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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
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1978. évi IV. tör vény
a Büntetõ Törvénykönyvrõl1

(egységes szerkezetben)

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A büntetõ tör vény célja

1.  §2

I. fejezet

A BÜNTETÕ TÖR VÉNY HATÁLYA

Idõbeli hatály

2.  § A bûn cse lek ményt az el kö ve té se ide jén ha tály ban
levõ tör vény sze rint kell el bí rál ni. Ha a cse lek mény el bí rá -
lá sa kor ha tály ban levõ új bün te tõ tör vény sze rint a cse lek -
mény már nem bûn cse lek mény, vagy eny héb ben bí rá lan dó 
el, ak kor az új tör vényt kell al kal maz ni; egyéb ként az új
bün te tõ tör vénynek nincs vissza ha tó ere je.

Területi és személyi hatály

3.  § (1) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a bel föl dön
el kö ve tett bûn cse lek mény re, va la mint a ma gyar ál lam pol -
gár kül föl dön el kö ve tett olyan cse lek mé nyé re, amely a
ma gyar tör vény sze rint bûn cse lek mény.

(2) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a Ma gyar Köz -
tár sa ság3 ha tá ra in kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma -
gyar légi jár mû vön el kö ve tett bûn cse lek mény re is.

4.  § (1) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a nem ma -
gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön el kö ve tett cse lek mény re
is, ha az

1 A ki hir de tés nap ja: 1978. de cem ber 31. Ha tály ba lé pett: 1979. jú li us 1.
nap ján. Ha tály ba lé pé sé re és vég re haj tá sá ra lásd az 1979: 5. tör vényerejû ren -
de le tet.

2 Az 1.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
 kívül he lyez te.

3 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben, ahol a
jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen Ma gyar Köz tár sa sá got kell
ér te ni.

a) a ma gyar tör vény sze rint bûn cse lek mény és az el kö -
ve tés he lyé nek tör vénye sze rint is bün te ten dõ,

b) 4 ál lam el le ni bûn cse lek mény (X. fe je zet), ki vé ve a
szö vet sé ges fegy ve res erõ el len el kö ve tett kém ke dést
(148.  §), te kin tet nél kül arra, hogy az el kö ve tés he lyé nek
tör vénye sze rint bün te ten dõ-e,

c) em be ri ség el le ni (XI. fe je zet) vagy olyan egyéb bûn -
cse lek mény, amely nek ül dö zé sét nem zet kö zi szer zõ dés
írja elõ.

(2)5 A nem ma gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön, a szö -
vet sé ges fegy ve res erõ el len el kö ve tett kém ke dés (148.  §)
ese té ben a ma gyar bün te tõ tör vényt kell al kal maz ni, fel té -
ve, hogy e bûn cse lek mény az el kö ve tés he lyé nek tör vénye
sze rint is bün te ten dõ.

(3)6 Az (1)–(2) be kez dés ese te i ben a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sát a leg fõbb ügyész ren de li el.

Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb
mentesség

5.  § A dip lo má ci ai és a nem zet kö zi jo gon ala pu ló
egyéb men tes sé get él ve zõ sze mé lyek bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség re vo ná sá ra nem zet kö zi szer zõ dés, en nek hi á nyá ban a
nem zet kö zi gya kor lat irány adó. A nem zet kö zi gya kor lat
kér dé sé ben az igaz ság ügy-mi nisz ter nyi lat ko za tát kell ala -
pul ven ni.

Külföldi ítélet érvénye

6. §7 (1) A kül föl di bí ró ság íté le te a ma gyar bí ró ság íté -
le té vel azo nos ér vé nyû, ha

a) a kül föl di bí ró ság a ma gyar ha tó sá gok fel je len té se
alap ján vagy a bün te tõ el já rás át adá sa foly tán járt el,

b) az el kö ve tõ vel szem ben a kül föl di bí ró ság olyan cse -
lek mény  miatt járt el, amely mind a ma gyar jog, mind a
kül föl di ál lam joga sze rint bün te ten dõ, és a kül föl dön
 folyamatban volt el já rás, va la mint a ki sza bott bün te tés,
 illetve al kal ma zott in téz ke dés össz hang ban van a ma gyar
jog gal.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek meg lé te ese tén sem is mer he tõ el a kül föl di bí ró ság íté -
le té nek ér vé nye, ha az el íté lés po li ti kai vagy az zal szo ro -
san össze füg gõ egyéb bûn cse lek mény, il le tõ leg ka to nai
bûn cse lek mény  miatt tör tént.

4 A 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1999: CXX. tör vény 1.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

5 A 4.  § (2) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

6 A 4.  § (3) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

7 A 6.  § (1)–(5) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 1.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.
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(3) A cse lek mény nem te kint he tõ po li ti kai, il le tõ leg ka -
to nai bûn cse lek mény nek, ha an nak el kö ve té sé nél, fi gye -
lem mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal
el ér ni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve -
tés mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz kö -
zök re, a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a
po li ti ka i hoz, il le tõ leg a ka to na i hoz ké pest.

(4) A szán dé kos em ber ölés, il let ve a szán dé kos em ber -
ölést is ma gá ban fog la ló bûn cse lek mény a kül föl di íté let
ér vé nyé nek meg ál la pí tá sa szem pont já ból min dig köztör -
vényi jel le gû bûn cse lek mény nek te kin ten dõ.

(5) Ha a ma gyar bün te tõ tör vény ha tá lya alá tar to zó sze -
mély cse lek mé nyét kül föl di bí ró ság már el bí rál ta, az
(1) be kez dés ese tét ki vé ve, a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá -
ról a leg fõbb ügyész ha tá roz. Eb ben az eset ben a kül föl dön 
vég re haj tott bün te tést vagy elõ ze tes fog va tar tást a ma gyar
bí ró ság ál tal ki sza bott bün te tés be be kell szá mí ta ni.

(6)8 Kül föl di bí ró ság íté le tén tör vénnyel ki hir de tett
nem zet kö zi szer zõ dés sel, to váb bá az Egye sült Nem ze tek
Biz ton sá gi Ta ná csa kö te le zõ ha tá ro za tá val lét re ho zott
nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság jog erõs íté le tét is ér te ni kell.

Büntetés végrehajtásának átvétele és átengedése

7.  §9

A büntetõeljárás felajánlása

8.  §10

A kiadatás és a menedékjog

9.  §11

II. fejezet

A BÛNCSELEKMÉNY ÉS AZ ELKÖVETÕ

I. cím

A BÛNCSELEKMÉNY

10.  § (1) Bûn cse lek mény az a szán dé ko san vagy – ha a
tör vény a gon dat lan el kö ve tést is bün te ti – gon dat lan ság -
ból el kö ve tett cse lek mény, amely ve szé lyes a tár sa da lom -
ra, és amely re a tör vény bün te tés ki sza bá sát ren de li.

8 A 6.  § (6) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 1.  §-a ik tat ta be.
9 A 7.  §-t az 1996: XXXVIII. tör vény 84.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
10 A 8.  §-t az 1996: XXXVIII. tör vény 84.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
11 A 9.  §-t az 1996: XXXVIII. tör vény 84.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.

(2) Tár sa da lom ra ve szé lyes cse lek mény az a te vé keny -
ség vagy mu lasz tás, amely a Ma gyar Köz tár sa ság12 ál la mi,
tár sa dal mi vagy gaz da sá gi rend jét, az ál lam pol gá rok sze -
mé lyét vagy jo ga it sér ti vagy ve szé lyez te ti.

Bûntett és vétség

11.  § (1) A bûn cse lek mény bûn tett vagy vét ség.

(2) Bûn tett az a szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mény, 
amely re a tör vény két évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo sabb
bün te tés ki sza bá sát ren de li el. Min den más bûn cse lek -
mény vét ség.

Halmazat

12.  § (1) Bûn hal ma zat az, ha az el kö ve tõ egy vagy több
cse lek mé nye több bûn cse lek ményt va ló sít meg, és azo kat
egy el já rás ban bí rál ják el.

(2) Nem bûn hal ma zat, ha nem foly ta tó la go san el kö ve -
tett bûn cse lek mény az, ha az el kö ve tõ ugyan olyan bûn cse -
lek ményt, egy sé ges el ha tá ro zás sal, azo nos sér tett sé rel mé -
re, rö vid idõ kö zök ben több ször kö vet el.

Szándékosság és gondatlanság

13.  § Szán dé ko san kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki ma -
ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye it kí ván ja, vagy e kö vet kez -
mé nyek be be le nyug szik.

14.  § Gon dat lan ság ból kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki
elõ re lát ja ma ga tar tá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it, de 
könnyel mû en bí zik azok el ma ra dá sá ban; úgy szin tén az is,
aki e kö vet kez mé nyek le he tõ sé gét azért nem lát ja elõ re,
mert a tõle el vár ha tó fi gyel met vagy kö rül te kin tést el mu -
laszt ja.

15.  § Az ered mény hez mint a bûn cse lek mény mi nõ sí tõ
kö rül mé nyé hez fû zött sú lyo sabb jog kö vet kez mé nyek ak -
kor al kal maz ha tók, ha az el kö ve tõt az ered mény te kin te té -
ben leg alább gon dat lan ság ter he li.

II. cím

KÍSÉRLET ÉS ELÕKÉSZÜLET

16.  § Kí sér let  miatt bün te ten dõ, aki a szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té sét meg kez di, de nem fe je zi be.

12 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben, ahol
jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.
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17.  § (1) A kí sér let re a be fe je zett bûn cse lek mény bün -
te té si té te lét kell al kal maz ni.

(2) A bün te tést kor lát la nul eny hí te ni vagy mel lõz ni is
le het, ha a kí sér le tet al kal mat lan tár gyon vagy al kal mat lan
esz köz zel kö ve tik el.

(3) Nem bün tet he tõ kí sér let  miatt, aki nek ön kén tes el ál -
lá sa foly tán ma rad el a bûn cse lek mény be fe je zé se, to váb bá 
az sem, aki az ered mény be kö vet ke zé sét ön ként el há rít ja.

(4) Ha a (2)–(3) be kez dés ese tén a kí sér let már ön ma gá -
ban is meg va ló sít más bûn cse lek ményt, az el kö ve tõ e bûn -
cse lek mény  miatt bün te ten dõ.

18.  § (1) Ha a tör vény kü lön el ren de li, elõ ké szü let
 miatt bün te ten dõ, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se cél já -
ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket biz -
to sít ja, az el kö ve tés re fel hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, vagy
a kö zös el kö ve tés ben meg ál la po dik.

(2) Nem bün tet he tõ elõ ké szü let  miatt
a) aki nek ön kén tes el ál lá sa foly tán ma rad el a bûn cse -

lek mény el kö ve té sé nek a meg kez dé se;
b) aki az el kö ve tés el há rí tá sa cél já ból fel hí vá sát, ajánl -

ko zá sát, vál lal ko zá sát vissza von ja, vagy arra tö rek szik,
hogy a töb bi köz re mû kö dõ az el kö ve tés tõl el áll jon, fel té -
ve, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg kez dé se bár -
mely ok ból el ma rad;

c) aki az elõ ké szü le tet a ha tó ság nál fel je len ti.

(3) A (2) be kez dés ese te i ben, ha az elõ ké szü let már ön -
ma gá ban is más bûn cse lek mény, az el kö ve tõ e bûn cse lek -
mény  miatt bün te ten dõ.

III. cím

AZ ELKÖVETÕK

19.  § El kö ve tõk a tet tes és a társ tet tes (tet te sek), va la -
mint a fel buj tó és a bûn se géd (ré sze sek).

20.  § (1) Tet tes az, aki a bûn cse lek mény tör vényi tény -
ál lá sát meg va ló sít ja.

(2) Társ tet te sek azok, akik a szán dé kos bûn cse lek mény
tör vényi tény ál lá sát, egy más te vé keny sé gé rõl tud va, kö zö -
sen va ló sít ják meg.

21.  § (1) Fel buj tó az, aki mást bûn cse lek mény el kö ve -
té sé re szán dé ko san rá bír.

(2) Bûn se géd az, aki bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
szán dé ko san se gít sé get nyújt.

(3) A ré sze sek re is a tet te sek re meg ál la pí tott bün te té si
té telt kell al kal maz ni.

III. fejezet

A BÜNTETÕJOGI FELELÕSSÉGRE VONÁS
AKADÁLYAI

I. cím

A BÜNTETHETÕSÉGET KIZÁRÓ OKOK

22.  § A bün tet he tõ sé get ki zár ja:
a) a gyer mek kor,
b) a kó ros el me ál la pot,
c) a kény szer és a fe nye ge tés,
d) a té ve dés,
e)13

f) a jo gos vé de lem,
g) a vég szük ség,
h) a ma gán in dít vány hi á nya,
i) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

A gyermekkor

23.  § Nem bün tet he tõ, aki a cse lek mény el kö ve té se kor
ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt te be.

A kóros elmeállapot

24.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt az el me -
mû kö dés olyan kó ros ál la po tá ban – így kü lö nö sen el me be -
teg ség ben, gyen ge el mé jû ség ben, szel le mi le épü lés ben, tu -
dat za var ban vagy sze mé lyi ség za var ban – kö ve ti el, amely
kép te len né te szi a cse lek mény kö vet kez mé nye i nek fel is -
me ré sé re vagy arra, hogy e fel is me rés nek meg fele lõen
cse le ked jék.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az el me mû kö -
dés kó ros ál la po ta az el kö ve tõt kor lá toz za a cse lek mény
kö vet kez mé nye i nek fel is me ré sé ben vagy ab ban, hogy
e fel is me rés nek meg fele lõen cse le ked jék.

25.  § A 24.  § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók arra,
aki a cse lek ményt ön hi bá já ból ere dõ it tas vagy bó dult ál la -
pot ban kö ve ti el.

A kényszer és a fenyegetés

26.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt olyan
kény szer vagy fe nye ge tés ha tá sa alatt kö ve ti el, amely
 miatt kép te len az aka ra tá nak meg fe le lõ ma ga tar tás ra.

13 A 22.  § e) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül
he lye zett ren del ke zés: „e) a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek cse -
kély foka,”.
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(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha a kény szer
vagy a fe nye ge tés az el kö ve tõt kor lá toz za az aka ra tá nak
meg fe le lõ ma ga tar tás ban.

A tévedés

27.  § (1) Nem bün tet he tõ az el kö ve tõ olyan tény  miatt,
amely rõl az el kö ve tés kor nem tu dott.

(2) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt ab ban a té ves
fel te vés ben kö ve ti el, hogy az a tár sa da lom ra nem ve szé -
lyes, és erre a fel te vés re ala pos oka van.

(3) A té ve dés nem zár ja ki a bün tet he tõ sé get, ha gon dat -
lan ság okoz za, és a tör vény a gon dat lan ság ból ere dõ el kö -
ve tést is bün te ti.

A cselekmény társadalomra veszélyességének
csekély foka

28.  §14

A jogos védelem

29.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki nek a cse lek mé nye a sa ját, 
il le tõ leg a má sok sze mé lye, ja vai vagy köz ér dek el len in té -
zett, il le tõ leg eze ket köz vet le nül fe nye ge tõ jog ta lan tá ma -
dás el há rí tá sá hoz szük sé ges.

(2) Nem bün tet he tõ az sem, aki az el há rí tás szük sé ges
mér té két azért lépi túl, mert azt ijedt ség bõl vagy ment he tõ
fel in du lás ból kép te len fel is mer ni.

(3) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az ijedt ség
vagy a ment he tõ fel in du lás az el kö ve tõt kor lá toz za az el -
há rí tás szük sé ges mér té ké nek fel is me ré sé ben.

A végszükség

30.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki a sa ját, il le tõ leg a má sok
sze mé lyét vagy ja va it köz vet len és más ként el nem há rít -
ha tó ve szély bõl men ti, vagy a köz ér dek vé del mé ben így
jár el, fel té ve, hogy a ve szély elõ idé zé se nem ró ha tó a ter -
hé re, és a cse lek mé nye ki sebb sé rel met okoz, mint amely -
nek el há rí tá sá ra tö re ke dett.

(2) Nem bün tet he tõ az sem, aki azért okoz ak ko ra vagy
na gyobb sé rel met, mint amely nek el há rí tá sá ra tö re ke dett,
mert ijedt ség bõl vagy ment he tõ fel in du lás ból kép te len fel -
is mer ni a sé re lem nagy sá gát.

(3) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az ijedt ség
vagy a ment he tõ fel in du lás az el kö ve tõt kor lá toz za a sé re -
lem nagy sá gá nak fel is me ré sé ben.

14 A 28.  §-t a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja 2006. 
jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye zett ren del -
ke zés: „28.  § Nem bün tet he tõ az, aki nek a cse lek mé nye az el kö ve tés kor
olyan cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal -
maz ha tó leg eny hébb bün te tés is szük ség te len.”

(4) Nem ál la pít ha tó meg vég szük ség an nak ja vá ra, aki -
nek a ve szély vál la lá sa hi va tá sá nál fog va kö te les sé ge.

A magánindítvány hiánya

31.  § (1) A tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bûn -
cse lek mény csak ma gán in dít vány ra bün tet he tõ.

(2) A ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére a sér tett jo go sult.

(3) Ha a sér tett kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, a ma gán in -
dít ványt tör vényes kép vi se lõ je is, ha pe dig cse lek võ kép te -
len, ki zá ró lag a tör vényes kép vi se lõ je ter jeszt he ti elõ.
Ezek ben az ese tek ben a ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére a
gyám ha tó ság is jo go sult.

(4) Ha a ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére jo go sult sér -
tett meg hal, a hoz zá tar to zó ja jo go sult a ma gán in dít vány
elõ ter jesz tésére.

(5) Bár me lyik el kö ve tõ vel szem ben elõ ter jesz tett ma -
gán in dít vány va la mennyi el kö ve tõ re ha tá lyos.

(6) A ma gán in dít vány nem von ha tó vissza.

II. cím

A BÜNTETHETÕSÉGET MEGSZÜNTETÕ OKOK

32.  § A bün tet he tõ sé get meg szün te ti
a) az el kö ve tõ ha lá la,
b) az el évü lés,
c) a ke gye lem,
d)15 [a te vé keny meg bá nás],
e) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

A büntethetõség elévülése

33.  § (1) A bün tet he tõ ség el évül
a)16 olyan bûn tett ese tén, amely élet fogy tig tar tó sza -

bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ, húsz év;
b) egyéb bûn cse lek mény ese tén a bün te té si té tel fel sõ

ha tá rá nak meg fe le lõ idõ, de leg alább há rom év el tel té vel.

(2)17 Nem évül el
a) az 1945. évi VII. tör vénnyel tör vényerõre emelt és az 

1440/1945. (V. 1.) ME ren de let tel mó do sí tott és ki egé szí -
tett 81/1945. (II. 5.) ME ren de let 11. és 13.  §-ában18 meg -
ha tá ro zott há bo rús bûn tet tek;

15 A 32.  § d) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te, egy ben e tör vény
262.  §-a a ren del ke zés új szö ve gét 2007. ja nu ár 1. nap já tól ál la pí tot ta meg. A
2006. jú li us 1. nap já ig ha tá lyos ren del ke zés: „d) a cse lek mény tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gé nek meg szû né se vagy cse kéllyé vá lá sa,”.

16 A 33.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény 1.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

17 A 33.  § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.
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b) az em be ri ség el le ni egyéb bûn cse lek mé nyek (XI. fe -
je zet);

c)19 az em ber ölés sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [166.  §
(2) be kez dés a)–h) pont jai];

d) az em ber rab lás és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [175/A.  §
(4) be kez dés, 355.  § (5) be kez dés a) pont];

e) a ter ror cse lek mény, a légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti
tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas
jár mû ha ta lom ba ke rí té se20 és a zen dü lés sú lyo sab ban mi -
nõ sü lõ ese tei, ha a ha lált szán dé ko san okoz va kö ve tik el
[261.  § (2) be kez dés a) pont21, 262.  § (2) be kez dés, 352.  §
(3) be kez dés b) pont]
bün tet he tõ sé ge.

34.  § Az el évü lés ha tár ide jé nek kez dõ nap ja
a) be fe je zett bûn cse lek mény ese tén az a nap, ami kor a

tör vényi tény ál lás meg va ló sul,
b) kí sér let és elõ ké szü let ese tén az a nap, ami kor az

eze ket meg va ló sí tó cse lek mény vé get ér,
c) olyan bûn cse lek mény ese tén, amely ki zá ró lag kö te -

les ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sá val va ló sul meg, az a nap,
ami kor az el kö ve tõ még a bün te tõ tör vény ben meg ál la pí tott
kö vet kez mény nél kül ele get te het ne kö te les sé gé nek,

d) olyan bûn cse lek mény ese tén, amely jog el le nes ál la pot
fenn tar tá sá ban áll, az a nap, ami kor ez az ál la pot meg szû nik.

35.  § (1) Az el évü lést fél be sza kít ja a bün te tõ ügyek ben
el já ró ha tó sá gok nak az el kö ve tõ el len a bûn cse lek mény
 miatt fo ga na to sí tott bün te tõ el já rá si cse lek mé nye. A fél be -
sza kí tás nap ján az el évü lés ha tár ide je is mét el kez dõ dik.

(2)22 Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel füg gesz tés
tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg -
gesz tik fel, mert az el kö ve tõ is me ret len he lyen tar tóz ko dik 
vagy el me be teg lett.

18 Az Al kot mány bí ró ság a 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za tá val a 81/1945.
(II. 5.) ME ren de let (Nbr.) 11.  §-ának 1–4., és 6. pont ját, to váb bá 13.  §-ának
1. és 3–7. pont ját meg sem mi sí tet te. Ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a
Btk. 33.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja az Nbr. 11.  §-ának 5. pont já ban és
13.  §-ának 2. pont já ban meg ha tá ro zott há bo rús bûn tet tek re vo nat koz tat ha tó.

19 A 33.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já val mó do sí tott szö veg. A mó do sí tás ér tel mé ben a 166.  §
(2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint mi nõ sü lõ em ber ölés bûn tet te bün tet he tõ -
sé gé nek el évü lé sé re a 33.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja irány adó.

20 A 33.  § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „légi jár mû, vas úti, vízi, köz -
úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba
ke rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
ál la pí tot ta meg.

21 A ter ror cse lek mény (261.  §) 2003: II. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott
szö ve gé ben a (2) be kez dés nek nincs a) pont ja.

22 A 35.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 263.  §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. Az
ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg: „(2) Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel -
füg gesz tés tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren del ke zés
nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg gesz tik fel, mert az el kö ve tõ
ki lé te a nyo mo zás ban nem volt meg ál la pít ha tó, is me ret len he lyen tar tóz ko -
dik vagy el me be teg lett.”.

(3)23 Az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be az a tar -
tam sem, amely alatt sze mé lyes men tes ség foly tán a bün te -
tõ el já rás azért nem volt meg in dít ha tó vagy foly tat ha tó,
mert a tör vény ben biz to sí tott men tel mi jo got a dön tés re jo -
go sult nem füg gesz tet te fel, il le tõ leg az el já rás meg in dí tá -
sá hoz vagy foly ta tá sá hoz a hoz zá já ru lá sát nem adta meg.
Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha tó olyan ma gán in dít -
vány ra bün tet he tõ bûn cse lek mény ese tén, amely  miatt a
vá dat a ma gán vád ló kép vi se li.

(4) Pró bá ra bo csá tás (72.  §) ese tén a pró ba idõ tar ta ma az 
el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be.

(5)24 Ha az ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, en nek tar -
ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be.

[Tevékeny megbánás25

36.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki a sze mély el le ni (XII. fe je -
zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet) vagy va gyon el -
le ni (XVIII. fe je zet), há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem
sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel oko zott kárt a
sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it egyéb mó don jó vá -
tet te.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ az (1) be kez dés ben 
em lí tett bûn cse lek mé nyek ese té ben, ha az el kö ve tõ az öt
évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ
bûn cse lek ménnyel oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já -
rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros
kö vet kez mé nye it egyéb mó don jó vá tet te.

(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha
az el kö ve tõ

a) több szö rös vagy kü lö nös vissza esõ,
b) a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
c) bûn cse lek mé nye ha lált oko zott,
d) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés fel -

füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt vagy a szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té se  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tés re íté lé se után, a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak be -
fe je zé se elõtt, il le tõ leg pró bá ra bo csá tás vagy vád eme lés
el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt kö vet te el.]

23 A 35.  § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 2.  §-a ik tat ta be, a ko ráb -
bi (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sít va.

24 A 35.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 263.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

25 A 36.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te, egy ben e
tör vény 264.  §-a a ren del ke zés új szö ve gét 2007. ja nu ár 1. nap já tól ál la pí tot ta 
meg. A 2006. jú li us 1. nap já ig ha tá lyos ren del ke zés: „A cse lek mény tár sa da -
lom ra ve szé lyes sé gé nek meg szû né se 36.  § Nem bün tet he tõ az, aki nek a cse -
lek mé nye az el bí rá lás kor már nem ve szé lyes vagy olyan cse kély fok ban ve -
szé lyes a tár sa da lom ra, hogy – sze mé lyé re is fi gye lem mel – a tör vény sze rint
al kal maz ha tó leg eny hébb bün te tés is szük ség te len.”.
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IV. fejezet

BÜNTETÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSEK

I. cím

A BÜNTETÉSEK

A büntetés célja

37.  § A bün te tés a bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt a
tör vény ben meg ha tá ro zott jog hát rány. A bün te tés cél ja a
tár sa da lom vé del me ér de ké ben an nak meg elõ zé se, hogy
akár az el kö ve tõ, akár más bûn cse lek ményt kö ves sen el.

A büntetési nemek

38.  § (1)26 Fõ bün te té sek
1. a sza bad ság vesz tés,
2. a köz ér de kû mun ka,
3. a pénz bün te tés.

(2) Mel lék bün te té sek
1. a köz ügyek tõl el til tás,
2. a fog lal ko zás tól el til tás,
3. a jár mû ve ze tés tõl el til tás,
4. a ki til tás,
5. a ki uta sí tás,
6.27

7. a pénz mel lék bün te tés.

(3)28 A (2) be kez dés 2–5. pont já ban fel so rolt mel lék -
bün te té sek ön ál ló an, fõ bün te tés ki sza bá sa he lyett (88. §) is 
al kal maz ha tók, ha az al kal ma zá suk egyéb tör vényi fel té te -
lei fenn áll nak.

A halálbüntetés

39.  §29

A szabadságvesztés

40.  § (1) A sza bad ság vesz tés élet fogy tig vagy ha tá ro -
zott ide ig tart.

26 A 38.  § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

27 A 38.  § (2) be kez dé sé nek 6. pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

28 A 38.  § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

29 A 39.  §-t az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

(2)30 A ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés leg rö vi -
debb tar ta ma két hó nap, leg hosszabb tar ta ma ti zen öt év;
hal ma za ti vagy össz bün te tés, il le tõ leg bûn szer ve zet ben
tör té nõ el kö ve tés ese tén húsz év.

(3)31 Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés az zal szem ben
szab ha tó ki, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se kor a hu sza -
dik élet évét be töl töt te.

41.  § (1) A sza bad ság vesz tést bün te tés vég re haj tá si in -
té zet ben, fegy ház, bör tön vagy fog ház fo ko zat ban kell
vég re haj ta ni.

(2) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak rend jét, va la -
mint az el ítélt kö te le zett sé ge it és jo ga it kü lön jog sza bály
ha tá roz za meg.

(3) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt szü ne tel nek
az el ítélt nek azok az ál lam pol gá ri jo gai és kö te le zett sé gei,
ame lyek a bün te tés cél já val el len té te sek, így kü lö nö sen,
ame lyek re a köz ügyek tõl el til tás ki ter jed.

42.  § (1)32 Fegy ház ban kell vég re haj ta ni az élet fogy tig
tar tó sza bad ság vesz tést.

(2) Fegy ház ban kell vég re haj ta ni a há rom évi vagy en -
nél hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tést, ha

a) ál lam vagy em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (X. és
XI. fe je zet),

b)33 1. ter ror cse lek mény (261.  §), légi jár mû, vas úti,
vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra
al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se34 (262.  §), vissza élés
rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel (263.  §), vissza -
élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel [263/A.  § (1)–(3) bek.],
fegy ver csem pé szet (263/B.  §), bûn szer ve zet ben rész vé tel
(263/C.  §),35 vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel (264/C.  §),

2.36 az em ber ölés, az em ber rab lás, az em ber ke res ke de -
lem, az erõ sza kos kö zö sü lés, a sze mé rem el le ni erõ szak, a
ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság,37 a köz ve szély oko -
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30 A 40.  § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

31 A 40.  § (3) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 2.  §-a ik tat ta be.
32 A 42.  § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 4.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
33 A 42.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény

3.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
34 A 42.  § (2) be kez dé sé nek b) 1. al pont já ban a „légi jár mû, vas úti, vízi,

köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta -
lom ba ke rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ál la pí tot ta meg, egy ben e tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja 
az al pont ból a „vissza élés ká bí tó szer rel (282.  §) szö veg részt ha tá lyon kí vül
he lyez te.

35 A 42.  § (2) be kez dé se b) 1. al pont já ban a „bûn szer ve zet lét re ho zá sa
(263/C.  §)” szö veg részt „bûn szer ve zet ben rész vé tel (263/C.  §)” szö veg rész -
re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja.

36 A 42.  § (2) be kez dé sé nek b) 2. al pont ja a 2001: CXXI. tör vény
5.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

37 A 200.  §-t (ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság) a 37/2002. (IX. 4.)
AB ha tá ro zat meg sem mi sí tet te.



zás, a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se38 és a rab -
lás sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [166.  § (2) bek., 175/A.  §
(2)–(4) bek., 175/B.  § (3)–(6)39 bek., 197.  § (2)–(3) bek.,
198.  § (2)–(3) bek., 200.  § (2)–(3) bek., 259.  § (2)–(3) bek., 
261/A.  § (3) bek., 321.  § (3)–(4) bek.],

3.40 vissza élés ká bí tó szer rel sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
tei [282.  § (2) bek., 282/A.  § (2) és (3) bek., 282/B.  § (2) és
(3) bek.],

c)41 élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ
ka to nai bûn cse lek mé nyek (XX. fe je zet)

mi att szab ták ki.

(3)42 Fegy ház ban kell vég re haj ta ni a két évi vagy en nél
hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tést, ha az el ítélt több szö -
rös vissza esõ, vagy a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben
kö vet te el.

43.  § Bör tön ben kell vég re haj ta ni a sza bad ság vesz -
tést – a 42.  § ese tét ki vé ve –, ha

a) bûn tett  miatt szab ták ki,
b) vét ség  miatt szab ták ki és az el ítélt vissza esõ.

44.  § Fog ház ban kell vég re haj ta ni a vét ség  miatt ki sza -
bott sza bad ság vesz tést, ki vé ve, ha az el ítélt vissza esõ.

45.  § (1)43 Ha a bí ró ság sza bad ság vesz tést al kal maz,
fegy há zat, bör tönt vagy fog há zat szab ki.

(2) A bün te tés ki sza bá sá nál irány adó kö rül mé nyek re
(83.  §) – kü lö nö sen az el kö ve tõ sze mé lyi sé gé re és a bûn -
cse lek mény in dí té ká ra – te kin tet tel a tör vény ben elõ írt nál
eggyel szi go rúbb vagy eny hébb vég re haj tá si fo ko zat ha tá -
roz ha tó meg.

46.  § (1) A bün te tés vég re haj tá sa alatt ta nú sí tott ki fo -
gás ta lan ma ga tar tás ese tén a bí ró ság úgy ren del kez het,
hogy a bün te tés hát ra le võ ré szét eggyel eny hébb fo ko zat -
ban kell vég re haj ta ni; ha pe dig az el ítélt a bün te tés vég re -
haj tás rend jét is mé tel ten és sú lyo san meg za var ja, a bí ró ság 
el ren del he ti, hogy a bün te tés hát ra le võ ré szét eggyel szi -
go rúbb fo ko zat ban hajt sák vég re.

(2) Az el ítélt meg vál to zott ma ga tar tá sá ra fi gye lem mel a 
bí ró ság az (1) be kez dés alap ján ho zott ha tá ro za tát ha tá -
lyon kí vül he lyez he ti.

38 A 42.  § (2) be kez dés b) 2. al pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom 
meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont ja ál la pí tot ta meg.

39 A 42.  § (2) be kez dé sé nek b) 2. al pont já ban a 175/B.  § (3)–(5) be kez dé -
sé re tör té nõ uta lás a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já val
ja ví tott szö veg.

40 A 42.  § (2) be kez dé sé nek b) 3. al pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. A 3. al pon tot is mé tel ten
a 2003: II. tör vény 2.  §-a ik tat ta be.

41 A 42.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja az 1993: XVII. tör vény 4.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

 42 A 42.  § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

43 A 45.  § (1) be kez dé se az 1987: III. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

Feltételes szabadságra bocsátás

47.  § (1) A bí ró ság a ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítél tet fel té te les sza bad ság ra bo csát ja, ha – kü lö -
nö sen a bün te tés vég re haj tá sa alatt ta nú sí tott ki fo gás ta lan
ma ga tar tá sá ra és arra a kész sé gé re te kin tet tel, hogy tör -
vénytisztelõ élet mó dot fog foly tat ni – ala po san fel te he tõ,
hogy a bün te tés cél ja to váb bi sza bad ság el vo nás nél kül is
el ér he tõ.

(2) Fel té te les sza bad ság ra bo csá tás nak csak ak kor van
he lye, ha az el ítélt

– fegy ház ban vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább
négy ötöd ré szét,

– bör tön ben vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább há -
rom ne gyed ré szét,

– fog ház ban vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább két -
har mad ré szét
ki töl töt te.

(3)44 Há rom évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sa ese tén – kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben – a
bí ró ság íté le té ben ak ként ren del kez het, hogy az el ítélt a
bün te té se fele ré szé nek le töl té se után fel té te les sza bad ság -
ra bo csát ha tó. Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha tó, ha az
el ítélt több szö rös vissza esõ.

(4)45 Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra
a) akit olyan szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ítél tek

sza bad ság vesz tés re, ame lyet ko ráb bi vég re haj tan dó sza -
bad ság vesz tés re íté lé se után, a vég re haj tás be fe je zé se elõtt 
kö ve tett el,

b)46 aki a sza bad ság vesz tés bõl leg alább két hó na pot
nem töl tött ki,

c)47

d)48 aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el.
e)49

44 A 47.  § (3) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be, és
egy ide jû leg a ko ráb bi (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sí tot ta.
Az 1997: LXXIII. tör vénnyel be ik ta tott (3) be kez dés má so dik mon da tát az
1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
A má so dik mon da tot is mé tel ten a 2003: II. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.

45 A 47.  § ere de ti (4) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának
(1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 47.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII.
tör vény 5.  §-a ál la pí tot ta meg, amely nek szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör -
vény 1.  §-a mó do sí tot ta (4) be kez dés re.

46 A 47.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény
4.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

47 A 47.  § (4) be kez dé sé nek c)–e) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
4.  §-a ik tat ta be. A 47.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ját („a több szö rös vissza -
esõ,”) a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.

48 A 47.  § (4) be kez dé sé nek d) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 6.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

49 A 47.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ját („aki a há rom évi vagy en nél sú -
lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy
bûn szö vet ség ben kö vet te el.”) az 1998: LXXXVII. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.
A ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.
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47/A.  §50 (1) Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ki sza -
bá sa ese tén a bí ró ság az íté le té ben meg ha tá roz za a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját, vagy a fel -
té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tõ sé gét ki zár ja.

(2) Ha a bí ró ság a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he -
tõ sé gét nem zár ja ki, an nak leg ko ráb bi idõ pont ját leg alább
húsz év ben, ha az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést
olyan bûn cse lek mény  miatt szab ta ki, amely nek bün tet he -
tõ sé ge nem évül el, leg alább har minc év ben ha tá roz za
meg.

47/B.  §51 (1) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés re íté lé se elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt
az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt ha -
tá ro zott tar ta mú vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik,
a bí ró ság a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ -
pont ját a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés idõtarta -
máig el ha laszt ja.

(2) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
re íté lé se elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt az élet fogy -
tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl tör té nõ fel té te les sza bad ság -
ra bo csá tás alatt ha tá ro zott tar ta mú vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg -
szün te ti, és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi
idõ pont ját a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés idõ tar ta -
má ig el ha laszt ja.

(3) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt az élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt ha tá ro -
zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját a ha tá ro -
zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés tar ta má ig, de leg alább öt
és leg fel jebb húsz év kö zöt ti idõ tar tam ra el ha laszt ja.

(4) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt az élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl tör té nõ fel té te les sza -
bad ság ra bo csá tás alatt ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz -
tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti,
és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját
a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés tar ta má ig, de leg -
alább öt és leg fel jebb húsz év kö zöt ti idõ tar tam ra el ha -
laszt ja.

(5) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
bõl tör tént fel té te les sza bad ság ra bo csá tás alatt el kö ve tett
bûn cse lek mény  miatt ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz -
tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti,
és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját
a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés tar ta má ig, de leg -
alább öt és leg fel jebb húsz év kö zöt ti idõ tar tam ra el ha -
laszt ja.

50 A 47/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 6.  §-a ik tat ta be, je len le gi szö ve gét
az 1998: LXXXVII. tör vény 5.  §-a ál la pí tot ta meg.

51 A 47/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 5.  §-a ik tat ta be.

47/C.  §52 (1) A bí ró ság az élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítél tet ak kor bo csát hat ja fel té te les sza bad ság ra,
ha a sza bad ság vesz tés bõl az el ítélt le töl töt te a bí ró ság ál tal
meg ha tá ro zott idõ tar ta mot, és ala po san fel te he tõ, hogy a
bün te tés cél ja to váb bi sza bad ság el vo nás nél kül is el ér he tõ.

(2) Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra az el ítélt, ha
is mé tel ten élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés re íté lik. Ha a 
ko ráb bi élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést még nem haj -
tot ták vég re, az is mé tel ten ki sza bott élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés nem hajt ha tó vég re.

48.  § (1)53 A fel té te les sza bad ság tar ta ma azo nos a sza -
bad ság vesz tés hát ra le võ ré szé vel, de leg alább egy év, élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén ti zen öt év.

(2) Ha a sza bad ság vesz tés hát ra le võ ré sze egy év nél rö -
vi debb, és vég re haj tá sát nem ren del ték el, a bün te tést – a
fel té te les sza bad ság le tel te után – a hát ra le võ rész utol só
nap já val kell ki töl tött nek te kin te ni.

(3) A fel té te les sza bad ság tar ta má ra, de leg ke ve sebb
egy évre az el ítélt párt fo gó fel ügye let alá he lyez he tõ.

(4) A bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti, ha az 
el ítél tet a fel té te les sza bad ság alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik. Ha az 
el ítél tet egyéb bün te tés re íté lik, vagy ha a ma ga tar tá si sza -
bá lyo kat meg sze gi, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg -
szün tet he ti.

(5) A fel té te les sza bad ság meg szün te té se ese tén a fel té -
te les sza bad sá gon el töl tött idõ a sza bad ság vesz tés be nem
szá mít be.

48/A.  §54 (1) Ha az el ítélt tel szem ben több ha tá ro zott
ide ig tar tó, össz bün te tés be nem fog lal ha tó sza bad ság vesz -
tést kell vég re haj ta ni, és a sza bad ság vesz té sek fo lya ma tos
vég re haj tá sa so rán a bí ró ság az el ítél tet bár mely sza bad -
ság vesz tés bõl fel té te les sza bad ság ra bo csá tot ta, a fel té te -
les sza bad ság mind ad dig nem kezd he tõ meg, amíg az el -
ítélt más sza bad ság vesz tést tölt.

(2) Ha a bí ró ság az el ítél tet több sza bad ság vesz tés bõl
bo csá tot ta fel té te les sza bad ság ra, az el ítélt a több fel té te les 
sza bad sá got egy ide jû leg pár hu za mo san töl ti.

(3) A 48.  § (4) be kez dé se ese tén a pár hu za mo san töl tött
fel té te les sza bad sá gok mind egyi ké nél kü lön kell vizs gál -
ni, hogy a fel té te les sza bad ság meg szün te té sé nek fel té te lei 
fenn áll nak-e.

52 A 47/C.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 5.  §-a ik tat ta be.
53 A 48.  § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 6.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
54 A 48/A.  §-t ere de ti leg az 1984: 19. tör vényerejû ren de let 2.  §-a ik tat ta

be (szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka), és az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának
(1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 48/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 1.  §-a 
is mé tel ten be ik tat ta (élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl fel té te les sza bad -
ság ra bo csá tás meg szün te té sé nek ese tei), majd az 1998: LXXXIII. tör vény
93.  §-ának (2) be kez dé se is mé tel ten ha tá lyon kí vül he lyez te. A je len leg ha tá -
lyos szö ve get az 1999: CXX. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.
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A közérdekû munka55

49.  §56 (1) A köz ér de kû mun ká ra ítélt kö te les a ré szé re
– a bí ró ság íté le té ben – meg ha tá ro zott mun kát vé gez ni. Az 
el ítélt sze mé lyi sza bad sá ga egyéb ként nem kor lá toz ha tó.

(2) Köz ér de kû mun ka ként olyan mun ka vég zé se ha tá -
roz ha tó meg, ame lyet az el ítélt – fi gye lem mel egész sé gi
ál la po tá ra és kép zett sé gé re – elõ re lát ha tó an ké pes el vé -
gez ni.

(3) A köz ér de kû mun kát az el ítélt – ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – he ten ként leg alább egy na pon, a
heti pi he nõ na pon vagy a sza bad ide jé ben dí ja zás nél kül
vég zi.

(4) A köz ér de kû mun ka leg rö vi debb tar ta ma egy nap,
leg hosszabb tar ta ma öt ven nap. Egy napi köz ér de kû mun -
ká nak hat óra mun ka vég zés fe lel meg.

50.  § (1)57 Ha az el ítélt a mun ka kö te le zett sé gé nek ön -
ként nem tesz ele get, a köz ér de kû mun ka, il le tõ leg en nek
hát ra lé võ ré sze he lyé be sza bad ság vesz tés lép. Ezt a sza -
bad ság vesz tést fog ház ban kell vég re haj ta ni.

(2)58 A köz ér de kû mun ka, il le tõ leg en nek hát ra lé võ ré -
sze he lyé be lépõ sza bad ság vesz tést úgy kell meg ál la pí ta -
ni, hogy egy napi köz ér de kû mun ká nak egy napi sza bad -
ság vesz tés fe lel meg. Ilyen kor a sza bad ság vesz tés két hó -
nap nál rö vi debb is le het.

A pénzbüntetés

51.  §59 (1) A pénz bün te tést úgy kell ki szab ni, hogy – fi -
gye lem mel a cse lek ménnyel el ért vagy el ér ni kí vánt anya -
gi elõny re is – meg kell ál la pí ta ni a pénz bün te tés napi té te -
le i nek szá mát és – az el kö ve tõ va gyo ni, jö ve del mi, sze mé -
lyi vi szo nya i hoz és élet vi te lé hez mér ten – az egy napi té -
tel nek meg fe le lõ össze get.

(2) A pénz bün te tés leg ki sebb mér té ke har minc, leg na -
gyobb mér té ke öt száz negy ven napi té tel. Egy napi té tel
össze gét leg alább száz, de leg fel jebb húsz ezer fo rint ban
kell meg ha tá roz ni.

52.  §60 A pénz bün te tést, meg nem fi ze té se ese tén, fog -
ház ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re kell át vál toz tat -
ni. Egy napi té tel össze gé nek a he lyé be egy napi sza bad -
ság vesz tés lép. Ilyen kor a sza bad ság vesz tés két hó nap nál
rö vi debb is le het.

55 A 49.  §-t meg elõ zõ al cí met az 1993: XVII. tör vény 7.  §-a ál la pí tot ta
meg.

56 A 49.  § az 1997: LXXIII. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
57 Az 50.  § az 1993: XVII. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
58 Az 50.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az 1998: LXXXVII. tör -

vény 7.  §-a ik tat ta be.
59 Az 51.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
60 Az 52.  § elsõ mon da ta az 1993: XVII. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A sza kasz har ma dik mon da tát az 1998: LXXXVII. tör vény 9.  §-a ik -
tat ta be.

A közügyektõl eltiltás

53.  § Azt, akit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se
 miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél nek, és mél tat -
lan arra, hogy a köz ügyek ben részt ve gyen, azok gya kor lá -
sá tól el kell til ta ni.

54.  § (1) A köz ügyek tõl el til tott
a)61 nem ve het részt nép kép vi se le ti szerv tag ja i nak vá -

lasz tá sá ban, nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben;
b) nem le het hi va ta los sze mély,
c) nem mû köd het nép kép vi se le ti szerv tes tü le té ben (bi -

zott sá gá ban),
d)62 nem vi sel het tiszt sé get tár sa dal mi szer ve zet ben,

köz tes tü let ben, köz ala pít vány ban,
e) nem ér het el ka to nai rend fo ko za tot,
f) nem kap hat bel föl di ki tün te tést és kül föl di ki tün te tés

el fo ga dá sá ra en ge délyt.

(2) A köz ügyek tõl el til tott az íté let jog erõ re emel ke dé -
sé vel el vesz ti

a) mind azon tag sá gát, ál lá sát, tiszt sé gét, vagy meg bí -
za tá sát, amely nek el nye ré sét az (1) be kez dés ki zár ja,

b) ka to nai rend fo ko za tát, to váb bá bel föl di ki tün te té sét
és azt a jo gát, hogy kül föl di ki tün te tést vi sel hes sen.

55.  § (1) A köz ügyek tõl el til tás leg rö vi debb tar ta ma
egy év, leg hosszabb tar ta ma tíz év.

(2)63 A köz ügyek tõl el til tás tar ta ma az íté let jog erõ re
emel ke dé sé vel kez dõ dik. Ebbe nem szá mít bele az az idõ,
amely alatt a köz ügyek tõl el til tás sal érin tett jo gok a 41.  §
(3) be kez dé se ér tel mé ben szü ne tel nek, va la mint az az idõ
sem, amely alatt az el ítélt ki von ja ma gát a sza bad ság vesz -
tés vég re haj tá sa alól. Ha a fel té te les sza bad sá got nem
szün te tik meg, a fel té te les sza bad sá gon töl tött idõt a köz -
ügyek tõl el til tás tar ta má ba be kell szá mí ta ni.

A foglalkozástól eltiltás

56.  § (1)64 Fog lal ko zá sá tól azt le het el til ta ni, aki a bûn -
cse lek ményt

a) szak kép zett sé get igény lõ fog lal ko zás sza bá lya i nak
meg sze gé sé vel kö ve ti el, vagy

b) fog lal ko zá sá nak fel hasz ná lá sá val, szán dé ko san kö -
ve ti el.

61 Az 54.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény 11.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

62 Az 54.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 7.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

63 Az 55.  § (2) be kez dé se az 1989: LIV. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

64 Az 56.  § ere de ti szö ve gé nek je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör vény 4.  §
mó do sí tot ta (1) be kez dés re.
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(2)65 A fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés al kal ma -
zá sa szem pont já ból fog lal ko zás nak mi nõ sül az is, ha az el -
kö ve tõ a gaz dál ko dó szer ve zet ál ta lá nos ve ze té sét el lá tó
szerv tag ja, il let ve igaz ga tó ja; a szö vet ke zet igaz ga tó sá gá -
nak vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja; a gaz da sá gi tár sa -
ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve fel ügye lõ bi zott sá gá nak 
tag ja.

57.  § (1)66 A fog lal ko zás tól el til tás vég le ges ha tá lyú
vagy ha tá ro zott ide ig tart. Vég le ges ha tállyal az tilt ha tó el,
aki a fog lal ko zás gya kor lá sá ra al kal mat lan, vagy arra mél -
tat lan. A ha tá ro zott ide ig tar tó el til tás leg rö vi debb tar ta ma
egy év, leg hosszabb tar ta ma tíz év.

(2) A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zést [55.  § (2) be kez dés] fog lal ko zás tól
el til tás ese té ben meg fele lõen al kal maz ni kell.

(3)67 Ha tá ro zott ide ig tar tó el til tás ese tén a szak kép zett -
sé get igény lõ fog lal ko zás új ból való gya kor lá sa at tól te he -
tõ füg gõ vé, hogy az el til tott a fog lal ko zás gya kor lá sá hoz
szük sé ges jár tas sá got az el til tás tar ta má nak le tel te után
meg ha tá ro zott mó don iga zol ja. A vég le ges ha tá lyú el til tás
alól a bí ró ság az el til tot tat ké re lem re men te sít he ti, ha az el -
til tás óta tíz év el telt, és az el til tott a fog lal ko zás gya kor lá -
sá ra al kal mas, il le tõ leg arra ér de mes. Nem men te sít he tõ,
aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el, és mél -
tat lan ság  miatt a bí ró ság a fog lal ko zás tól vég le ge sen el til -
tot ta.

A jármûvezetéstõl eltiltás

58.  § (1) A jár mû ve ze tés tõl el le het til ta ni azt, aki az en -
ge dély hez kö tött jár mû ve ze tés sza bá lya i nak meg sze gé sé -
vel kö ve ti el a bûn cse lek ményt, vagy bûn cse lek mé nyek el -
kö ve té sé hez jár mû vet hasz nál.

(2) A jár mû ve ze tés tõl el til tás meg ha tá ro zott faj tá jú jár -
mû re is vo nat koz hat.

59.  § (1) A jár mû ve ze tés tõl el til tás vég le ges ha tá lyú
vagy ha tá ro zott ide ig tart. Vég le ges ha tállyal az tilt ha tó el,
aki a jár mû ve ze tés re al kal mat lan. A ha tá ro zott ide ig tar tó
el til tás leg rö vi debb tar ta ma egy év, leg hosszabb tar ta ma
tíz év.

(2) A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá sá ra [55.  § 
(2) be kez dés], va la mint a fog lal ko zás hoz szük sé ges jár tas -
ság iga zo lá sá ra és a vég le ges el til tás aló li men te sí tés re vo -
nat ko zó ren del ke zést [57.  § (3) be kez dés] a jár mû ve ze tés -
tõl el til tás ese tén meg fele lõen al kal maz ni kell.

65 Az 56.  § (2) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.
66 Az 57.  § (1) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.
67 Az 57.  § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 8.  §-ának (2) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.

A kitiltás

60.  § (1)68 A tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben azt,
akit sza bad ság vesz tés re ítél nek, egy vagy több hely ség bõl
vagy az or szág meg ha tá ro zott ré szé bõl ki le het til ta ni, ha
e he lye ken tar tóz ko dá sa a köz ér de ket ve szé lyez te ti.

(2) A ki til tás leg rö vi debb tar ta ma egy év, leg hosszabb
tar ta ma öt év. A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá -
sá ra vo nat ko zó ren del ke zést [55.  § (2) be kez dés] ki til tás
ese té ben meg fele lõen al kal maz ni kell.

A kiutasítás

61.  §69 (1) Azt a nem ma gyar ál lam pol gár el kö ve tõt,
aki nek az or szág ban tar tóz ko dá sa nem kí vá na tos, a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl ki kell uta sí ta ni. A ki uta sí tott
kö te les az or szág te rü le tét el hagy ni, és a ki uta sí tás tar ta ma
alatt nem tér het vissza.

(2) Nem uta sít ha tó ki az, akit a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint me ne kült ként is mer tek el.

(3)70 A ki uta sí tás vég le ges ha tá lyú, vagy ha tá ro zott
 ideig tart. Vég le ges ha tállyal az uta sít ha tó ki, akit leg alább
tíz évi sza bad ság vesz tés re ítél nek ál lam vagy em be ri ség el -
le ni bûn cse lek mény (X. és XI. fe je zet), em ber rab lás
(175/A.  §), em ber ke res ke de lem (175/B.  §), ter ror cse lek -
mény (261.  §), nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se
(261/A.  §), légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke -
dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom -
ba ke rí té se (262.  §), fegy ver csem pé szet (263/B.  §), vissza -
élés ká bí tó szer rel (282–282/B.  §), il let ve bûn cse lek mény -
nek bûn szer ve zet ben (137.  § 8. pont) tör té nõ el kö ve té se
 miatt, és – fi gye lem mel az el kö ve tés jel le gé re, az el kö ve tõ
kap cso la ta i ra – az or szág ban tar tóz ko dá sa a köz biz ton sá -
got je len tõ sen ve szé lyez tet né. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló Egyez mény ben ré szes tag ál lam ál lam pol gá ra
és an nak csa lád tag ja vég le ges ha tállyal nem uta sít ha tó ki.

(4) A ha tá ro zott ide ig tar tó ki uta sí tás leg rö vi debb tar ta -
ma egy év, leg hosszabb tar ta ma tíz év. A ki uta sí tás tar ta ma 
az íté let jog erõ re emel ke dé sé vel kez dõ dik. A ki uta sí tás
tar ta má ba nem szá mít bele az az idõ, amely alatt az el ítélt a 
sza bad ság vesz tés-bün te té sét töl ti.

(5) A vég le ges ha tá lyú ki uta sí tás alól a bí ró ság a ki u ta sí -
tot tat, ké rel mé re men te sít he ti, ha arra ér de mes, és a ki uta -
sí tás óta tíz év el telt.

68 A 60.  § (1) be kez dé sé bõl a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká ra”
szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül 
he lyez te.

69 A 61.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
70 A 61.  § (3)–(4) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(6)71 A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett ként
vagy be ván do rolt ként tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ vel
szem ben ki uta sí tás nak csak olyan bûn cse lek mény el kö ve -
té se  miatt le het he lye, amely öt évi vagy azt meg ha la dó sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(7) Ki uta sí tás nak csak tíz évi vagy azt meg ha la dó tar ta -
mú sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén le het he lye az zal
szem ben,

a) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén leg alább tíz éve
jog sze rû en tar tóz ko dik,

b) aki fi a tal ko rú,
c) aki nek a csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz való joga 

sé rül ne
fel té ve, ha az el kö ve tõ nek az or szág ban tar tóz ko dá sa a
köz biz ton sá got je len tõ sen veszélyeztetné.

A vagyonelkobzás

62–63.  §72

A pénzmellékbüntetés

64.  § (1) Akit ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re
ítél nek, és meg fe le lõ ke re se te (jö ve del me) vagy va gyo na
van

a) pénz mel lék bün te tés re kell ítél ni, ha a bûn cse lek -
ményt ha szon szer zés cél já ból kö ve ti el,

b) pénz mel lék bün te tés re le het ítél ni, ha ez zel újabb
bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl ha tá so sab ban le het vissza -
tar ta ni.

(2)73 A pénz mel lék bün te tés leg ala cso nyabb össze ge
tíz ezer fo rint, leg ma ga sabb össze ge tíz mil lió fo rint.

(3)74

65.  § (1) A pénz mel lék bün te tést meg nem fi ze tés ese -
tén fog ház ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re kell át -
vál toz tat ni. Ha a fõ bün te tést vég re kell haj ta ni, en nek fo -
ko za ta a pénz mel lék bün te tés he lyé be lépõ sza bad ság vesz -
tés re is irány adó.

(2)75 A pénz mel lék bün te tés nek sza bad ság vesz tés re át -
vál toz ta tá sa ese tén ezer fo rint tól ti zen öt ezer fo rin tig ter je -
dõ összeg he lyett egy-egy napi sza bad ság vesz tést kell szá -
mí ta ni. A pénz mel lék bün te tés he lyé be lépõ sza bad ság -
vesz tés egy nap nál rö vi debb és két év nél hosszabb nem le -
het.

71 A 61.  § (6)–(7) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be.

72 A 62–63.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

73 A 64.  § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 13.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

74 A 64.  § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

75 A 65.  § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 14.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

A büntetés végrehajtását kizáró okok

66.  § A bün te tés vég re haj tá sát ki zár ja
a) az el ítélt ha lá la,
b) az el évü lés,
c) a ke gye lem,
d) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

A büntetés elévülése

67.  § (1) A fõ bün te tés el évül:
a) ti zen öt évi sza bad ság vesz tés, va la mint en nél sú lyo -

sabb bün te tés ese tén húsz év,
b) tíz évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén

ti zen öt év,
c) öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén

tíz év,
d)76 öt évet el nem érõ sza bad ság vesz tés ese tén öt év,
e) köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés ese tén há rom

év
el tel té vel.

(2)77 A ki uta sí tás vég re hajt ha tó sá ga el évül:
a) öt évi vagy ezt meg ha la dó tar tam ese tén tíz év,
b) öt évet el nem érõ tar tam ese tén öt év

el tel té vel.

(3) A pénz mel lék bün te tés há rom év el tel té vel évül el.

(4) Nem évül el az 1945. évi VII. tör vénnyel tör -
vényerõre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME szá mú ren de -
let tel mó do sí tott és ki egé szí tett 81/1945. (II. 5.) ME szá mú 
ren de let 11. és 13.  §-ában78 meg ha tá ro zott há bo rús bûn -
tet tek  miatt ki sza bott ti zen öt évi sza bad ság vesz tés vagy
en nél sú lyo sabb bün te tés, va la mint az em be ri ség el le ni
egyéb bûn cse lek mény (XI. fe je zet)  miatt ki sza bott bün te -
tés.

68.  § (1) A fõ bün te tés el évü lé sé nek ha tár ide je a bün te -
tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján, ha
pe dig a bün te tés vég re haj tá sát fel füg gesz tik, a pró ba idõ le -
tel té nek nap ján kez dõ dik. Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt meg szö kik, az el évü lés ha tár ide je a szö -
kés nap já val is mét el kez dõ dik.

(2)79 A ki uta sí tás el évü lé sé nek ha tár ide je, ha fõ bün te -
tés mel lett al kal maz zák, a fõ bün te tés vég re haj tá sa be fe je -
zé sé nek, il le tõ leg a vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé nek
nap ján, egyéb eset ben a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek 
nap ján kez dõ dik.

76 A 67.  § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja az 1993: XVII. tör vény
15.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

77 A 67.  § (2) be kez dé sét be ik tat ta és a ko ráb bi (2)–(3) be kez dés szá mo -
zá sát (3)–(4) be kez dés re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 9.  §-a.

78 Az Al kot mány bí ró ság a 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za tá val a 81/1945.
(II. 5.) ME ren de let (Nbr.) 11.  §-ának 1–4. és 6. pont ját, to váb bá 13.  §-ának
1. és 3–7. pont ját meg sem mi sí tet te.

79 A 68.  § (2) be kez dé sét be ik tat ta és a ko ráb bi (2)–(4) be kez dés szá mo -
zá sát (3)–(5) be kez dés re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 10.  §-a.
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(3) A pénz mel lék bün te tés el évü lé sé nek ha tár ide je a fõ -
bün te tés vég re haj tá sa be fe je zé sé nek, il le tõ leg vég re hajt -
ha tó sá ga meg szû né sé nek nap ján, ha pe dig a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sát fel füg gesz tik, a pró ba idõ le tel té nek
nap ján kez dõ dik.

(4) Az el évü lést fél be sza kít ja az el ítélt el len a bün te tés
vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés. A fél be sza kí tás nap já -
val az el évü lés ha tár ide je is mét el kez dõ dik.

(5) A pénz mel lék bün te tés al kal ma zá sa ese tén akár a fõ -
bün te tés, akár a mel lék bün te tés vég re haj tá sa iránt tett in -
téz ke dés mind két bün te tés el évü lé sét fél be sza kít ja.

A büntetés végrehajtásának kizárása életfogytig tartó
szabadságvesztés esetén

69.  §80 Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén a ha -
tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés és a köz ér de kû mun -
ka nem hajt ha tó vég re.

II. cím

AZ INTÉZKEDÉSEK

Az intézkedési nemek

70.  § (1) In téz ke dé sek
1. a meg ro vás,
2. a pró bá ra bo csá tás,
3. a kény szer gyógy ke ze lés,
4. az al ko ho lis ták kény szer gyó gyí tá sa,
[4. 81a kény szer gyó gyí tás]
5. az el kob zás,
6.82 va gyon el kob zás,
7. a párt fo gó fel ügye let,
8.83 a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó in téz ke dé -

sek.

(2)84 Az (1) be kez dés 1–3. pont já ban fel so rolt in téz ke -
dé sek ön ál ló an, bün te tés he lyett, a 4. pont já ban meg je lölt
in téz ke dés bün te tés mel lett, az 5. és 6. pont já ban meg je lölt 
in téz ke dés ön ál ló an, és bün te tés vagy in téz ke dés mel lett
is, a 7. pont já ban meg je lölt in téz ke dés bün te tés, il let ve in -
téz ke dés mel lett al kal maz ha tó.

80 A 69.  § az 1993: XVII. tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
81 A 70.  § (1) be kez dé sé nek 4. pont ját új on nan meg ál la pí tot ta az 1987:

III. tör vény 9.  §-a. A ren del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény
42.  §-ának (1) be kez dé se sze rint kü lön jog sza bály ren del ke zik.

82 A 70.  § (1) be kez dé sé nek ere de ti 6. pont ját (szi go rí tott õri zet) az 1989:
LIV. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 6. pont szö -
ve gét is mé tel ten a 2001: CXXI. tör vény 11.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

83 A 70.  § (1) be kez dé sé nek 8. pont ját a 2001: CXXI. tör vény 11.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

84 A 70.  § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 11.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(3)85 Az (1) be kez dés 8. pont ja sze rin ti in téz ke dé sek rõl
kü lön tör vény ren del ke zik.

A megrovás

71.  §86 (1) Meg ro vás ban kell ré sze sí te ni azt, aki nek a
cse lek mé nye az el bí rá lás kor már nem ve szé lyes, vagy oly
cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény
sze rint al kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy
más in téz ke dés – ide nem ért ve az el kob zást és a vagyon -
elkobzást – al kal ma zá sa is szük ség te len.

(2) A meg ro vás sal a ha tó ság a rosszal lá sát fe je zi ki, és
az el kö ve tõt fel hív ja, hogy a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse -
lek mény el kö ve té sé tõl.

A próbára bocsátás

72.  § (1)87 A bí ró ság a vét ség, va la mint a há rom évi
sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn tett
 miatt a bün te tés ki sza bá sát pró ba idõ re el ha laszt hat ja, ha
ala po san fel te he tõ, hogy a bün te tés cél ja így is el ér he tõ.

(2)–(3)88

(4)89 Nem bo csát ha tó pró bá ra a több szö rös vissza esõ.

(5) A pró ba idõ tar ta ma egy év tõl há rom évig ter jed het; a 
tar ta mot évek ben kell meg ha tá roz ni.

(6)90 A pró bá ra bo csá tott párt fo gó fel ügye let alá he -
lyez he tõ. Ha a pró bá ra bo csá tott vissza esõ, párt fo gó fel -
ügye let alatt áll.

73.  § (1) A pró ba idõ egy íz ben, leg fel jebb egy év vel
meg hosszab bít ha tó, ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it meg sze gi.

85 A 70.  § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 11.  §-ának (3) be kez dé -
se ik tat ta be. Lásd a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ jo gi in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2001: CIV. tör vényt.

86 A 71.  § a 2006: LI. tör vény 265.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg:
„71.  § (1) Meg ro vás ban kell ré sze sí te ni azt, aki a cse lek mé nye tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gé nek cse kély foka (28.  §) vagy cse kéllyé vá lá sa (36.  §)  miatt
nem bün tet he tõ.

(2) Meg ro vás ban ré sze sít he tõ az is, aki a cse lek mé nye tár sa da lom ra ve -
szé lyes sé gé nek meg szû né se (36.  §)  miatt nem bün tet he tõ, vagy aki nek a bün -
tet he tõ sé ge a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok ból [32.  § e) pont] szûnt
meg.

(3) A meg ro vás sal a ha tó ság rosszal lá sát fe je zi ki, és az el kö ve tõt fel hív ja, 
hogy a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl.”.

87 A 72.  § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

88 A 72.  § (2)–(3) be kez dé sét be ik tat ta és egy út tal a ko ráb bi (2)–(4) be -
kez dés szá mo zá sát (4)–(6) be kez dés re mó do sí tot ta az 1998: LXXXVII. tör -
vény 15.  §-a. A ren del ke zé se ket a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

89 A 72.  § (4) – ere de ti leg (2) – be kez dé se az 1984: 19. tör vényerejû ren -
de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

90 A 72.  § (6) – ere de ti leg (4) – be kez dé sé nek má so dik mon da tát az 1984:
19. tör vényerejû ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
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(2)91 A pró bá ra bo csá tást meg kell szün tet ni, és bün te -
tést kell ki szab ni, ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it sú lyo san meg sze gi, vagy a
pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt, va la mint
ha a pró ba idõ elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt a pró -
ba idõ alatt el íté lik.

(3) A (2) be kez dés ese tén kí vül a pró ba idõ el tel té vel az
el kö ve tõ bün tet he tõ sé ge meg szû nik.

A kényszergyógykezelés

74.  § (1) Sze mély el le ni erõ sza kos vagy köz ve szélyt
oko zó bün te ten dõ cse lek mény el kö ve tõ jé nek kény szer -
gyógy ke ze lé sét kell el ren del ni, ha el me mû kö dé sé nek kó -
ros ál la po ta  miatt nem bün tet he tõ, és tar ta ni kell at tól,
hogy ha son ló cse lek ményt fog el kö vet ni, fel té ve, hogy
bün tet he tõ sé ge ese tén egy évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo -
sabb bün te tést kel le ne ki szab ni.

(2) A kény szer gyógy ke ze lést az erre ki je lölt, zárt in té -
zet ben hajt ják vég re.

(3) A kény szer gyógy ke ze lést meg kell szün tet ni, ha
szük sé ges sé ge már nem áll fenn.

Az alkoholisták kényszergyógyítása

75.  § Az el kö ve tõ kény szer gyó gyí tá sa ren del he tõ el, ha 
bûn cse lek mé nye al ko ho lis ta élet mód já val függ össze, és
hat hó na pot meg ha la dó, vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés -
re íté lik.

[Kényszergyógykezelés92

75.  § Az el kö ve tõ kény szer gyó gyí tá sa ren del he tõ el, ha
bûn cse lek mé nye al ko ho lis ta, il le tõ leg ká bí tó szer él ve zõ
vagy ká bí tó ha tá sú anya got fo gyasz tó élet mód já val függ
össze, és hat hó na pot meg ha la dó, vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re íté lik.]

76.  §93

Az elkobzás

77.  §94 § (1) El kell ko boz ni azt a dol got,

91 A 73.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 301.  §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

92 A 75.  §-t és al cí mét új on nan meg ál la pí tot ta az 1987: III. tör vény 9.  §-a.
A ren del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rint kü lön jog sza bály ren del ke zik.

93 A 76.  §-t az 1990: XIV. tör vény 4.  § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

94 A 77.  § a 2001: CXXI. tör vény 12.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

a) ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül
hasz nál tak, vagy arra szán tak,

b) amely nek bir tok lá sa a köz biz ton sá got ve szé lyez te ti,
vagy jog sza bály ba üt kö zik,

c) amely bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jött lét re,
d) amely re a bûn cse lek ményt el kö vet ték.

(2) El kell ko boz ni azt a saj tó ter mé ket, amely ben a bûn -
cse lek mény meg va ló sul.

(3) Az (1) be kez dés a) és d) pont ja ese té ben az el kob -
zást nem le het el ren del ni, ha a do log nem az el kö ve tõ tu laj -
do na, ki vé ve, ha a tu laj do nos az el kö ve tés rõl elõ ze tesen
tu dott, fel té ve, hogy az el kob zás mel lõ zé sét nem zet kö zi
jogi kö te le zett ség nem zár ja ki.

(4)95 Az el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö -
ve tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot  miatt nem bün -
tet he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban ré sze sí tet ték.

(5) Nincs he lye el kob zás nak a cse lek mény bün tet he tõ -
sé gé nek el évü lé sé re meg ál la pí tott idõ, de leg alább öt év el -
tel té vel.

(6) Nem le het el ren del ni an nak a do log nak az el kob zá -
sát, amely re a va gyon el kob zás ki ter jed.

(7)96 Az el kob zott do log tu laj don jo ga tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban az ál lam ra száll.

77/A.  §97 (1) A 77.  § (1) be kez dé sé nek a) és d) pont já -
ban meg ha tá ro zott eset ben az el kob zás ki vé te le sen mel -
lõz he tõ, ha az el kö ve tõ re vagy a tu laj do nos ra a bûn cse lek -
mény sú lyá val arány ban nem álló, mél tány ta lan hát rányt
je len te ne, fel té ve, hogy az el kob zás mel lõ zé sét nem zet kö -
zi jogi kö te le zett ség nem zár ja ki.

(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha az el kö ve tõ a
bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el.

Vagyonelkobzás98

77/B.  § (1) Va gyon el kob zást kell el ren del ni arra
a) a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ va gyon ra,

ame lyet az el kö ve tõ a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán
vagy az zal össze füg gés ben szer zett,

b) a va gyon ra, ame lyet az el kö ve tõ bûn szer ve zet ben
való rész vé te le ide je alatt szer zett,

c) a va gyon ra, amely a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl
ere dõ, a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán vagy az zal
össze füg gés ben szer zett va gyon he lyé be lé pett,

95 A 77.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 266.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig
ha tá lyos szö veg: „ (4) Az el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö ve tõ
gyer mek kor, kó ros el me ál la pot vagy a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes -
sé gé nek cse kély foka  miatt nem bün tet he tõ.”.

96 A 77.  § (7) be kez dé se a 2003: II. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

97 A 77/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 17.  §-a ik tat ta be, szö ve gét a
2001: CXXI. tör vény 13.  §-a ál la pí tot ta meg.

98 Az al cí met és a 77/B.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 14.  §-a ik tat ta be.
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d) a va gyon ra, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té se
cél já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te lek
biz to sí tá sa vé gett szol gál tat tak vagy arra szán tak,

e)99 a va gyon ra, amely az adott va gyo ni elõny tár gya
volt.

(2) A va gyon el kob zást el kell ren del ni arra a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé bõl ere dõ, a bûn cse lek mény el kö ve té se
so rán vagy az zal össze füg gés ben szer zett va gyon ra is,
amellyel más gaz da go dott. Ha gaz dál ko dó szer ve zet gaz -
da go dott ilyen va gyon nal, a va gyon el kob zást vele szem -
ben kell el ren del ni.

(3) Ha az el kö ve tõ, vagy a (2) be kez dés sze rint gaz da go -
dott sze mély meg halt, il le tõ leg a gaz dál ko dó szer ve zet át -
ala kult, a va gyon el kob zást a jog utód dal szem ben kell el -
ren del ni arra az (1) be kez dés sze rin ti va gyon ra, amely re a
jog utód lás tör tént.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben, az el len ke zõ bi -
zo nyí tá sá ig va gyon el kob zás alá esõ va gyon nak kell te kin -
te ni a bûn szer ve zet ben való rész vé tel ide je alatt szer zett
va la mennyi va gyont.

(5) Va gyon el kob zás nem ren del he tõ el
a) arra a va gyon ra, amely a bün te tõ el já rás so rán ér vé -

nye sí tett pol gá ri jogi igény fe de ze té ül szol gál,
b) arra a va gyon ra, ame lyet jó hi sze mû en, el len ér ték fe -

jé ben sze rez tek,
c) az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben, ha a va gyon tör -

vényes ere de te bi zo nyí tott.

77/C.  §100 (1) A va gyon el kob zást pénz összeg ben ki fe -
jez ve kell el ren del ni,

a) ha a va gyon már nem lel he tõ fel,
b) ha a 77/B.  § alap ján va gyon el kob zás alá esõ va gyon

az egyéb va gyon tól nem kü lö nít he tõ el, vagy az el kü lö ní -
té se arány ta lan ne héz sé get okoz na,

c) a 77/B.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben.

(2)101 A va gyon el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az 
el kö ve tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot  miatt nem
bün tet he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban ré sze sí tet -
ték.

(3) Az el kob zott va gyon tör vény el té rõ ren del ke zé se hi -
á nyá ban az ál lam ra száll.

(4) A 77/B.  § és a 77/C.  § al kal ma zá sá ban va gyo non an -
nak hasz nát, a va gyo ni ér té kû jo got, kö ve te lést, to váb bá
bár mely pénz ben ki fe jez he tõ ér ték kel bíró elõnyt is ér te ni
kell.

99 A 77/B.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ját a 2003: II. tör vény 6.  §-a ik tat ta
be.

100 A 77/C.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 15.  §-a ik tat ta be.
101 A 77/C.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 267.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig
ha tá lyos szö veg: „(2) A va gyon el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö -
ve tõ gyer mek kor, kó ros el me ál la pot vagy a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé -
lyes sé gé nek cse kély foka  miatt nem bün tet he tõ.”.

A szigorított õrizet

78–81.  §102

A pártfogó felügyelet

82.  §103 (1) Párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé nek ak kor
van he lye, ha a fel té te les sza bad ság (48.  §), il let ve a pró ba -
idõ (72.  §, 89.  §) ered mé nyes el tel té hez az el kö ve tõ rend -
sze res fi gye lem mel kí sé ré se szük sé ges. A pró bá ra bo csá -
tott vagy a fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re ítélt vissza -
esõ [72.  § (6) bek., 89.  § (6) bek.] va la mint az, aki vel szem -
ben a vád eme lést el ha lasz tot ták, párt fo gó fel ügye let alatt
áll. Ki uta sí tás mel lék bün te tés mel lett párt fo gó fel ügye let
el ren de lé sé nek nincs he lye.

(2) A bí ró ság az íté let ben ren del kez het ar ról, hogy az el -
ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ese tén párt fo gó fel -
ügye let alatt áll; a bí ró ság az íté le té ben a kü lön ma ga tar tá si 
sza bá lyo kat is meg ha tá roz hat ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott párt fo gó fel -
ügye let tar ta ma azo nos a fel té te les sza bad ság, a pró ba idõ
és a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta má val, de leg fel jebb
öt év.

(4) A párt fo gó fel ügye let alatt álló sze mély kö te les a
jog sza bály ban és ha tá ro zat ban elõ írt ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat meg tar ta ni, a párt fo gó fel ügye lõ vel rend sze res kap -
cso la tot tar ta ni, és ré szé re az el len õr zés hez szük sé ges fel -
vi lá go sí tást meg ad ni.

(5) A bí ró ság, il let ve vád eme lés el ha lasz tá sa ese tén az
ügyész ha tá ro za tá ban a párt fo gó fel ügye let cél já nak elõ se -
gí té se ér de ké ben kü lön ma ga tar tá si sza bály ként kö te le -
zett sé ge ket és ti lal ma kat ír hat elõ. A bí ró ság, il let ve az
ügyész el ren del he ti, hogy a párt fo golt

a) a bûn cse lek mény el kö ve té sé ben részt vett, meg ha tá -
ro zott sze méllyel ne tart son kap cso la tot;

b) a bûn cse lek mény sér tett jé tõl, il le tõ leg an nak la ká sá -
tól, mun ka he lyé tõl vagy at tól a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény tõl, aho vá a sér tett jár, tart sa tá vol ma gát;

c) meg ha tá ro zott jel le gû nyil vá nos he lye ket ne lá to gas -
son;

d) nyil vá nos he lyen ne fo gyasszon sze szes italt;
e) meg ha tá ro zott he lyen és idõ kö zön ként, meg ha tá ro -

zott szerv nél vagy sze mély nél je lent kez zék;
f) ve gye fel a kap cso la tot a me gyei mun ka ügyi köz -

pont tal, vagy az ön kor mány zat nál köz mun ká ra je lent kez -
zen be;

g) meg ha tá ro zott ta nul má nyo kat foly tas son;

102 A 78–81.  §-okat az 1989: LIV. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

103 A 82.  § a 2005: XCI. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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h) – hoz zá já ru lá sa ese tén – meg ha tá ro zott gyógy ke ze -
lés nek vagy gyó gyí tó el já rás nak ves se alá ma gát;

i)104  [ve gyen részt a párt fo gó fel ügye lõ ál tal szer ve zett
cso por tos fog lal ko zá son vagy a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol -
gá lat kö zös sé gi fog lal koz ta tó já nak prog ram ja sze rin ti más 
fog lal ko zá son.]

(6) A bí ró ság, il let ve az ügyész az (5) be kez dés ben fel -
so rolt ma ga tar tá si sza bá lyo kon kí vül más ma ga tar tá si sza -
bá lyo kat is elõ ír hat, kü lö nös te kin tet tel a bûn cse lek mény
jel le gé re, az oko zott kár ra és az el kö ve tõ tár sa dal mi be il -
lesz ke dé sé nek esé lye i re.

V. fejezet

A BÜNTETÉS KISZABÁSA

A büntetés kiszabásának elvei

83.  §105 (1) A bün te tést – cél já nak (37.  §) szem elõtt tar -
tá sá val – a tör vény ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött úgy
kell ki szab ni, hogy iga zod jék a bûn cse lek mény és az el kö -
ve tõ tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé hez, a bû nös ség fo ká hoz,
to váb bá az egyéb sú lyo sí tó és eny hí tõ kö rül mé nyek hez.

(2)–(4)106

84.  §107

A halmazati büntetés

85.  § (1) Bûn hal ma zat (12.  §) ese tén egy bün te tést kell
ki szab ni.

(2)108 A fõ bün te tést a bûn hal ma zat ban lévõ bûn cse lek -
mé nyek bün te té si té te lei kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala -
pul vé te lé vel kell ki szab ni.

(3)109 Ha a tör vény a bûn hal ma zat ban levõ bûn cse lek -
mé nyek kö zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott ide ig tar tó sza -
bad ság vesz tést ren del, a (2) be kez dés sze rin ti bün te té si té -
tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér he ti el az
egyes bûn cse lek mé nyek re meg ál la pí tott bün te té si té te lek
fel sõ ha tá rá nak együt tes tar ta mát.

104 A 82.  § (5) be kez dé sé nek i) pont ja hatályba lépésérõl a 2005: XCI. tör -
vény 29.  §-ának (4) be kez dé se alap ján kü lön tör vény ren del ke zik.

105 A 83.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
106 A 83.  § (2)–(4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé -

nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
107 A 84.  §-t az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -

sem mi sí tet te.
108 A 85.  § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott

és a Ma gyar Köz löny 1993. évi 50. szá má ban meg je lent he lyes bí tés nek meg -
fe le lõ szö veg.

109 A 85.  § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 19.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

85/A.  §110 (1) A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe -
je zet) ese tén a 85.  § (1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé sei
irány adók az zal, hogy a fõ bün te tést a bûn hal ma zat ban
lévõ bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó bün -
te té sek kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala pul vé te lé vel kell ki -
szab ni.

(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén (Be. XXVI. Fe je zet), 
ha a tör vény a bûn hal ma zat ban lévõ bûn cse lek mé nyek kö -
zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz -
tést ren del, a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó leg sú lyo sabb bün -
te té si té tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér -
he ti el az egyes bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki -
szab ha tó bün te té sek együt tes tar ta mát.

86.  § (1) Bûn hal ma zat ese tén a bûn hal ma zat ban levõ
bár me lyik bûn cse lek mény  miatt al kal maz ha tó mel lék bün -
te tést ki le het szab ni.

(2) A mel lék bün te tés hal ma za ti bün te tés ese té ben sem
ha lad hat ja meg a tör vény ben meg ha tá ro zott leg ma ga sabb
mér té ket, il let ve tar ta mot.

A büntetés enyhítése

87.  § (1)111 A bün te té si té tel nél eny hébb fõ bün te tés
szab ha tó ki, ha an nak leg ki sebb mér té ke a 83.  § ren del ke -
zé se i re fi gye lem mel túl szi go rú.

(2)112 Az (1) be kez dés alap ján, ha a bün te té si té tel leg -
ki sebb mér té ke

a) tíz évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb öt évi 
sza bad ság vesz tést;

b) öt évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb két
évi sza bad ság vesz tést;

c) két évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb egy
évi sza bad ság vesz tést;

d) egy évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett rö vi debb tar ta mú
sza bad ság vesz tést, köz ér de kû mun kát, vagy ha – az el kö -
ve tõ kü lö nös mél tány lást ér dem lõ sze mé lyi kö rül mé nye i re 
fi gye lem mel – ez is túl szi go rú, pénz bün te tést;

e) egy év nél rö vi debb tar ta mú sza bad ság vesz tés, ehe -
lyett köz ér de kû mun kát vagy pénz bün te tést
le het ki szab ni.

110 A 85/A.  §-t az 1998: XIX. tör vény 607.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta
be, szö ve gét a 2006: LI. tör vény 268.  §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés
2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg:

„85/A.  § (1) A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXV. Fe je zet) ese tén a 85.  §
(1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé sei irány adók az zal, hogy a fõ bün te tést a
bûn hal ma zat ban lévõ bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó bün -
te té sek kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala pul vé te lé vel kell ki szab ni.

(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén (Be. XXV. Fe je zet), ha a tör vény a
bûn hal ma zat ban lévõ bûn cse lek mé nyek kö zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott
ide ig tar tó sza bad ság vesz tést ren del, a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó leg sú lyo -
sabb bün te té si té tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér he ti el az
egyes bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó bün te té sek együt tes
tar ta mát.”.

111 A 87.  § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

112 A 87.  § (2)–(3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.
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(3) Kí sér let és bûn se gély ese té ben, ha a (2) be kez dés
a)–d) pont jai alap ján ki szab ha tó bün te tés is túl szi go rú, a
bün te tést a (2) be kez dés so ron kö vet ke zõ pont ja alap ján
kell ki szab ni.

(4) Ha a tör vény kor lát lan eny hí tést en ged, bár mely
bün te té si nem leg ki sebb mér té ke is ki szab ha tó.

(5)113

87/A.  §114

87/B.  §115

A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén

87/C.  §116 A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe je -
zet) ese tén a sza bad ság vesz tés mér té ke117

a) az öt évet meg ha la dó, de nyolc év nél nem sú lyo sabb
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt a
há rom évet,

b) a há rom évet meg ha la dó, de öt év nél nem sú lyo sabb
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt a
két évet,

c) a há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten -
dõ bûn cse lek mény  miatt a hat hó na pot
nem ha lad hat ja meg.

Fõbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés

88.  §118 Mel lék bün te tés fõ bün te tés he lyett ön ál ló bün -
te tés ként ak kor al kal maz ha tó, ha a bûn cse lek mény bün te -
té si té te le há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb,
és a bün te tés cél ja így is el ér he tõ. Ön ál ló bün te tés ként csak 
egy mel lék bün te tést le het ki szab ni.

113 A 87.  § (5) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 13.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be (szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka ki sza bá sa), ame lyet az
1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lye zett. Az
(5) be kez dést is mé tel ten az 1998: LXXXVII. tör vény 21.  §-ának (2) bekez -
dése ik tat ta be, a ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

114 A 87/A.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 6.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg
a ko ráb bi 87/A.  § je lö lé sét 87/B.  §-ra mó do sí tot ta. A 87/A.  §-t a 2003: II. tör -
vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

115 A 87/B.  §-t – 87/A.  §-ként – az 1987: III. tör vény 14.  §-a ik tat ta be. A
je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör vény 6.  §-a mó do sí tot ta 87/B.  §-ra. A sza kaszt
és al cí mét (A bün te tés ki sza bá sá nak mel lõ zé se) az 1999: CX. tör vény
175.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

116 A 87/C.  §-t és al cí mét az 1998: XIX. tör vény 607.  §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be.

117 A 87/C.  § be ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 269.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ -
pon tig ha tá lyos szö veg: „87/C.  § A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXV. Fe je -
zet) ese tén a sza bad ság vesz tés mér té ke”.

118 A 88.  § elsõ mon da ta az 1993: XVII. tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

A büntetés végrehajtásának felfüggesztése

89.  § (1) Az egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz -
tés vagy a pénz bün te tés vég re haj tá sa pró ba idõ re fel füg -
geszt he tõ, ha – kü lö nö sen az el kö ve tõ sze mé lyi kö rül mé -
nye i re fi gye lem mel – ala po san fel te he tõ, hogy a bün te tés
cél ja an nak vég re haj tá sa nél kül is el ér he tõ.

(2) Kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben az egy év nél
hosszabb, de a két évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa is fel füg geszt he tõ.

(3)119 A pénz bün te tés pró ba ide je egy év; a vét ség  miatt
ki sza bott sza bad ság vesz tés egy év tõl há rom évig, a bûn tett 
 miatt ki sza bott sza bad ság vesz tés két év tõl öt évig ter je dõ
pró ba idõ re füg geszt he tõ fel. A pró ba idõt évek ben kell
meg ha tá roz ni, és az a ki sza bott sza bad ság vesz tés nél rö vi -
debb nem le het.

(4) Ha az el kö ve tõt több ször íté lik azo nos nemû, pró ba -
idõ re fel füg gesz tett bün te tés re, és még egyik bün te tés pró -
ba ide je sem telt el, az elõ zõ bün te tés pró ba ide je az utób bi
bün te tés pró ba ide jé nek le tel té ig meg hosszab bo dik.

(5) Ha az el kö ve tõn olyan sza bad ság vesz tést haj ta nak
vég re, amely  miatt a fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sát
nem le het el ren del ni, a pró ba idõ a sza bad ság vesz tés tar ta -
má val meg hosszab bo dik.

(6)120 A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz -
té sé vel egy ide jû leg az el kö ve tõ párt fo gó fel ügye let alá he -
lyez he tõ. Ha az el kö ve tõ vissza esõ, párt fo gó fel ügye let
alatt áll.

90.  § A bün te tés vég re haj tá sa nem füg geszt he tõ fel, ha
a) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés

vég re haj tá sá nak be fe je zé se elõtt vagy fel füg gesz té sé nek
pró ba ide je alatt kö vet ték el,

b)121 az el kö ve tõ több szö rös vissza esõ,
c)122 az el kö ve tõ a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben

kö vet te el.
d)–e)123

91.  § (1) A fel füg gesz tett bün te tést vég re kell haj ta ni, ha
a) a pró ba idõ alatt meg ál la pít ják, hogy a bün te tés vég -

re haj tá sát a 90.  §-ban fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet -
ték fel,

119 A 89.  § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 23.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

120 A 89.  § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az 1993: XVII. tör vény
21.  §-a ik tat ta be.

121 A 90.  § ere de ti b) pont ját („az el kö ve tõ vissza esõ”) az 1993: XVII.
tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A b) pon tot is mé -
tel ten be ik tat ta az 1998: LXXXVII. tör vény 24.  §-a, („az el kö ve tõ több szö rös 
vissza esõ”), a ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

122 A 90.  § c) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény 24.  §-a ik tat ta be, szö -
ve gét a 2001: CXXI. tör vény 16.  §-a ál la pí tot ta meg.

123 A 90.  § d) és e) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény 24.  §-a ik tat ta be,
és a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he -
lyez te.
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b)124 az el kö ve tõt a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik,

c) az el kö ve tõ a párt fo gó fel ügye let ma ga tar tá si sza bá -
lya it sú lyo san meg sze gi.

(2)125

(3)126 A fel füg gesz tett pénz bün te tést ak kor is vég re kell 
haj ta ni, ha az el kö ve tõt a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse -
lek mény  miatt fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re, köz ér -
de kû mun ká ra vagy vég re haj tan dó pénz bün te tés re íté lik.

91/A.  §127 A bün te tés vég re haj tá sá nak ke gye lem bõl
tör tént fel füg gesz té se ese tén a vég re haj tás el ren de lé sé re a
fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del -
ke zést [91.  § (1) bek. b) és c) pont ja és (3) bek.] meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

Az összbüntetés

92.  § (1)128 Ha az el kö ve tõt több, ha tá ro zott ide ig tar tó
sza bad ság vesz tés re íté lik, és az el kö ve tõ va la mennyi bûn -
cse lek ményt a leg ko ráb ban ho zott íté let jog erõ re emel ke -
dé sét meg elõ zõ en kö vet te el, a jog erõ sen ki sza bott bün te -
té se ket össz bün te tés be kell fog lal ni.

(2)129

(3)130 A pénz bün te tés és a köz ér de kû mun ka he lyé be
lépõ sza bad ság vesz tés (50.  §, 52.  §) össz bün te tés be nem
fog lal ha tó.

93.  §131 Az össz bün te tés tar ta mát úgy kell meg ha tá roz -
ni, mint ha hal ma za ti bün te tést szab ná nak ki. Az össz bün -
te tés tar ta má nak azon ban el kell ér nie a leg sú lyo sabb bün -
te tést, de nem ér he ti el a bün te té sek együt tes tar ta mát.

94.  § (1) Kü lön bö zõ fo ko zat ban vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz té sek össz bün te tés be fog la lá sa ese tén az össz bün -
te tést ab ban a fo ko zat ban kell vég re haj ta ni, ame lyik kö zü -
lük a leg szi go rúbb. Ha azon ban az össz bün te tés mér té ke
há rom év vagy azt meg ha la dó tar ta mú, il le tõ leg több szö -
rös vissza esõ nél két év vagy ezt meg ha la dó tar ta mú, az
össz bün te tés vég re haj tá si fo ko za tát en nek figye lembe -
véte lével kell meg ha tá roz ni.

124 A 91.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1993: XVII. tör vény 22.  §
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

125 A 91.  § (2) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  § (1) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

126 A 91.  § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 22.  § (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

127 A 91/A.  §-t az 1998: XXII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be. Lásd az Al kot -
mány bí ró ság 31/1997. (V. 16.) AB ha tá ro za tát.

128 A 92.  § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 25.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

129 A 92.  § (2) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának (2) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

130 A 92.  § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 23.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

131 A 93.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 26.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Ha az (1) be kez dés al kal ma zá sá val meg ál la pí tan dó
vég re haj tá si fo ko zat az el ítélt szá má ra mél tány ta lan hát -
rányt je len te ne, eggyel eny hébb fo ko zat ál la pít ha tó meg.

95.  §132

96.  § (1) Mel lék bün te té sek nem fog lal ha tók össz bün te -
tés be, úgy szin tén a pénz mel lék bün te tés he lyé be lépõ sza -
bad ság vesz tés sem.

(2) Azo nos tar ta mú mel lék bün te té sek kö zül – a pénz -
mel lék bün te tés133 ki vé te lé vel – azt kell vég re haj ta ni, ame -
lyik az el ítélt re hát rá nyo sabb. Ez irány adó a fõ bün te tés he -
lyett al kal ma zott mel lék bün te té sek re is.

A különös és a többszörös visszaesõkre vonatkozó
rendelkezések134

97.  §135 (1)136 A kü lö nös és a több szö rös vissza esõ vel
szem ben – amennyi ben a tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az újabb bûn cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha -
tá ra sza bad ság vesz tés ese tén a fe lé vel emel ke dik, de nem
ha lad hat ja meg a ti zen öt évet. Hal ma za ti bün te tés ese tén a
85.  § (2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té telt, a tár gya lás ról
le mon dás ese tén a 87/C.  § sze rin ti bün te té si té telt kell a fe -
lé vel emel ni.

(2) A bün te tés a 87.  § (2) be kez dé se alap ján csak kü lö -
nös mél tány lást ér dem lõ eset ben eny hít he tõ.

(3)137 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sú lyo sabb
jog kö vet kez mé nyek nem al kal maz ha tók, ha e tör vény Kü -
lö nös Ré sze a kü lö nös vissza esõ ként tör té nõ el kö ve tést a
bûn cse lek mény sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te ként ren de li
bün tet ni.

A bûnszervezetben történõ elkövetésre vonatkozó
rendelkezések138

98.  § (1) Az zal szem ben, aki az öt évi vagy ezt meg ha la -
dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek -
ményt bûn szer ve zet ben (137.  § 8. pont) kö vet te el, a bûn -
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132 A 95.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

133 A 96.  § (2) be kez dé sé bõl „a va gyon el kob zás és” szö veg részt a
2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül
 helyezte.

134 A 97.  §-t meg elõ zõ al cím az 1993: XVII. tör vény 24.  §-a ál tal meg ál -
la pí tott, és a Ma gyar Köz löny 1993. évi 50. szá má ban meg je lent he lyes bí tés -
nek meg fe le lõ szö veg.

135 A 97.  § az 1993: XVII. tör vény 24.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
136 A 97.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta az 1998: LXXXVII. tör vény 

27.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
137 A 97.  § (3) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 27.  §-ának (2) be -

kez dé se ik tat ta be.
138 A 98.  §-t (több szö rös vissza esõ re vo nat ko zó sza bá lyok) az

1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. Az
al cí met és a 98.  §-t is mé tel ten a 2001: CXXI. tör vény 17.  §-a ál la pí tot ta meg.



cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha tá ra a két sze re sé re
emel ke dik, de a húsz évet nem ha lad hat ja meg. Hal ma za ti
bün te tés ese tén a 85.  § (2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té -
telt, a tár gya lás ról le mon dás ese tén a 87/C.  § sze rin ti bün -
te té si té telt kell ala pul ven ni.

(2)139

(3) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet -
ben kö vet te el, mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye
van.

(4) A bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben tör té nõ el kö ve -
té sé nek meg ál la pí tá sa ese tén az e tör vény ben a bûn cse lek -
mény bûn szö vet ség ben tör té nõ el kö ve té sé nek ese té re
meg ál la pí tott jog kö vet kez mé nyek nem al kal maz ha tók.

Az elõ ze tes fogvatartás és a házi õrizet beszámítása140

99.  § (1) A ki sza bott sza bad ság vesz tés be, köz ér de kû
mun ká ba, pénz bün te tés be, il le tõ leg pénz mel lék bün te tés be 
az elõ ze tes fog va tar tás és a házi õri zet tel jes ide jét be kell
szá mí ta ni.

(2) A be szá mí tás nál egy napi elõ ze tes fog va tar tás egy
napi sza bad ság vesz tés nek, egy napi köz ér de kû mun ká nak, 
il let ve egy napi té tel nek fe lel meg.

(3) Házi õri zet be szá mí tá sa ese tén egy napi köz ér de kû
mun ká nak, il let ve egy napi té tel pénz bün te tés nek egy nap,
egy napi sza bad ság vesz tés nek an nak vég re haj tá si fo ko za -
tá hoz iga zod va, a bí ró ság dön té sé tõl füg gõ en há rom nap -
tól öt na pig ter je dõ házi õri zet ben töl tött idõ fe lel meg.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be szá mí tás után fenn ma ra dó
házi õri zet tar ta mát egy napi sza bad ság vesz tés ként kell be -
szá mí ta ni.

(5) A pénz mel lék bün te tés be tör té nõ be szá mí tás ra a
65.  § (2) be kez dé se sze rin ti szá mí tás irány adó.

VI. fejezet

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELÕÉLETHEZ
FÛZÕDÕ HÁTRÁNYOK ALÓL

A mentesítés hatálya

100.  § (1) A men te sí tés foly tán az el ítélt men te sül azon
hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól, ame lye ket az el íté lés hez
jog sza bály fûz.

139 A 98.  § (2) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

140 Az al cí met és a 99.  §-t a 2003: II. tör vény 8.  §-a ál la pí tot ta meg.

(2) A men te sí tett sze mély bün tet len elõ éle tû nek te kin -
ten dõ, és nem tar to zik szá mot adni olyan el ítél te tés rõl,
amely re néz ve men te sí tés ben ré sze sült.141

(3) Újabb bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén a men te sí -
tés nem ter jed ki azok ra a hát rá nyos kö vet kez mé nyek re,
ame lye ket e tör vény a ko ráb bi el íté lés hez fûz.

A mentesítés módja

101.  § Az el ítélt men te sí tés ben ré sze sül het
a) a tör vény ere jé nél fog va,
b) bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján,
c) ke gye lem út ján.

A tör vényi mentesítés

102.  § (1)142 A tör vény ere jé nél fog va áll be a men te sí -
tés

a) köz ér de kû mun ka, pénz bün te tés és fõ bün te tés he -
lyett al kal ma zott mel lék bün te tés ese tén az íté let jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ján;

b) fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ese tén a pró ba idõ
le tel té nek nap ján;

c) gon dat lan vét ség  miatt ki sza bott sza bad ság vesz tés
ese tén a bün te tés ki töl té sé nek, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá ga
meg szû né sé nek nap ján;

d) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, egy évet
meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén a bün te tés ki töl -
té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sét kö ve tõ
há rom év el tel té vel;

e) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, egy évet
meg ha la dó, de öt év nél nem hosszabb sza bad ság vesz tés
ese tén a bün te tés ki töl té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak 
meg szû né sét kö ve tõ öt év el tel té vel;

f) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, öt évet
meg ha la dó, ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés ese tén a
bün te tés ki töl té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak meg -
szû né sét kö ve tõ tíz év el tel té vel.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben a men te sí tés nem
áll be, il le tõ leg ha tá lyát vesz ti, ha a bün te tés vég re haj tá sát
el ren de lik. Ilyen kor a men te sí tés re a fel nem füg gesz tett
bün te tés sza bá lyai az irány adók.

(3)143

141 Lásd a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról 
 szóló 1999: LXXXV. tör vényt.

142 A 102.  § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 26.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

143 A 102.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
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A bírósági mentesítés

103.  § (1)144 A bí ró ság a szán dé kos bûn cse lek mény
 miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tet, ké re lem re, 
men te sí tés ben ré sze sít he ti, ha erre ér de mes, és a sza bad -
ság vesz tés ki ál lá sá tól, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá ga meg -
szû né sé tõl a 102.  § (1) be kez dé sé nek d), e), il let ve f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott idõ fele már el telt.

(2)145 Az ér de mes ség el bí rá lá sá nál figye lembe kell ven -
ni az el ítélt nek a fõ bün te tés ki töl té se óta foly ta tott élet -
mód ját, to váb bá azt, hogy – amennyi ben erre mód ja volt –
jó vá tet te-e a cse lek mé nyé vel oko zott sé rel met.

104.  §146 (1) A bí ró ság elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sít -
he ti az el ítél tet, ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fel -
füg gesz ti, és az el ítélt a men te sí tés re ér de mes.

(2) Az elõ ze tes men te sí tés ha tá lyát vesz ti, ha a fel füg -
gesz tett bün te tés vég re haj tá sát el ren de lik.

A mentesítés egységessége

105.  § Mel lék bün te tés al kal ma zá sa ese tén az el ítélt a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól mind ad dig nem
men te sül, il le tõ leg nem men te sít he tõ, amíg a mel lék bün te -
tés vég re haj tá sa be nem fe je zõ dött vagy vég re hajt ha tó sá ga 
meg nem szûnt. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik a pénz -
mel lék bün te tés re, ha elõ ze tes bí ró sá gi men te sí tést mon da -
nak ki, va la mint a fog lal ko zás tól, il le tõ leg a jár mû ve ze tés -
tõl el til tás ra.

A kegyelmi mentesítés

106.  § A köz tár sa sá gi el nök147 az el ítél tet ke gye lem bõl 
men te sí tés ben ré sze sít he ti ak kor is, ha e tör vény sze rint
en nek egyéb ként nincs he lye.

VII. fejezet

A FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

A fiatalkorú

107.  § (1) Fi a tal ko rú az, aki a bûn cse lek mény el kö ve té -
se kor ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, de a ti zen nyol ca -
di kat még nem.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a fi a tal ko rú ak ra a je len fe -
je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

[Tevékeny megbánás148

107/A.  § Nem bün tet he tõ a fi a tal ko rú, ha a sze mély el -
le ni (XII. fe je zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet)
vagy va gyon el le ni (XVIII. fe je zet), öt évi sza bad ság vesz -
tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel
oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg -
té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it
egyéb mó don jó vá tet te.]

Büntetés és intézkedés alkalmazása

108.  § (1) A fi a tal ko rú val szem ben al kal ma zott bün te -
tés vagy in téz ke dés cél ja el sõ sor ban az, hogy a fi a tal ko rú
he lyes irány ba fej lõd jék, és a tár sa da lom hasz nos tag já vá
vál jék.

(2) Bün te tést ak kor kell ki szab ni, ha in téz ke dés al kal -
ma zá sa nem cél ra ve ze tõ.

(3)149 Sza bad ság el vo nás sal járó in téz ke dést al kal maz ni
vagy bün te tést ki szab ni csak ak kor le het, ha az in téz ke dés
vagy a bün te tés cél ja más mó don nem ér he tõ el.

Büntetések és intézkedések

109.  § (1)150

(2) A fi a tal ko rú val szem ben in téz ke dés ként ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés is al kal maz ha tó.

A szabadságvesztés

110.  § (1)151 A fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz -
tés leg rö vi debb tar ta ma bár mely bûn cse lek mény ese tén
egy hó nap.

(2) A bûn cse lek mény el kö ve té se kor ti zen ha to dik élet -
évét be töl tött fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz tés
leg hosszabb tar ta ma

a)152 élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ 
bûn cse lek mény ese tén ti zen öt év;

148 A 107/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 270.  §-a ik tat ta 
be. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

149 A 108.  § (3) be kez dé sét az 1995: XLI. tör vény 1.  §-a ik tat ta be.
150 A 109.  § (1) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé -

nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
151 A 110.  § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 28.  §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
152 A 110.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény

30.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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144 A 103.  § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 27.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

145 A 103.  § (2)–(3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának
(1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te és a 27.  § (2) be kez dé se a ko ráb bi
(4) be kez dés szá mo zá sát (2) be kez dés re mó do sí tot ta.

146 A 104.  § az 1993: XVII. tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
147 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály El nö ki Ta ná csot vagy an nak el nö két em lí ti, ezen a köz tár sa sá gi
el nö köt kell ér te ni.



b) tíz évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mé nyek ese tén tíz év.

(3)153 Az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün -
tet he tõ bûn cse lek mény el kö ve té se kor ti zen ha to dik élet -
évét be nem töl tött fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz -
tés leg hosszabb tar ta ma tíz év.

(4) A (2) és (3) be kez dés ese tén kí vül a fi a tal ko rú ra ki -
szab ha tó sza bad ság vesz tés leg hosszabb tar ta ma öt év ak -
kor, ha a bûn cse lek mény öt évet meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) A bün tet he tõ ség el évü lé se ha tár ide jé nek szá mí tá sá -
nál és a vissza esõk re vo nat ko zó ren del ke zé sek szem pont -
já ból a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idõ tar tam az
irány adó.

111.  § (1) A fi a tal ko rú sza bad ság vesz té sét a fiatalko -
rúak bün te tés vég re haj tá si in té ze té ben kell vég re haj ta ni.

(2) A fi a tal ko rú ak bör tö né ben kell vég re haj ta ni a sza -
bad ság vesz tést, ha

a) a fi a tal ko rút bûn tett  miatt két évi vagy en nél
hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tés re íté lik,

b) az egy évi vagy en nél hosszabb tar ta mú sza bad ság -
vesz tés re ítélt fi a tal ko rú vissza esõ vagy szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ en szán dé kos bûn cse -
lek mény  miatt ja ví tó in té ze ti ne ve lés re ítél ték.

(3) A (2) be kez dés ese tén kí vül a sza bad ság vesz tést a
 fiatalkorúak fog há zá ban kell vég re haj ta ni.

(4) Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés meg kez dé se kor hu -
szon egye dik élet évét be töl töt te vagy a vég re haj tás alatt
töl ti be, a bí ró ság a 42–44.  §-ok alap ján ha tá roz za meg a
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fo ko za tát.

Feltételes szabadságra bocsátás

112.  § (1)154 A fi a tal ko rú a sza bad ság vesz tés bõl ak kor
bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra, ha

a) a fi a tal ko rú ak bör tö né ben vég re haj tan dó bün te té sé -
nek leg alább há rom ne gyed ré szét,

b) a fi a tal ko rú ak fog há zá ban vég re haj tan dó bün te té sé -
nek leg alább két har mad ré szét ki töl töt te.

(2)155

A közérdekû munka156

113.  §157 Fi a tal ko rú val szem ben köz ér de kû mun kát ak -
kor le het ki szab ni, ha az íté let meg ho za ta la kor ti zen nyol -
ca dik élet évét be töl töt te.

A pénzbüntetés

114.  § (1) Fi a tal ko rú ra pénz bün te tést ak kor le het ki -
szab ni, ha ön ál ló ke re se te (jö ve del me) vagy meg fe le lõ va -
gyo na van.

(2) A pénz bün te tést és a pénz mel lék bün te tést be hajt ha -
tat lan sá ga ese tén kell sza bad ság vesz tés re át vál toz tat ni.

A közügyektõl eltiltás

115.  § Fi a tal ko rút csak egy évet meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés ki sza bá sa ese tén le het a köz ügyek tõl el til ta ni.

A kitiltás

116.  § A meg fe le lõ csa lá di kör nye zet ben élõ fi a tal ko rú
nem tilt ha tó ki ab ból a hely ség bõl, amely ben csa lád ja él.

A próbára bocsátás

117.  § (1) Fi a tal ko rú val szem ben pró bá ra bo csá tás nak
bár mely bûn cse lek mény ese tén he lye van.

(2)158 A pró ba idõ tar ta ma egy év tõl két évig ter jed het; a
tar ta mot évek ben és hó na pok ban kell meg ha tá roz ni.

(3) A bí ró ság a 73.  § (2) be kez dés ese tén ja ví tó in té ze ti
ne ve lést ren del el vagy bün te tést szab ki.

A javítóintézeti nevelés

118.  § (1) Ja ví tó in té ze ti ne ve lést a bí ró ság ak kor ren del 
el, ha a fi a tal ko rú ered mé nyes ne ve lé se ér de ké ben in té ze ti
el he lye zé se szük sé ges.

(2)159 A ja ví tó in té ze ti ne ve lés tar ta ma egy év tõl há rom
évig ter jed het.

156 A 113.  § al cí mét az 1997: LXXIII. tör vény 8.  §-a ál la pí tot ta meg.
157 A 113.  § az 1997: LXXIII. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
158 A 117.  § (2) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
159 A 118.  § (2)–(4) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
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153 A 110.  § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 30.  §-ának (3) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

154 A 112.  § ere de ti szö ve gét (1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta és a
(2) be kez dést be ik tat ta az 1999: CXX. tör vény 5.  §-a.

155 A 112.  § (2) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 5.  §-a ik tat ta be, és a
2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.



(3) A bí ró ság azt, aki a ja ví tó in té zet ben leg alább egy
évet el töl tött, ide ig le ne sen el bo csát ja az in té zet bõl, ha a ki -
sza bott ja ví tó in té ze ti ne ve lés fe lét már le töl töt te és ala po -
san fel te he tõ, hogy az in téz ke dés cél ja to váb bi ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés nél kül is el ér he tõ. Az ide ig le nes el bo csá tás
tar ta ma azo nos a ja ví tó in té ze ti ne ve lés hát ra le võ ré szé vel,
de leg alább egy év.

(4) A bí ró ság az ide ig le nes el bo csá tást meg szün te ti, ha a 
fi a tal ko rút az ide ig le nes el bo csá tás alatt el kö ve tett bûn cse -
lek mény  miatt sza bad ság vesz tés re íté lik vagy ja ví tó in té -
ze ti ne ve lé sét ren de lik el. Ha a fi a tal ko rú val szem ben a bí -
ró ság más bün te tést szab ki vagy in téz ke dést al kal maz, il -
let ve a fi a tal ko rú a párt fo gó fel ügye let sza bá lya it meg sze -
gi, a bí ró ság az ide ig le nes el bo csá tást meg szün tet he ti.

(5)160 Az ide ig le nes el bo csá tás meg szün te té se ese tén az 
ide ig le nes el bo csá tá son töl tött idõ a ja ví tó in té ze ti ne ve lés -
be nem szá mít ha tó be.

(6) Azt, aki a ti zen ki len ce dik élet évét be töl töt te, a ja ví -
tó in té zet bõl el kell bo csá ta ni.

[Kényszergyógyítás161

118/A.  § A fi a tal ko rú kény szer gyó gyí tá sá nak (75.  §)
ak kor is he lye van, ha a bí ró ság a ja ví tó in té ze ti ne ve lést
ren de li el.]

A pártfogó felügyelet

119.  §162 A fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re ítélt, a
pró bá ra bo csá tott, a fel té te les sza bad ság ra bo csá tott, a ja -
ví tó in té zet bõl ide ig le ne sen el bo csá tott és az a fi a tal ko rú,
aki vel szem ben a vád eme lést el ha lasz tot ták, párt fo gó fel -
ügye let alatt áll.

Halmazati és összbüntetés

120.  § (1) A hal ma za ti és az össz bün te tés a 110.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén nem ha lad hat ja meg a
húsz évi, b) pont ja és a (3) be kez dés ese tén a ti zen öt évi, a
(4) be kez dés ese tén a hét év és hat hó na pi sza bad ság vesz -
tést.

(2)163 Ja ví tó in té ze ti ne ve lés és sza bad ság vesz tés ta lál -
ko zá sa ese tén össz bün te tés ként a sza bad ság vesz tést kell
vég re haj ta ni. En nek tar ta mát a bí ró ság leg fel jebb egy év -

vel meg hosszab bít hat ja, ha erre a 108.  §-ban meg ha tá ro -
zott cél el éré se ér de ké ben szük ség van. A meg hosszab bí -
tás tar ta ma azon ban a ja ví tó in té ze ti ne ve lés hát ra le võ ré -
szét nem ér he ti el.

(3)164

Egységes intézkedés165

120/A.  § (1) Ha a bí ró ság a fi a tal ko rú val szem ben több
olyan ja ví tó in té ze ti ne ve lést ren delt el, ame lye ket az egy -
sé ges in téz ke dés el ren de lé se kor még nem haj tot tak vég re,
vagy ame lye ket fo lya ma to san haj ta nak vég re, a bí ró ság a
fi a tal ko rú val szem ben egy sé ges in téz ke dés ként ja ví tó in té -
ze ti ne ve lést ren del el.

(2)166 Az egy sé ges in téz ke dés ként el ren delt ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés tar ta mát úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az ne le -
gyen rö vi debb a leg hosszabb tar ta mú ja ví tó in té ze ti ne ve -
lés nél, de ne érje el az el ren delt ja ví tó in té ze ti ne ve lé sek
együt tes tar ta mát. A ja ví tó in té ze ti ne ve lés tar ta ma ilyen -
kor sem ha lad hat ja meg a há rom évet.

Az elõ ze tes fogvatartás beszámítása167

120/B.  §168 (1) Az el ren delt ja ví tó in té ze ti ne ve lés be az
elõ ze tes fog va tar tás tel jes ide jét be kell szá mí ta ni.

(2) A be szá mí tás nál egy napi elõ ze tes fog va tar tás egy
napi ja ví tó in té ze ti ne ve lés nek fe lel meg.

Mentesítés a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól

121.  § (1) A fi a tal ko rú el ítélt a tör vény ere jé nél fog va
men te sül

a) az íté let jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján, ha a ki sza -
bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fel füg gesz tik,

b)169 a bün te tés ki töl té sé nek, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá -
ga meg szû né sé nek nap ján, ha szán dé kos bûn cse lek mény
 miatt egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés re ítél ték;

164 A 120.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

165 Az al cí met és a 120/A.  §-t az 1995: XLI. tör vény 6.  §-a ik tat ta be.
166 A 120/A.  § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 29.  §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
167 Az al cí met az 1995: XLI. tör vény 7.  §-a ik tat ta be
168 A 120/B.  §-t az 1995: XLI. tör vény 7.  §-a ik tat ta be.
169 A 121.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja az 1993: XVII. tör vény

31.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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160 A 118.  § (5)–(6) be kez dé sét az 1995: XLI. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.
161 A 118/A.  §-t és al cí mét az 1987: III. tör vény 17.  §-a ik tat ta be. A ren -

del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján kü lön jog sza bály ren del ke zik.

162 A 119.  § az 1995: XLI. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
163 A 120.  § (2) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.



c) a bün te tés ki töl té sé nek vagy vég re hajt ha tó sá ga meg -
szû né sé nek nap já tól szá mí tott há rom év el tel té vel, ha
szán dé kos bûn cse lek mény  miatt egy évet meg ha la dó, de öt 
év nél nem hosszabb vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re
ítél ték.

(2)170 A szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, egy
évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés ki töl té se után a bí ró ság
a fi a tal ko rút, ké re lem re, men te sí tés ben ré sze sí ti, amennyi -
ben erre ér de mes.

(3) A fi a tal ko rú men te sí té sét nem aka dá lyoz za az, hogy
a pénz mel lék bün te tés vég re haj tá sa nem fe je zõ dött be,
vagy vég re hajt ha tó sá ga nem szûnt meg.

VIII. fejezet

A KATONÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Az elkövetõk

122.  § (1)171 E tör vény al kal ma zá sá ban ka to na a Ma -
gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú, a Ha tár õr ség hi va -
tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja, va la mint a Rend õr -
ség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a ka to nák ra a je len fe je zet -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3)172

(4) Ka to nai bûn cse lek ményt tet tes ként csak ka to na kö -
vet het el.

Más állam katonája ellen elkövetett bûncselekmény173

122/A.  § (1) A XX. feje zet ren del ke zé sei sze rint bün te -
ten dõ az a ka to na, aki az ott meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt

a) a szö vet sé ges fegy ve res erõ174 ka to ná já val szem -
ben, vagy

b)175 az Egye sült Nem ze tek vagy más nem zet kö zi szer -
ve zet fel ké ré sé re kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett
hu ma ni tá ri us te vé keny ség, bé ke fenn tar tás vagy hu ma ni tá -
ri us mû ve let ke re té ben, il le tõ leg egyéb kül föl di szol gá lat
so rán más ál lam ka to ná já val szem ben
szol gá la ti fel adat kö zös el lá tá sa alatt kö ve ti el.

170 A 121.  § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 31.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

171 A 122.  § (1) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

172 A 122.  § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

173 Az al cí met és a 122/A–122/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 30.  §-a
ik tat ta be.

174 A 122/A.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ból a „(368.  §)” szö veg részt a
2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

175 A 122/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá ban a szö -
vet sé ges fegy ve res erõ ka to ná ja a szö vet sé ges fegy ve res
erõ ál la ma rend õrségének, il le tõ leg pol gá ri vé del mi szol -
gá la tá nak tag ja, b) pont já nak al kal ma zá sá ban más ál lam
ka to ná ja a más ál lam rend õrségének, il le tõ leg pol gá ri vé -
del mi szol gá la tá nak tag ja is.

122/B.  §176 A XX. feje zet sze rint bün te ten dõ az a ka to -
na is, aki az ott meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt a szö vet sé -
ges fegy ve res erõk ben tel je sí tett szol gá la ta so rán, il let ve
az Egye sült Nem ze tek vagy más nem zet kö zi szer ve zet fel -
ké ré sé re kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett hu ma ni tá -
ri us te vé keny ség, bé ke fenn tar tás vagy hu ma ni tá ri us mû -
ve let ke re té ben kö ve ti el.

A büntethetõséget kizáró okok

123.  § (1) Nem bün tet he tõ a ka to na a pa rancs ra vég re -
haj tott cse lek mé nyért, ki vé ve, ha tud ta, hogy a pa rancs
vég re haj tá sá val bûn cse lek ményt kö vet el.

(2) A pa rancs ra el kö ve tett bûn cse lek mé nyért a pa ran -
csot adó tet tes ként fe lel.

(3)177

A büntethetõséget megszüntetõ ok

124.  §178 A 73.  § (2) be kez dé sé nek ese tét ki vé ve nem
bün tet he tõ ka to nai vét ség  miatt az el kö ve tõ, ha a tet tes
szol gá la ti vi szo nyá nak meg szû né se óta egy év el telt.

A bûncselekmény elbírálása fegyelmi jogkörben

125.  §179

A halálbüntetés alkalmazása

126.  §180
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176 A 122/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 30.  §-a ik tat ta be, szö ve gét a 
2004: CXXXI. tör vény 3.  §-a ál la pí tot ta meg.

177 A 123.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

178 A 124.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 31.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
179 A 125.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon

kí vül he lyez te.
180 A 126.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon

kí vül he lyez te.



A szabadságvesztés végrehajtása katonai fogdában181

127.  §182 (1)183 Ha az el ítélt a szol gá lat ban meg tart ha tó, 
ka to nai fog dá ban kell vég re haj ta ni a ka to ná ra ki sza bott,
egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tést a 44.  §-ban
meg ha tá ro zott eset ben.

(2) Ha az el ítélt szol gá la ti vi szo nya meg szûnt, a bün te -
tést, il le tõ leg an nak hát ra le võ ré szét fog ház ban kell vég re -
haj ta ni.

Összbüntetés

128.  § Az össz bün te tés ként ki sza bott sza bad ság vesz tés 
vég re haj tá sá ra a 127.  § irány adó.

A közérdekû munka alkalmazásának kizárása184

129.  §185 Ka to ná val szem ben, szol gá la ti vi szo nyá nak
fenn ál lá sa alatt, köz ér de kû mun ka nem al kal maz ha tó.

A katonai mellékbüntetések

130.  § (1) Ka to ná val szem ben – ha a köz ügyek tõl nem
tilt ják el – a kö vet ke zõ mel lék bün te té sek is al kal maz ha -
tók:

a) le fo ko zás,
b) a szol gá la ti vi szony meg szün te té se,
c) rend fo ko zat ban vissza ve tés,
d) a vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont já ban fel so rolt mel lék -
bün te té sek ön ál ló an, fõ bün te tés he lyett is al kal maz ha tók.

A lefokozás

131.  § (1) A le fo ko zás sal a ka to na el vesz ti a rend fo ko -
za tát.

(2) Le fo ko zást ak kor kell al kal maz ni, ha az el kö ve tõ a
rend fo ko zat ra mél tat lan ná vált.

A szolgálati viszony megszüntetése

132.  §186 A szol gá la ti vi szony meg szün te té sé nek ak kor
van he lye, ha az el kö ve tõ a szol gá lat ra mél tat lan ná vált.

181 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 32.  §-a ál la pí tot ta meg.
182 A 127.  § az 1993: XVII. tör vény 32.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
183 A 127.  § (1) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
184 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 33.  §-a ál la pí tot ta meg.
185 A 129.  § az 1993: XVII. tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott szö veg
186 A 132.  § a 2004: CXXXI. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

A rendfokozatban visszavetés

133.  § (1) Rend fo ko zat ban vissza ve tés ese tén a ka to na
eggyel ala cso nyabb rend fo ko zat ba ke rül an nál, ame lyet a
bûn cse lek mény el bí rá lá sa ide jén vi sel.

(2) A rend fo ko zat ban vissza ve tést ak kor kell al kal maz -
ni, ha a bûn cse lek mény a rend fo ko zat te kin té lyé nek sé rel -
mé vel jár, de le fo ko zás ra nincs szük ség.

(3) A rend fo ko zat ban vissza ve tés sel egy ide jû leg az ala -
cso nyabb rend fo ko zat ban el töl ten dõ idõt egy év tõl két
évig ter je dõ tar tam ban kell meg ha tá roz ni.

A várakozási idõ meghosszabbítása

134.  § (1) A vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa ese tén a
ka to ná nak a so ron kö vet ke zõ rend fo ko zat ba elõ lé pés re
elõ írt vá ra ko zá si ide je meg hosszab bo dik. A meg hosszab -
bí tást évek ben kell meg ha tá roz ni; tar ta ma nem ha lad hat ja
meg a rend fo ko zat ra elõ írt vá ra ko zá si idõ fe lét.

(2) A vá ra ko zá si idõt ak kor kell meg hosszab bí ta ni, ha a
ka to ná nak az elõ lép te tést hosszabb vá ra ko zá si idõ el töl té -
sé vel kell ki ér de mel nie.

A próbára bocsátás

135.  §187

Mentesítés a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól

136.  § (1)188 A bí ró ság az el ítél tet a bün te tett elõ élet -
hez fû zõ dõ hát rá nyok alól elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sít -
he ti, ha a sza bad ság vesz tést ka to nai fog dá ban ren de li vég -
re haj ta ni. Ez a men te sí tés a bün te tés ki ál lá sá nak, il let ve
vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé nek nap ján áll be.

(2) Ka to nai mel lék bün te tés al kal ma zá sa az el ítélt men -
te sí té sét nem aka dá lyoz za.

IX. fejezet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

137.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1.189 hi va ta los sze mély:
a) az or szág gyû lé si kép vi se lõ;
b) a köz tár sa sá gi el nök;

187 A 135.  §-t az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

188 A 136.  § (1) be kez dé sé bõl a „fe gyel me zõ zász ló alj ban vagy” szö veg -
részt az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

189 A 137.  § 1. pont ja az 1993: XVII. tör vény 34.  §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.
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c) a mi nisz ter el nök;
d) a Kor mány tag ja, a po li ti kai ál lam tit kár;
e) az al kot mány bí ró, a bíró, az ügyész;
f)190 az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál -

ta lá nos he lyet te se, va la mint a kü lön biz to sok;
g) a he lyi ön kor mány za ti tes tü le tek tag ja;
h)191 a köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes;
i)192 az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és az ön ál ló bí ró sá gi

vég re haj tó-he lyet tes;
j)193 al kot mány bí ró ság nál, bí ró ság nál, ügyész ség nél,

ál lam igaz ga tá si szerv nél, ön kor mány za ti igaz ga tá si szerv -
nél, az Ál la mi Szám ve võ szék nél, a Köz tár sa ság El nö ké -
nek Hi va ta lá nál, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nál szol gá la tot
tel je sí tõ sze mély, aki nek a te vé keny sé ge a szerv ren del te -
tés sze rû mû kö dé sé hez tar to zik;

k) jog sza bály alap ján köz ha tal mi, ál lam igaz ga tá si fel -
ada tok kal meg bí zott szerv nél, tes tü let nél az a sze mély, aki
köz ha tal mi, ál lam igaz ga tá si fel ada tot lát el,

2.194 köz fel ada tot el lá tó sze mély:
a) a pos tai szol gál ta tó vég re haj tó vagy biz ton sá gi szol -

gá la tot el lá tó al kal ma zott ja, a köz for gal mú tö meg köz le ke -
dé si esz közt mû köd te tõ gaz dál ko dó szer ve zet nél vég re -
haj tó vagy biz ton sá gi szol gá la tot el lá tó sze mély, to váb bá a 
köz úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tást vég zõ más sze mély,

b)195 a Ma gyar Hon véd ség szol gá la ti fel ada tot tel je sí tõ
ka to ná ja,

c) a pol gá ri vé del mi szer ve zet be be osz tott és pol gá ri
vé del mi szol gá la tot tel je sí tõ sze mély,

d) a men tõ szol gá lat tag ja,
e) 196 a bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ban a védõ

vagy a jogi kép vi se lõ, a szak ér tõ, és a hi va ta los sze mély -
nek nem mi nõ sü lõ kéz be sí té si vég re haj tó,

f) az egész ség ügy rõl  szóló tör vény ben197 meg ha tá ro -
zott eset ben az egész ség ügyi dol go zó, va la mint az egész -
ség ügyi szol gál ta tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban álló más sze mély,

190 A 137.  § 1. f) al pont ja az 1997: XXXIV. tör vény 3.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

191 A 137.  § 1. h) al pont ja a 2000: CXXV. tör vény 1.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

192 A 137.  § 1. i) al pont ját az 1994: LIII. tör vény 310.  §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be, és egy ide jû leg a ko ráb bi i)–j) pont je lö lé sét j)–k) pont ra mó -
do sí tot ta. Az i) pont szö ve get a 2000: CXXV. tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé -
se ál la pí tot ta meg.

193 A 137.  § 1. pont ja ko ráb bi i)–j) al pont jai je lö lé sét j)–k) al pon tok ra
mó do sí tot ta az 1994: LIII. tör vény 310.  §-ának (1) be kez dé se.

194 A 137.  § 2. pont ját az 1998: LXXXVII. 34.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû -
leg a ko ráb bi 2–15. pon tok szá mo zá sát 3–16-ra mó do sí tot ta.

195 A 137.  § 2. pont já nak b) al pont ja a 2004: CXXXI. tör vény 6.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

196 A 137.  § 2. pont já nak e) al pont ját a 2005: XCI. tör vény 3.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

197 Lásd az 1997: CLIV. tör vényt.

g)198 a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ben199 meg ha tá ro -
zott eset ben a pe da gó gus, il le tõ leg a ne ve lõ és ok ta tó mun -
kát köz vet le nül se gí tõ al kal ma zott, va la mint a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló tör vény ben200 meg ha tá ro zott eset ben a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ok ta tó ja, ta ná ra, tu do má nyos ku ta tó ja,

h) az ál la mi, ön kor mány za ti, ön kén tes és lé te sít mé nyi
tûz ol tó ság tû zol tói fel ada tot el lá tó tag ja,

i)201 a rend õrségrõl  szóló tör vény ben202 meg ha tá ro zott
kör ben a la kos ság élet- és va gyon vé del mé nek biz to sí tá sa
ér de ké ben lé te sült tár sa dal mi ön vé del mi szer ve zet tag ja, a
köz biz ton ság ja ví tá sá ra irá nyu ló te vé keny sé ge köz ben,

j)203 a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról  szóló tör vény204 sze rint nyil ván tar tás ba vett
egy ház lel ké sze,

k)205 a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló tör vény ben206, va la mint a szo ci á lis igaz ga tás ról
és a szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló tör vény ben207 meg ha tá ro -
zott mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mély e te vé keny sé ge
gya kor lá sa so rán.

3.208 kül föl di hi va ta los sze mély:
a)209 a kül föl di ál lam ban jog al ko tá si, igaz ság szol gál ta -

tá si, köz igaz ga tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó sze -
mély,

b) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott nem zet kö zi
szer ve zet nél szol gá la tot tel je sí tõ sze mély, aki nek a te vé -
keny sé ge a szer ve zet ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez tar to -
zik,

c) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott nem zet kö zi
szer ve zet köz gyû lé sé be, tes tü le té be meg vá lasz tott sze -
mély,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, il le tõ leg ál lam pol -
gá rai fe lett jog ha tó ság gal ren del ke zõ nem zet kö zi bí ró ság
tag ja, a nem zet kö zi bí ró ság nál szol gá la tot tel je sí tõ sze -
mély, aki nek a te vé keny sé ge a bí ró ság ren del te tés sze rû
mû kö dé sé hez tar to zik,

4.210 a) fegy ve re sen kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki lõ -
fegy vert vagy rob ba nó anya got tart ma gá nál; a fegy ve res
el kö ve tés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket al kal maz ni kell
ak kor is, ha a bûn cse lek ményt lõ fegy ver vagy rob ba nó -
anyag után za tá val fe nye get ve kö ve tik el,

198 A 137.  § 2. pont já nak g) al pont ját a 2005: XCI. tör vény 3.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.

199 Lásd az 1993: LXXIX. tör vényt.
200 Lásd a 2005: CXXXIX. tör vényt.
201 A 137.  § 2. pont já nak i) al pont ját az 1999: CXX. tör vény 6.  §-ának

(1) be kez dé se ik tat ta be.
202 Lásd az 1994: XXXIV. tör vényt.
203 A 137.  § 2. pont já nak j) al pont ját a 2001: CXXI. tör vény 19.  §-ának

(1) be kez dé se ik tat ta be.
204 Lásd az 1990: IV. tör vényt.
205 A 137.  § 2. pont já nak k) al pont ját a 2003: II. tör vény 9.  §-a ik tat ta be.
206 Lásd az 1997: XXXI. tör vényt.
207 Lásd az 1993: III. tör vényt.
208 A 137.  § 3. pont ja a 2001: CXXI. tör vény 19.  §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
209 A 137.  § 3. a) al pont ja a 2003: CXXX. tör vény 68.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
210 A 137.  § 4. pont ja a 2001: CXXI. tör vény 19.  §-ának (3) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
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b) fel fegy ver kez ve kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki az
el len ál lás le küz dé se vagy meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az
élet ki ol tá sá ra al kal mas esz közt tart ma gá nál,

5.211 kár: a bûn cse lek ménnyel a va gyon ban oko zott ér -
ték csök ke nés; va gyo ni hát rány: a va gyon ban oko zott kár
és az el ma radt va gyo ni elõny,

6. hoz zá tar to zó: az egye nes ág be li ro kon és en nek há -
zas tár sa, az örök be fo ga dó és a ne ve lõ szü lõ, az örök be fo -
ga dott és a ne velt gyer mek, a test vér, a há zas társ, az élet -
társ és a je gyes, a há zas társ egye nes ág be li ro ko na és test -
vé re, va la mint a test vér há zas tár sa,

7.212 bûn szö vet ség ak kor lé te sül, ha két vagy több sze -
mély bûn cse lek mé nye ket szer ve zet ten kö vet el, vagy eb -
ben meg ál la po dik, és leg alább egy bûn cse lek mény el kö ve -
té sét meg kí sér lik, de nem jön lét re bûn szer ve zet,

8.213 bûn szer ve zet: há rom vagy több sze mély bõl álló,
hosszabb idõ re szer ve zett, össze han gol tan mû kö dõ cso -
port, amely nek cél ja öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek mé nyek el kö -
ve té se,

9.214 üz let sze rû en kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki
ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû bûn cse lek mé nyek el kö -
ve té se ré vén rend sze res ha szon szer zés re tö rek szik,

10.215 há bo rú:
a) rend kí vü li ál la pot, va la mint az al kot má nyos rend

meg dön té sé re vagy a ha ta lom ki zá ró la gos meg szer zé sé re
irá nyu ló fegy ve res cse lek mé nyek, to váb bá az élet- és va -
gyon biz ton sá got tö me ges mé re tek ben ve szé lyez te tõ, fegy -
ve re sen vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett sú lyos erõ sza kos
cse lek mé nyek  miatt el ren delt szük ség ál la pot [Al kot mány
19.  § (3) bek. g) és h) pont ja, va la mint i) pont já nak elsõ és
má so dik for du la ta],

b) a XI. fe je zet II. cí mé ben, il let ve a XX. fe je zet ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese té ben a Ma gyar Hon -
véd ség kül föl di al kal ma zá sa is [Al kot mány 19.  § (3) bek.
j) pont ja];

11.216 ter mék az ipa ri és a me zõ gaz da sá gi ter mék (ter -
mény), akár nyers anyag, akár fél gyárt mány vagy kész áru;
a ter mék kel egy te kin tet alá esik az élõ ál lat, va la mint a ter -
me lõ esz köz ak kor is, ha in gat lan,

211 A 137.  § 5. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

212 A 137.  § 7. pont ja a 2001: CXXI. tör vény 19.  §-ának (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

213 A 137.  § 8. pont ját – ere de ti leg 7. pont ként – az 1997: LXXIII. tör vény 
9.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg az ad di gi 7–14. pont je lö lé sét 8–15. pont ra
mó do sí tot ta. A szá mo zá sát az 1998: LXXXVII. tör vény 34.  §-a mó do sí tot ta
8. pont ra. A szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 19.  §-ának (5) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.

214 A 137.  § 9. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

215 A 137.  § ere de ti leg 8. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör vény 
9.  §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34.  §-a mó do sí tot ta. A 10. pont a
2004: CXXXI. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

216 A 137.  § ere de ti leg 9. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör vény 
9.  §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34.  §-a mó do sí tot ta.

12.217 nagy nyil vá nos sá gon a bûn cse lek mény nek a saj -
tó, egyéb tö meg tá jé koz ta tá si esz köz, sok szo ro sí tás, il le tõ -
leg elekt ro ni ku san rög zí tett in for má ció táv köz lõ há ló za ton 
való köz zé té te le út ján tör té nõ el kö ve té sét is ér te ni kell,

13.218 cso por to san kö ve tik el a bûn cse lek ményt, ha az
el kö ve tés ben leg alább há rom sze mély vesz részt,

14.219 vissza esõ a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve tõ -
je, ha ko ráb ban szán dé kos bûn cse lek mény  miatt vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés re ítél ték, és a bün te tés ki töl té sé tõl
vagy vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé tõl az újabb bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ig há rom év még nem telt el,220

15.221 kü lö nös vissza esõ az a vissza esõ, aki mind két al -
ka lom mal ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû bûn cse lek -
ményt kö vet el,

16.222 több szö rös vissza esõ az, akit a szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ en vissza esõ ként vég re -
haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tek, és az utol só bün te tés
ki töl té sé tõl vagy vég re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sé tõl a
sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett újabb bûn cse lek mé nye
el kö ve té sé ig há rom év nem telt el,

17.223 gaz dál ko dó szer ve zet: a Pol gá ri Tör vény könyv -
rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 685.  §-ának c) pont -
já ban fel so rolt gaz dál ko dó szer ve zet, va la mint az a szer ve -
zet, amely nek gaz dál ko dó te vé keny sé gé vel össze füg gõ
pol gá ri jogi kap cso la ta i ra a Ptk. sze rint a gaz dál ko dó szer -
ve zet re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni,

18.224 szö vet sé ges fegy ve res erõ: a köl csö nös ka to nai
se gít ség nyúj tás kö te le zett sé gét tar tal ma zó ha tá lyos nem -
zet kö zi szer zõ dés sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság gal szö vet -
sé ges ál la mok fegy ve res erõi, va la mint az e szer zõ dés
alap ján lét re ho zott kö zös ka to nai szer ve ze tek,

19. kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett humanitá -
rius te vé keny sé gen, bé ke fenn tar tá son, hu ma ni tá ri us mû -
ve le ten a hon vé de lem rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
te vé keny sé get kell ér te ni.

138.  § E tör vény al kal ma zá sá ban, el té rõ ren del ke zés
hi á nyá ban fe nye ge tés: sú lyos hát rány ki lá tás ba he lye zé se,
amely al kal mas arra, hogy a meg fe nye ge tett ben ko moly
fé lel met kelt sen.

217 A 137.  § 12. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6.  §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

218 A 137.  § ere de ti leg 11. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör -
vény 9.  §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34.  §-a mó do sí tot ta.

219 A 137.  § 14. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 36.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

220 Lásd eh hez a 2001: LXXXV. tör vény 30.  §-át is.
221 A 137.  § ere de ti leg 13. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör -

vény 9.  §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34.  §-a mó do sí tot ta.
222 A 137.  § 16. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 36.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
223 A 137.  § 17. pont ját az 1999: CXX. tör vény 6.  §-ának (3) be kez dé se

ik tat ta be.
224 A 137.  § 18–19. pont ját a 2004: CXXXI. tör vény 6.  §-ának (3) be kez -

dé se ik tat ta be.
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138/A.  §225 E tör vény al kal ma zá sá ban az ér ték, a kár, a
va gyo ni hát rány, a mér ték össze ge, il le tõ leg az adó be vé -
tel226 csök ke né sé nek össze ge

a) ki sebb, ha tíz ezer fo rin tot meg ha lad, de két száz ezer
fo rin tot nem ha la d meg,

b) na gyobb, ha két száz ezer fo rin tot meg ha lad, de két -
mil lió fo rin tot nem ha lad meg,

c) je len tõs, ha két mil lió fo rin tot meg ha lad, de öt ven -
mil lió fo rin tot nem ha lad meg,

d) kü lö nö sen nagy, ha öt ven mil lió fo rin tot meg ha lad,
de öt száz mil lió fo rin tot nem ha lad meg,

e) kü lö nö sen je len tõs, ha öt száz mil lió fo rin tot meg ha -
lad.

138/B.  §227

KÜLÖNÖS RÉSZ

X. fejezet

AZ ÁLLAM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása228

139.  § (1) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely köz -
vet le nül arra irá nyul, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság229 al kot -
má nyos rend jét erõ szak kal vagy ez zel fe nye get ve – kü lö -
nö sen fegy ve res erõ igény be vé te lé vel – meg vál toz tas sa,
bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá -
sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Nem bün tet he tõ az al kot má nyos rend erõ sza kos
meg vál toz ta tá sa  miatt, aki nek ön kén tes el ál lá sa kö vet kez -
té ben a bûn cse lek mény foly ta tá sa el ma rad, vagy aki an nak 
foly ta tá sát ön ként meg aka dá lyoz za.

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés230

139/A.  § (1) Aki olyan szer ve ze tet hoz lét re, vagy ve -
zet, amely nek az a cél ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al -

kot má nyos rend jét erõ szak kal vagy ez zel fe nye get ve meg -
vál toz tas sa, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig; aki
ilyen szer ve zet ben részt vesz, egy év tõl öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az al kot má nyos rend el le ni szer vez -
ke dés  miatt, aki nek ön kén tes elõ ál lá sa kö vet kez té ben a
szer vez ke dés foly ta tá sa el ma rad, vagy aki an nak foly ta tá -
sát ön ként meg aka dá lyoz za.

Lázadás

140.  §231 (1) Aki olyan tö meg za var gás ban vesz részt,
amely nek köz vet len cél ja, hogy

a) az Or szág gyû lést,
b) a köz tár sa sá gi el nö köt,232

c) a Leg fel sõbb Bí ró sá got,
d) a Kor mányt233

al kot má nyos jog kö re gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy ez -
zel fe nye get ve aka dá lyoz za, vagy in téz ke dés re kény sze rít -
se, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ; a tö -
meg za var gás szer ve zõ je vagy ve ze tõ je öt év tõl ti zen öt
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki lá za dás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(3) Nem bün te ten dõ lá za dás  miatt az a részt ve võ, aki a
tö meg za var gást ön ként vagy a ha tó ság fel hí vá sá ra az erõ -
sza kos cse lek mé nyek meg kez dé se elõtt el hagy ja.

Kártevés

141.  §234

Rombolás

142.  §235 (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság236 al kot má nyos 
rend jé nek meg za va rá sa cél já ból köz mû vet, ter me lõ-, köz -
for gal mi vagy hír köz lõ üze met vagy an nak be ren de zé sét,
köz épü le tet vagy épít ményt, ter mék kész le tet, ha di anya got 
vagy ren del te té sé nél fog va ha son ló an fon tos más va gyon -
tár gyat meg sem mi sít, hasz nál ha tat lan ná tesz, vagy meg -
ron gál, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

231 A 140.  § az 1989: XXV. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
232 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály El nö ki Ta ná csot vagy an nak el nö két em lí ti, ezen a köz tár sa sá gi
el nö köt kell ér te ni.

233 Az 1990: XL. tör vény 51.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ahol jog sza -
bály Mi nisz ter ta ná csot em lít, ezen a Kor mányt kell ér te ni.

234 A 141.  §-t az 1989: XXV. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

235 A 142.  § az 1989: XXV. tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
236 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell érteni.
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225 A 138/A.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 10.  §-a ik tat ta be, szö ve gét az
1999: CXX. tör vény 7.  §-a ál la pí tot ta meg.

226 A 138/A.  §-ban az „adó be vé tel” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény
29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

227 A 138/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 37.  §-a ik tat ta be, és a
2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

228 Az al cí met és a 139.  §-t az 1989: XXV. tör vény 3.  §-a ál la pí tot ta meg.
229 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.

230 Az al cí met és a 139/A.  §-t az 1989: XXV. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.



(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a rom bo lás kü lö nö sen
sú lyos hát ránnyal jár.

(3) Aki rom bo lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

Merénylet

143.  §237

Hazaárulás

144.  § (1)238 Az a ma gyar ál lam pol gár, aki ab ból a cél -
ból, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé gét, te rü le ti
ép sé gét vagy al kot má nyos rend jét sért se, kül föl di kor -
mánnyal vagy kül föl di szer ve zet tel kap cso la tot vesz fel
vagy tart fenn, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)239 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a ha za áru lást

a) sú lyos hát rányt okoz va,
b) ál la mi szol gá lat vagy hi va ta los meg bí za tás fel hasz -

ná lá sá val,
c) há bo rú ide jén,
d)240 kül föl di fegy ve res erõ nek be hí vá sá val vagy

igény be vé te lé vel
kö ve tik el.

(3) Aki ha za áru lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett  miatt egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két év tõl
nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Hûtlenség

145.  §241 Az a ma gyar ál lam pol gár, aki ál la mi szol gá la -
tá val vagy hi va ta los meg bí za tá sá val vissza él ve kül föl di
kor mánnyal vagy kül föl di szer ve zet tel kap cso la tot vesz fel 
vagy tart fenn, és ez zel a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé -
gét, te rü le ti ép sé gét vagy al kot má nyos rend jét ve szé lyez -
te ti, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig, há bo rú ide -
jén öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

237 A 143.  §-t az 1989: XXV. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

238 A 144.  § (1) be kez dé se az 1989: XXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

239 A 144.  § (2) be kez dé se az 1989: XVI. tör vény 1.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

240 A 144.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1989: XXV. tör vény
7.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

241 A 145.  § az 1989: XXV. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

Az ellenség támogatása

146.  § (1)242 Aki há bo rú ide jén a Ma gyar Köz tár sa -
ság243 ka to nai ere jé nek gyen gí té se cél já ból az el len ség gel
érint ke zés be bo csát ko zik, an nak se gít sé get nyújt vagy a
sa ját, il le tõ leg a szö vet sé ges fegy ve res erõ nek hát rányt
okoz, bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ
vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az el len ség tá mo ga tá sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, bûn tett  miatt két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kémkedés

147.  §244 (1) Aki ide gen ha ta lom vagy ide gen szer ve zet
ré szé re a Ma gyar Köz tár sa ság el len hír szer zõ te vé keny sé -
get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ 
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kém ke dést
ál lam ti tok ki szol gál ta tá sá val kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki kém ke dés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten -
dõ.

(4) Nem bün tet he tõ a hír szer zõ te vé keny ség re ajánl ko -
zás vagy vál lal ko zás  miatt, aki – mi e lõtt egyéb hír szer zõ
te vé keny sé get fej tett vol na ki – az ajánl ko zá sát vagy vál -
lal ko zá sát a ha tó ság nak be je len ti, és a kül föl di kap cso la tát
tel je sen fel tár ja.

A szövetséges fegyveres erõ ellen elkövetett kémkedés245

148.  §246 A 147.  § sze rint bün te ten dõ, aki a kém ke dést a 
Ma gyar Köz tár sa ság vagy a köl csö nös ka to nai se gít ség -
nyúj tás kö te le zett sé gét tar tal ma zó ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság gal szö vet sé ges ál -
lam te rü le tén, szö vet sé ges fegy ve res erõ247 el len kö ve ti el.

242 A 146.  § (1) be kez dé se az 1989: XVI. tör vény 1.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

243 Az 1989: XXXI. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol
jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.

244 A 147.  § az 1993: XVII. tör vény 35.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
245 Az al cí met (ere de ti leg iz ga tás, majd az 1989: XXV. tör vény 8.  §-ával

meg ál la pí tott ál lam ti tok vagy ka to nai szol gá la ti ti tok ki szol gál ta tá sa) az
1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te, az
al cí met is mé tel ten az 1999: CXX. tör vény 8.  §-a ik tat ta be.

246 A 148.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te, a 148.  § szö ve gét is mé tel ten az 1999: CXX. tör vény 8.  §-a ál -
la pí tot ta meg.

247 A 148.  §-ból a „(368.  §)” szö veg részt a 2004: CXXXI. tör vény
29.  §-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
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149.  §248

Feljelentés elmulasztása

150.  §249 (1)250 Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar -
ról, hogy az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá sa,
az al kot má nyos rend el le ni szer vez ke dés, lá za dás, rom bo -
lás, ha za áru lás, hût len ség, el len ség tá mo ga tá sa, kém ke dés
ké szül, vagy még le nem lep le zett ilyen bûn cse lek ményt
kö vet tek el, és er rõl a ha tó ság nak, mi helyt te he ti, nem tesz
je len tést, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mény fel je -
len té sé nek el mu lasz tá sá ért az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja
nem bün tet he tõ.

Más szocialista állam elleni bûncselekmények

151.  §251

Mellékbüntetések

152.  §252 Az e fe je zet ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nyek ese té ben mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

XI. fejezet

AZ EMBERISÉG ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A BÉKE ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Háborús uszítás

153.  § (1) Aki há bo rú ra uszít, vagy egyéb ként há bo rús
hír ve rést foly tat, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt nagy nyil vá nos ság elõtt kö -
ve tik el.

248 A 149.  §-t az 1989: XXV. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

249 A 150.  § az 1989: XXV. tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott és az
1994: IX. tör vény 39.  §-ával mó do sí tott szö veg.

250 A 150.  § (1) be kez dé se az 1994: IX. tör vény 39.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

251 A 151.  §-t az 1989: XXV. tör vény 17.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

252 A 152.  §-ból a „va gyon el kob zás nak és” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

(3) Aki há bo rús uszí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Tiltott toborzás253

154.  §254 (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ide -
gen fegy ve res szer ve zet be – szö vet sé ges fegy ve res erõn
kí vül – ka to nai szol gá lat ra, ka to nai ér de kû egyéb szol gá -
lat ra to bo roz, vagy ilyen szol gá lat ra vál lal ko zó kat köz ve -
tít, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a ma gyar ál -
lam pol gár, aki – szö vet sé ges fegy ve res erõn kí vül – nem -
zet kö zi vagy nem nem zet kö zi fegy ve res össze üt kö zés ben
részt vevõ ide gen fegy ve res szer ve zet be ön ként be lép, erre 
ajánl ko zik, vagy ilyen fegy ve res szer ve zet ben ki kép zé sen
vesz részt.

Népirtás

155.  § (1)255 Aki va la mely nem ze ti, et ni kai, faji vagy
val lá si cso port tel jes vagy rész le ges ki ir tá sa cél já ból

a) a cso port tag ja it meg öli,
b) a cso port tag ja i nak, a cso port hoz tar to zá sa  miatt sú -

lyos tes ti vagy lel ki sé rel met okoz,
c) a cso por tot olyan élet fel té te lek közé kény sze rí ti,

ame lyek azt vagy an nak egyes tag ja it pusz tu lás sal fe nye -
ge tik,

d) olyan in téz ke dést tesz, amely nek cél ja a cso por ton
be lül a szü le té sek meg gá to lá sa,

e) a cso port hoz tar to zó gyer me ke ket más cso port ba el -
hur col ja,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Aki nép ir tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett  miatt két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni erõszak

156.  §256

253 Az al cí met és a 154.  §-t az 1999: CXX. tör vény 9.  §-a ál la pí tot ta meg.
254 A 154.  § a 2004: CXXXI. tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
255 A 155.  § (1) be kez dé se az 1996: XVII. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
256 A 156.  §-t az 1996: XVII. tör vény 8.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
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Apartheid257

157.  § (1) Aki az em be rek va la mely faji cso port ja ál tal
az em be rek egy má sik faji cso port ja fe let ti ura lom meg -
szer zé se és fenn tar tá sa, il le tõ leg a má sik faji cso port rend -
sze res el nyo má sa cél já ból

a) va la mely faji cso port vagy cso por tok tag ja it meg öli,
b) va la mely faji cso por tot vagy cso por to kat olyan élet -

kö rül mé nyek közé kény sze rít, ame lyek kel a cso port, il le -
tõ leg a cso por tok tel jes vagy rész be ni fi zi kai meg sem mi sí -
té sé re tö rek szik,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Aki egyéb apar the id bûn cse lek ményt kö vet el, bûn -
tett  miatt öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(3) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a (2) be kez dés ben írt
apar the id bûn cse lek mény sú lyos kö vet kez mé nyek re ve ze -
tett.

(4) A (2) és (3) be kez dés al kal ma zá sá ban apar the id bûn -
cse lek mé nyen az 1976. évi 27. tör vényerejû ren de let tel ki -
hir de tett, az apar the id bûn cse lek mé nyek le küz dé sé rõl és
meg bün te té sé rõl  szóló, New York ban, az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sén, 1973. no vem ber 30-án el -
fo ga dott nem zet kö zi egyez mény II. Cik ké nek a)/(ii),
a)/(iii), c), d), e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott apar the id
bûn cse lek mé nye ket kell ér te ni.

II. cím

A HÁBORÚS BÛNCSELEKMÉNYEK

Polgári lakosság elleni erõszak

158.  § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten
pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal szem ben erõ sza kot
al kal maz, em ber te len bá nás mó dot ta nú sít vagy ha tal má val 
más mó don sú lyo san vissza él, amennyi ben sú lyo sabb bûn -
cse lek mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és öt év -
tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)258 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény ha lált okoz.

257 Az al cí met és a 157.  §-t az 1996: XVII. tör vény 2.  §-a ál la pí tot ta meg.
258 A 158.  § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si

nem elõ írását az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

(3) E § al kal ma zá sá ban em ber te len bá nás mód kü lö nö -
sen

a) a meg szál ló ha ta lom pol gá ri la kos sá gá nak a meg -
szállt te rü let re te le pí té se vagy a meg szállt te rü let la kos sá -
gá nak át te le pí té se,

b) a pol gá ri la kos ság és a ha di fog lyok meg fosz tá sa
 attól a jo guk tól, hogy sza bá lyos és pár tat lan el já rás ban
ítél kez ze nek fe let tük,

c) a ha di fog lyok vagy pol gá ri sze mé lyek ha za szál lí tá -
sá nak in do ko lat lan ha lo ga tá sa.

Háborús fosztogatás

159.  § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten a
pol gá ri ja va kat fosz to gat ja, il let ve a la kos sá got szol gál ta -
tás ki kény sze rí té sé vel vagy más mó don sú lyo san meg ká -
ro sít ja, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló -
sul meg, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha bûn cse lek ményt fegy ve re sen vagy cso por to san kö -
ve tik el.

Bûnös hadviselés

160.  §259 Az a ka to nai pa rancs nok, aki a had vi se lés
nem zet kö zi jogi sza bá lya i nak meg sér té sé vel

a) olyan had mû ve le tet foly tat, amely sú lyos kárt okoz a 
pol gá ri la kos ság éle té ben, egész sé gé ben vagy ja va i -
ban,260 a ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó lé te sít mé nyek ben,

b) vé de lem nél kü li hely ség, vagy fegy ver men tes öve -
zet el len in dít tá ma dást,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyver alkalmazása261

160/A.  § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten
az el len ség gel, pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal
szem ben nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy vert vagy
har ci esz közt al kal maz, vagy al kal maz tat, bûn tet tet kö vet
el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver al kal -
ma zá sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

259 A 160.  §-ból a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írását
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

260 Az „a nem zet kö zi leg vé dett kul tu rá lis ja vak ban,” szö veg részt a
2006: XXIX. tör vény 4.  §-ának (1) be kez dé se 2006. má jus 1. nap já val ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

261 Az al cí met és a 160/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 38.  §-a ik tat ta be.
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(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver nek kell te kin te ni

a) az 1955. évi 20. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett,
a foj tó, mér ges és egyéb ha son ló gá zok, va la mint a bakte -
riológiai esz kö zök had vi se lé si cé lok ra tör té nõ hasz ná la tá -
nak el til tá sá ra vo nat ko zó an Genf ben, az 1925. évi jú ni us
hó 17. nap ján kelt jegy zõ könyv ben em lí tett foj tó, mér ges
és egyéb ha son ló gá zo kat, a bak te ri o ló gi ai har ci esz kö zö -
ket,

b) az 1984. évi 2. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett, a
mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön böz te tés
nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos fegy ve rek
al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá sá ról  szóló, 
Genf ben, az 1985. évi ok tó ber hó 15. nap ján kelt egyez -
mény hez csa tolt

1. I. Jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott rönt gen su gár ral ki 
nem mu tat ha tó re pesszel sé rü lést oko zó fegy vert,

2. az 1997. évi CXXXIII. tör vénnyel ki hir de tett II. Mó -
do sí tott Jegy zõ könyv 2. Cik ké nek 1–5. pont já ban meg ha -
tá ro zott ak nát, táv te le pí té sû ak nát, gya log ság el le ni ak nát,
meg le põ ak nát és más esz közt,

3. III. Jegy zõ könyv 1. Cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott gyúj tó fegy vert,

4. IV. Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv I. Cik ké ben meg ha tá ro -
zott va kí tó lé zer fegy vert,

c) az 1997. évi CIV. tör vénnyel ki hir de tett, a ve gyi -
fegy ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak, fel hal mo zá sá nak
és hasz ná la tá nak ti lal má ról, va la mint meg sem mi sí té sé rõl
 szóló, Pá rizs ban, 1993. ja nu ár 13-án alá írt egyez mény
II. Cik ké nek 1. és 7. pont já ban meg ha tá ro zott ve gyi fegy -
vert vagy ve gyi kény sze rí tõ esz közt,

d) az 1998. évi X. tör vénnyel ki hir de tett Gya log sá gi
ak nák al kal ma zá sá nak, fel hal mo zá sá nak, gyár tá sá nak és
át adá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg meg sem mi sí té sé rõl
 szóló, Os ló ban, 1997. szep tem ber 18-án el fo ga dott egyez -
mény 2. Cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott gya log sá gi
ak nát.

Kulturális javak nemzetközi védelmének megsértése262

160/B.  § (1) Aki há bo rú ide jén nem zet kö zi szer zõ dés
ál tal vé dett kul tu rá lis ja va kat

a) meg tá mad,
b) ka to nai cél ra igény be vesz vagy fel hasz nál,
c) el tu laj do nít vagy fosz to gat,
d) meg ron gál vagy meg sem mi sít,

bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö -
zi szer zõ dés ál tal vé dett kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé -
két ka to nai cél ra igény be ve szi, vagy fel hasz nál ja.

262 Az al cí met és a 160/B.  §-t a 2006: XXIX. tör vény 3.  §-a ik tat ta be. A
ren del ke zés 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki -
emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak ra kö ve tik el.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö zi
szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki emelt vé de lem alatt
álló kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé két ka to nai cél ra
igény be ve szi, vagy fel hasz nál ja.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek al kal ma zá sá ban
1. kul tu rá lis ja vak: az 1957. évi 14. tör vényerejû ren de -

let tel ki hir de tett, a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés 
ese tén való vé del me tár gyá ban Há gá ban, 1954. má jus
14-én kelt nem zet kö zi egyez mény 1. Cik ké ben meg ha tá -
ro zott kul tu rá lis ja vak,

2. kü lön le ges vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak: az
1. pont ban em lí tett egyez mény 8. Cik ké ben meg ha tá ro zott 
kul tu rá lis ja vak,

3. ki emelt vé de lem alatt álló kul tu rá lis ja vak: az 1. pont -
ban em lí tett egyez mény Má so dik Ki egé szí tõ Jegyzõköny -
vének 10. Cik ké ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis ja vak.

Harctéri fosztogatás

161.  § Aki a harc té ren az el eset te ket, se be sül te ket vagy
be te ge ket fosz to gat ja, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Fegyverszünet megszegése

162.  § (1) Aki a fegy ver szü net fel té te le it meg sze gi,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a fegy ver szü net meg sze gé se kü lö nö sen sú lyos kö -
vet kez mé nyek re ve zet.

Hadikövet elleni erõszak

163.  § (1) Aki az el len ség ha di kö ve tét vagy en nek kí sé -
rõ jét bán tal maz za, jog ta la nul vissza tart ja, vagy el le ne más
erõ sza kot al kal maz, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse lek -
mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)263 Aki a ha di kö ve tet vagy a kí sé rõ jét meg öli, tíz év -
tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

263 A 163.  § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írását az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.
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Visszaélés a vöröskereszttel

164.  § Aki há bo rú ide jén a vö rös ke reszt (vö rös fél hold,
vö rös orosz lán és nap) jel vénnyel avagy ha son ló célt szol -
gá ló és nem zet kö zi leg el is mert más jel vénnyel vagy jel -
zés sel vissza él, vagy ezek ol tal ma alatt álló sze méllyel
vagy do log gal szem ben erõ sza kos cse lek ményt kö vet el,
bûn tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Egyéb háborús bûntettek

165.  § Az egyéb há bo rús bûn tet tek rõl kü lön jog sza bály 
[az 1945. évi VII. tör vénnyel tör vényerõre emelt, az
1440/1945. (V. 1.) ME szá mú ren de let tel mó do sí tott és ki -
egé szí tett 81/1945. (II. 5.) ME szá mú ren de let] ren del ke -
zik.264

XII. fejezet

A SZEMÉLY ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

AZ ÉLET, A TESTI ÉPSÉG ÉS AZ EGÉSZSÉG ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Emberölés

166.  § (1) Aki mást meg öl, bûn tet tet kö vet el, és öt év -
tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) 265 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber ölést

a) elõ re ki ter vel ten,
b) nye re ség vágy ból vagy
c) más al jas in dok ból, il le tõ leg cél ból,
d) kü lö nös ke gyet len ség gel,
e)266 hi va ta los sze mély vagy kül föl di hi va ta los sze mély

el len, hi va ta los el já rá sa alatt, il le tõ leg e miatt, köz fel ada tot
el lá tó sze mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán, to váb -
bá a hi va ta los, a kül föl di hi va ta los vagy a köz fel ada tot el -
lá tó sze mély tá mo ga tá sá ra vagy vé del mé re kelt sze mély
el len,

f) több em be ren,
g) sok em ber éle tét ve szé lyez tet ve,

h) kü lö nös vissza esõ ként,
i)267 ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mély el len

kö ve tik el.

(3)268 Aki em ber ölés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4)269 Aki az em ber ölést gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét -
ség  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(5)270 A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel -
le gû bûn cse lek mény

a)271 az erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés
(167.  §), a nép ir tás [155.  § (1) be kez dés a) pont];

b) az em ber rab lás és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [175/A.  §
(4) be kez dés, 355.  § (5) be kez dés a) pont];

c) a ter ror cse lek mény, a légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti
tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas
jár mû ha ta lom ba ke rí té se272 és a zen dü lés sú lyo sab ban
mi nõ sü lõ ese tei, ha a ha lált szán dé ko san okoz va kö ve tik el 
[261.  § (2) be kez dés a) pont,273 262.  § (2) be kez dés, 352.  § 
(3) be kez dés b) pont].

166/A.  §274

Erõs felindulásban elkövetett emberölés

167.  § Aki mást mél tá nyol ha tó ok ból szár ma zó erõs
fel in du lás ban meg öl, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Öngyilkosságban közremûködés

168.  § Aki mást ön gyil kos ság ra rá bír, vagy en nek el kö -
ve té sé hez se gít sé get nyújt, ha az ön gyil kos sá got meg kí sér -
lik vagy el kö ve tik, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

267 A 166.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
39.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

268 A 166.  § (3) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

269 A 166.  § (4) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 11.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

270 A 166.  § (5) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 36.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

271 A 166.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény
39.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés bõl „az új -
szü lött meg ölé se (166/A.  §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

272 A 166.  § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „légi jár mû, vas úti, vízi,
köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta -
lom ba ke rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ál la pí tot ta meg.

273 A ter ror cse lek mény (261.  §) 2003: II. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott 
szö ve gé ben a (2) be kez dés nek nincs a) pont ja.

274 Az al cí met és a 166/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 40.  §-a ik tat ta
be, és a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.
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264 Az Al kot mány bí ró ság 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za ta az Nbr.
11.  §-ának 1–4. és 6. pont ját, va la mint 13.  §-ának 3–7. pont ját meg sem mi sí -
tet te.

265 A 166.  § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írását az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

266 A 166.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 20.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.



Magzatelhajtás

169.  § (1) Aki más mag za tát el hajt ja, bûn tet tet kö vet el, 
és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)275 A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a mag zat el haj tást

a) üz let sze rû en,
b) a nõ be le egye zé se nél kül,
c) sú lyos tes ti sér tést vagy élet ve szélyt okoz va kö -

vetik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a mag zat el haj tás ha lált okoz.

(4)276 Az a nõ, aki mag za tát el hajt ja vagy el haj tat ja, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Testi sértés

170.  § (1)277 Aki más tes ti ép sé gét vagy egész sé gét sér -
ti, ha a sé rü lés vagy a be teg ség nyolc na pon be lül gyó gyul,
a könnyû tes ti sér tés vét sé gét kö ve ti el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha a tes ti sér tés sel oko zott sé rü lés vagy be teg ség
nyolc na pon túl gyó gyul, az el kö ve tõ a sú lyos tes ti sér tés
bûn tet tét kö ve ti el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3)278 Ha a tes ti sér tést al jas in dok ból vagy cél ból, to -
váb bá ha vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás ra kép te len
sze méllyel szem ben kö ve tik el, a bün te tés bûn tett  miatt
könnyû tes ti sér tés ese tén há rom évig, sú lyos tes ti sér tés
ese tén egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

(4)279 Bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha a tes ti sér -
tés ma ra dan dó fo gya té kos sá got vagy sú lyos egész ség rom -
lást okoz, il le tõ leg, ha a sú lyos tes ti sér tést kü lö nös ke gyet -
len ség gel kö ve ti el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a tes ti sér tés élet ve szélyt vagy ha lált okoz.

(6)280 Aki a sú lyos tes ti sér tést gon dat lan ság ból kö ve ti
el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, a (4) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott eset ben há rom évig, élet ve szé lyes sé rü lés
oko zá sa ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vét ség el kö ve tõ -
je csak ma gán in dít vány ra bün tet he tõ.

Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

171.  § (1)281 Aki fog lal ko zá sa sza bá lya i nak meg sze gé -
sé vel más vagy má sok éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét 
gon dat lan ság ból köz vet len ve szély nek te szi ki, vagy tes ti
sér tést okoz, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -

lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség -
rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

b)282 egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get okoz.

(3) Ha az el kö ve tõ a köz vet len ve szélyt szán dé ko san
idé zi elõ, bûn tet tet kö vet el, és az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (2) be kez dés ese tén – az ott tett meg kü lön böz -
te tés hez ké pest – öt évig, két év tõl nyolc évig, il le tõ leg öt
év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban fog lal ko zá si sza bá lyok a lõ fegy -
ver hasz ná la tá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok is.

Segítségnyújtás elmulasztása

172.  § (1)283 Aki nem nyújt tõle el vár ha tó se gít sé get
sé rült vagy olyan sze mély nek, aki nek az éle te vagy tes ti
ép sé ge köz vet len ve szély ben van, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

280 A 170.  § (6) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

281 A 171.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

282 A 171.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1997: LXXIII. tör vény
14.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

283 A 172.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a, a „vagy pénz bün te tés sel” szö veg részt az
1987: III. tör vény 39.  §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg.
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275 A 169.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge az 1997: LXXIII. tör -
vény 12.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

276 A 169.  § (4) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

277 A 170.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

278 A 170.  § (3) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 13.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

279 A 170.  § (4) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 41.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.



(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a sér tett meg hal, és éle tét a se gít ség nyúj tás
meg ment het te vol na.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig, a (2) be kez dés
ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a ve szély hely -
ze tet az el kö ve tõ idé zi elõ, vagy ha a se gít ség nyúj tás ra
egyéb ként is kö te les.

(4) A (3) be kez dés utol só for du la ta nem al kal maz ha tó
az zal szem ben, aki a köz le ke dé si sza bá lyok alap ján kö te -
les a se gít ség nyúj tás ra.

Gondozás elmulasztása

173.  § Aki ál la po tá nál vagy idõs ko rá nál fog va ön ma -
gá ról gon dos kod ni nem tudó sze méllyel szem ben gon do -
zá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, és ez ál tal a gon do zás ra
szo ru ló éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét ve szé lyez te ti,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

II. cím284

AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁS,
AZ ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁS RENDJE
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÖNRENDELKEZÉS

ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK285

Beavatkozás az emberi génállományba

173/A.  § (1) Aki az em ber i gén ál lo má nyon, mag za ti
gén ál lo má nyon, ille tõ leg em ber i emb rió gén ál lo má nyán a
gén ál lo mány meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló be avat ko zást vé -
gez, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ szabad -
ságvesztéssel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés sze rin ti be avat ko zás az em ber i
gén ál lo mány, a mag za ti gén ál lo mány, ille tõ leg az emb rió
gén ál lo má nyá nak meg vál to zá sát idé zi elõ.

(3) Nem bün tet he tõ az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott cse lek mény  miatt, aki a be avat ko zást az egész ség ügy -
rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott cél ból hajt ja vég re.

Emberi ivarsejt tiltott felhasználása

173/B.  § (1) Aki ha lott ból vagy ha lott mag zat ból szár -
ma zó ivar sej tet az egész ség ügy rõl  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já -

rás ra hasz nál fel, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki em ber i ivar sejt til tott fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló
elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Születendõ gyermek nemének megválasztása

173/C.  § (1) Aki a szü le ten dõ gyer mek ne mé nek meg -
vá lasz tá sá ra irá nyu ló be avat ko zást vé gez, bûn tet tet kö vet
el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cse lek mény  miatt, aki a be avat ko zást az egész ség ügy rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott cél ból hajt ja vég re.

Emberen végezhetõ kutatás szabályainak megszegése

173/D.  §286 (1) Aki em be ren or vos tu do má nyi ku ta tást
en ge dély nél kül, vagy az en ge dély tõl el té rõ en vé gez, bûn -
tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban en ge dély alatt az
egész ség ügy rõl, ille tõ leg az em ber i fel hasz ná lás ra szánt
gyógy sze rek rõl  szóló tör vény ben287 meg ha tá ro zott en ge -
délyt kell ér te ni.

Embrióval vagy ivarsejttel végezhetõ kutatás
szabályainak megszegése

173/E.  § (1) Aki em ber i emb ri ón vagy ivar sej ten az
egész ség ügy rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott en ge dély
nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en or vos tu do má nyi ku ta -
tást vé gez, vagy em ber i emb ri ót ku ta tá si cél ból hoz lét re,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki
a) em ber i emb ri ót ál lat szer ve ze té be át ül tet,
b) em ber i és ál la ti ivar sej tet egy más sal meg ter mé ke -

nyít,
c) olyan em ber i emb ri ót, amellyel ku ta tást vé gez tek,

em ber i szer ve zet be be ül tet,
d) ku ta tás hoz fel hasz nált em ber i ivar sej tet em ber i rep -

ro duk ci ó ra fel hasz nál,
e) em ber i meg ter mé ke nyí tés hez, ille tõ leg emb rió be ül -

te tés hez nem em ber i ivar sej tet, ille tõ leg emb ri ót hasz nál
fel,
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284 A XII. Fe je zet II. Cí mét és a 173/A–173/I.  §-okat az 1998: XXII. tör -
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285 Lásd az 1997: CLIV. tör vényt.

286 A 173/D.  § a 2005: XCV. tör vény 29.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott szö veg.

287 Lásd a 2005: XCV. tör vényt.



f) em ber i emb ri ót több em ber i emb rió, vagy ál la ti emb -
rió lét re ho za ta lá ra hasz nál fel,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

173/F.  § (1) Aki em ber i emb ri ón az emb rió gén ál lo má -
nyá nak meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ku ta tást vé gez, bûn tet -
tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Aki
a) em ber i emb ri ót a fo gam zás sal ki ala kult tu laj don sá -

gok tól el té rõ, ille tõ leg to váb bi sa já tos sá gok kal ren del ke zõ 
egye d lét re ho za ta lá ra hasz nál fel,

b) em ber i emb rió sejt je it szét vá laszt ja,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Nem bün tet he tõ az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott cse lek mény  miatt, aki azt az egész ség ügy rõl  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott cél ból hajt ja vég re.

173/G.  § (1) Aki or vos tu do má nyi ku ta tás vagy be avat -
ko zás so rán egy más sal ge ne ti ka i lag meg egye zõ em ber i
egye de ket hoz lét re, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

173/H.  § (1) Aki be le egye zés hez, hoz zá já ru lás hoz, ille -
tõ leg tá jé koz ta tás hoz kö tött,

a) az em ber i gén ál lo mány meg vál toz ta tá sá val, ille tõ leg 
az emb rió gén ál lo má nyá nak meg vál toz ta tá sá val, az em -
ber i rep ro duk ci ó val vagy a szü le ten dõ gyer mek ne mé nek
meg vá lasz tá sá val kap cso la tos egész ség ügyi be avat ko zást,

b) em be ren, emb ri ó val vagy ivar sejt tel vé gez he tõ or -
vos tu do má nyi ku ta tást,

c) az át ül te tés cél já ból vég zett szerv- vagy szö vet ki vé -
telt, ille tõ leg szerv- vagy szö vet át ül te tést
a jo go sult be le egye zé se, ille tõ leg hoz zá já ru lá sa nél kül vé -
gez, vagy a jog sza bály ban elõ írt tá jé koz ta tást el mu laszt ja,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki til ta ko zó
nyi lat ko zat el le né re ha lott ból szer vet, ille tõ leg szö ve tet tá -
vo lít el.

(3) Aki a be le egye zés hez, ille tõ leg hoz zá já ru lás hoz kö -
tött, az (1) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi be avat ko zást,

or vos tu do má nyi ku ta tást, szerv- vagy szö vet ki vé telt, ille -
tõ leg szerv- vagy szö vet át ül te tést gon dat lan ság ból a jo go -
sult be le egye zé se, ille tõ leg hoz zá já ru lá sa nél kül vé gez,
vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve tõ je ma gán in dít vány ra bün tet he tõ, ki vé ve, ha
az zal össze füg gõ en nem ma gán in dít vány ra bün te ten dõ
bûn cse lek ményt is el kö vet. A (2) be kez dés ese tén a ma -
gán in dít ványt az egész ség ügy rõl  szóló tör vény ben meg ha -
tá ro zott, nyi lat ko zat ra jo go sult sze mély ter jeszt he ti elõ.

Emberi test tiltott felhasználása

173/I.  § (1) Aki em ber i gént, sej tet, ivar sej tet, emb ri ót,
szer vet, szö ve tet, ha lott tes tét vagy an nak ré szét jog el le ne -
sen meg sze rez, va gyo ni ha szon szer zés vé gett for ga lom ba
hoz, vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gyógy in -
té zet al kal ma zott ja a fog lal ko zá sa kö ré ben kö ve ti el.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt évig, a (2) be -
kez dés ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(4) Aki az em ber i test til tott fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló
elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt az (1) be kez dés ese tén
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ese tén két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

III. cím288

A SZABADSÁG ÉS AZ EMBERI MÉLTÓSÁG ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Kényszerítés

174.  § Aki mást erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel arra
kény sze rít, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön,
és ez zel je len tõs ér dek sé rel met okoz, amennyi ben más
bûn cse lek mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése289

174/A.  § Aki mást
a) a lel ki is me re ti sza bad sá gá ban erõ szak kal vagy fe -

nye ge tés sel kor lá toz,
b) a val lá sá nak sza bad gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy

fe nye ge tés sel aka dá lyoz,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni erõszak290

174/B.  § (1) Aki mást va la mely nem ze ti, et ni kai, faji
vagy val lá si cso port hoz tar to zá sa vagy vélt tar to zá sa  miatt
bán tal maz, ille tõ leg erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel arra
kény sze rít, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) fegy ve re sen,
b) fel fegy ver kez ve,
c) je len tõs ér dek sé rel met okoz va,
d) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
e) cso por to san,
f) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

Személyi szabadság megsértése

175.  §291 (1) Aki mást sze mé lyi sza bad sá gá tól meg -
foszt, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki em ber ke res ke de lem mel össze füg gés ben meg -
szer zett és a sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tott sér tett
sze mé lyi sza bad sá gá nak meg fosz tá sát fenn tart ja, és a sér -
tet tet mun ka vég zés re kény sze rí ti, bûn tet tet kö vet el, és két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt évig, a (2) be -
kez dés ese tén öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha 
a bûn cse lek ményt

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) hi va ta los el já rás szín le lé sé vel,
c) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
d) je len tõs ér dek sé rel met okoz va,
e) a ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély sé -

rel mé re
kö ve tik el.

Emberrablás292

175/A.  § (1) Aki mást sze mé lyi sza bad sá gá tól erõ szak -
kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len
fe nye ge tés sel, il let ve vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás -
ra kép te len ál la po tát ki hasz nál va meg foszt, és sza ba don
bo csá tá sát kö ve te lés tel je sí té sé tõl te szi füg gõ vé, bûn tet tet
kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az em ber rab lást

a) bûn szö vet ség ben,
b) fegy ve re sen,
c)293 hi va ta los sze mély vagy kül föl di hi va ta los sze mély

el len
kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber rab lást

a) kü lö nö sen sú lyos hát rányt,
b) ha lált okoz va

kö ve tik el.

(4) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber rab lás szán dé -
kos em ber ölést is meg va ló sít.

(5) Aki em ber rab lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(6) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki az em -
ber rab lást – mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez mény szár ma -
zott vol na – ön ként ab ba hagy ja.

(7) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy em -
ber rab lás el kö ve té se ké szül, és er rõl az érin tett sze mélyt
vagy a ha tó sá got, mi helyt te he ti, nem tá jé koz tat ja, bûn tet -
tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, ha az em ber rab lást leg alább meg kí sé rel ték.

Emberkereskedelem294

175/B.  §295 (1) Aki mást elad, meg vá sá rol, el len szol gál -
ta tás ként átad, vagy át vesz, más sze mé lyért el cse rél, úgy -
szin tén, aki en nek ér de ké ben to bo roz, mást szál lít, el szál -
lá sol, el rejt, más nak meg sze rez, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély sé rel -
mé re,

b) a sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tott sze mély sé rel -
mé re,

c) mun ka vég zés cél já ból,
d) faj ta lan ság vagy kö zö sü lés cél já ból,
e) em ber i test til tott fel hasz ná lá sa cél já ból,
f) bûn szö vet ség ben vagy
g) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá sa vagy
gyógy ke ze lé se alatt álló sze mély sé rel mé re, vagy

b) a (2) be kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott cél ból
1. erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel,
2. meg té vesz tés sel,
3. a sér tett sa nyar ga tá sá val

kö ve tik el.

(4) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) a (2) be kez dés a)–b) pont já ban, vagy a (3) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély sé rel mé re, a (2) be -
kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott cél ból, il let ve a
(3) be kez dés b) pont ja 1–3. al pont já ban meg ha tá ro zott
mó don, vagy

b) til tott por nog ráf fel vé tel ké szí té se cél já ból
kö ve tik el.

(5) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött sze mély sé rel mé re

a) a (2) be kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
ból,

b) a (3) be kez dés b) pont ja 1–3. al pont já ban meg ha tá -
ro zott mó don, vagy

c) til tott por nog ráf fel vé tel ké szí té se cél já ból
kö ve tik el.

(6) Aki em ber ke res ke de lem re irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Magánlaksértés

176.  § (1)296 Aki más nak a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be
vagy ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re erõ szak kal, fe nye -
ge tés sel, hi va ta los el já rás szín le lé sé vel be megy, vagy ott
bent ma rad, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki más nak a la -
ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be vagy az ezek hez tar to zó be ke rí -
tett hely re, az ott la kó nak vagy az zal ren del ke zõ nek aka ra -
ta el le né re, vagy meg té vesz tés sel

a) éj jel,
b) fegy ve re sen,
c) fel fegy ver kez ve,
d) cso por to san

be megy vagy ott bent ma rad.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don mást meg aka -
dá lyoz ab ban, hogy a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be vagy az
ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re be men jen.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt a (2) be kez dés ben írt mó don kö ve tik el.

Magántitok megsértése

177.  § (1) Aki a fog lal ko zá sá nál vagy köz meg bí za tá sá -
nál fog va tu do má sá ra ju tott ma gán tit kot ala pos ok nél kül
fel fe di, vét sé get kö vet el, és pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)297 A bün te tés egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a bûn cse lek mény 
je len tõs ér dek sé rel met okoz.

Visszaélés személyes adattal298

177/A.  § (1) Aki a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl vagy
ke ze lé sé rõl  szóló tör vényi ren del ke zé sek299 meg sze gé sé -
vel

a) jo go su lat la nul vagy a cél tól el té rõ en sze mé lyes ada -
tot ke zel,

b) az érin tett tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé -
nek nem tesz ele get,

c) az ada tok biz ton sá gát szol gá ló in téz ke dést el mu -
laszt ja,
és ez zel más vagy má sok ér de ke it je len tõ sen sér ti, vét sé get 
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt hi va ta los sze mély ként, köz meg bí za tás fel hasz ná lá -
sá val, vagy jog ta lan ha szon szer zés vé gett kö ve tik el.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a sze mé lyes adat tal vissza élést kü lön le ges
sze mé lyes adat ra kö ve tik el.
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296 A 176.  § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 15.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

297 A 177.  § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

298 Az al cí met és a 177/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 39.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 11.  §-ának (1) be kez dé se ál la -
pí tot ta meg.
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Visszaélés közérdekû adattal300

177/B.  § (1) Aki a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló tör vényi ren del ke zé sek meg sze gé sé vel

a) tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get,
b) köz ér de kû ada tot hoz zá fér he tet len né tesz vagy meg -

ha mi sít,
c) ha mis vagy ha mi sí tott köz ér de kû ada tot hoz zá fér he -

tõ vé vagy köz zé tesz,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val, vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt jog ta lan ha szon szer zés vé gett kö ve tik el.

Levéltitok megsértése

178.  § (1)301 Aki más nak köz lést tar tal ma zó zárt kül de -
mé nyét, a tar tal má nak meg is me ré se vé gett fel bont ja, meg -
szer zi, vagy ilyen cél ból il le ték te len sze mély nek át ad ja,
úgy szin tén aki táv köz lé si be ren de zés út ján to váb bí tott
köz le ményt ki für kész, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem
va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

(2)302 A bün te tés egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt fog lal ko zás vagy köz -
meg bí za tás fel hasz ná lá sá val kö ve tik el.

(3)303 A bün te tés
a) két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1) be kez -

dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény;
b) bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,

ha a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
je len tõs ér dek sé rel met okoz.

Magántitok jogosulatlan megismerése304

178/A.  § (1) Aki ma gán ti tok jo go su lat lan meg is me ré se
cél já ból

a) más nak a la ká sát, egyéb he lyi sé gét vagy az ezek hez
tar to zó be ke rí tett he lyet ti tok ban át ku tat ja,

b) más nak a la ká sá ban, egyéb he lyi sé gé ben vagy az
ezek hez tar to zó be ke rí tett he lyen tör tén te ket tech ni kai esz -
köz al kal ma zá sá val meg fi gye li, ille tõ leg rög zí ti,

c) más nak köz lést tar tal ma zó zárt kül de mé nyét fel -
bont ja vagy meg szer zi, és an nak tar tal mát tech ni kai esz -
köz zel rög zí ti,

d)305 hír köz lõ be ren de zés út ján, ille tõ leg szá mí tás tech -
ni kai rend sze ren más nak to váb bí tott köz le ményt, ada tot
ki für kész, és az ész lel te ket tech ni kai esz köz zel rög zí ti,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott mó don meg is mert ma gán tit kot to -
váb bít vagy fel hasz nál.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) hi va ta los el já rás szín le lé sé vel,
b) üz let sze rû en,
c) bûn szö vet ség ben,
d) je len tõs ér dek sé rel met okoz va

kö ve tik el.

Rágalmazás

179.  § (1)306 Aki va la ki rõl, más elõtt, a be csü let csor bí tá -
sá ra al kal mas tényt ál lít vagy hí resz tel, vagy ilyen tény re
köz vet le nül uta ló ki fe je zést hasz nál, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
rá gal ma zást

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) nagy nyil vá nos ság elõtt,
c) je len tõs ér dek sé rel met okoz va

kö ve tik el.

Becsületsértés

180.  § (1)307 Aki a 179.  § ese tén kí vül más sal szem ben
a) a sér tett mun ka kö ré nek el lá tá sá val, köz meg bí za tá sá -

nak tel je sí té sé vel vagy köz ér de kû te vé keny sé gé vel össze -
füg gés ben,

b) nagy nyil vá nos ság elõtt
a be csü let csor bí tá sá ra al kal mas ki fe je zést hasz nál, vagy
egyéb ilyen cse lek ményt kö vet el, vét ség  miatt egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.
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(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a be csü let -
sér tést tett le ge sen kö ve ti el.

Kegyeletsértés

181.  § Aki ha lot tat vagy em lé két a 179. vagy a
180.  §-ban meg ha tá ro zott mó don meg gya láz za, vét sé get
kö vet el, és az ott meg ha tá ro zott bün te tés sel bün te ten dõ.

A valóság bizonyítása

182.  § (1) A 179–181.  §-ban meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mé nyek  miatt nem bün tet he tõ az el kö ve tõ, ha a be csü let
csor bí tá sá ra al kal mas tény va ló nak bi zo nyul.

(2) A va ló ság bi zo nyí tá sá nak ak kor van he lye, ha a tény
ál lí tá sát, hí resz te lé sét, il let ve az arra köz vet le nül uta ló ki -
fe je zés hasz ná la tát a köz ér dek vagy bár ki nek a jo gos ér de -
ke in do kol ta.

Magánindítvány és kívánat

183.  § (1)308 A 176–177. és a 178–181.  §-ban meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mé nyek el kö ve tõi ma gán in dít vány ra bün -
tet he tõk.

(2) A 181.  § ese tén a ma gán in dít ványt az el halt hoz zá -
tar to zó ja és örö kö se ter jeszt he ti elõ.

(3) A dip lo má ci ai és a nem zet kö zi jo gon ala pu ló egyéb
sze mé lyes men tes sé get él ve zõ sze mély sé rel mé re el kö ve -
tett rá gal ma zás vagy be csü let sér tés a sér tett dip lo má ci ai
úton ki je len tett kí vá na tá ra bün tet he tõ.

Értelmezõ rendelkezés309

183/A.  §310 A 170.  § és a 175/A.  § al kal ma zá sá ban a ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött sze mélyt vé de ke zés re
kép te len nek kell te kin te ni.

XIII. fejezet

A KÖZLEKEDÉSI BÛNCSELEKMÉNYEK

A közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény

184.  § (1)311 Aki köz le ke dé si út vo nal, jár mû, üze mi be -
ren de zés vagy ezek tar to zé ka meg ron gá lá sá val vagy meg -

sem mi sí té sé vel, aka dály lé te sí té sé vel, köz le ke dé si jel zés
el tá vo lí tá sá val vagy meg vál toz ta tá sá val, meg té vesz tõ jel -
zés sel, köz le ke dõ jár mû ve ze tõ je el len erõ szak vagy fe -
nye ge tés al kal ma zá sá val avagy más, ha son ló mó don a vas -
úti, légi, vízi vagy köz úti köz le ke dés biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sér tést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ha lált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)312 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben, az ott tett meg kü lön böz te tés hez ké pest, két évig, há -
rom évig, öt évig, il let ve két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ – az zal szem ben, aki
a ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
vol na, ön ként meg szün te ti.

Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése

185.  § (1) Aki a vas úti, a légi vagy a vízi köz le ke dés sza -
bá lya i nak meg sze gé sé vel más vagy má sok éle tét vagy tes ti 
ép sé gét ve szé lyez te ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sér tést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ha lált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)313 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt egy évig
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ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben az ott tett meg kü lön böz te tés hez ké pest, két évig, há -
rom évig, öt évig, il let ve két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ – az zal szem ben, aki
a ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
vol na, ön ként meg szün te ti.

Közúti veszélyeztetés

186.  § (1) Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak meg -
sze gé sé vel más vagy má sok éle tét vagy tes ti ép sé gét köz -
vet len ve szély nek te szi ki, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sér tést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ha lált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

Közúti baleset okozása

187.  § (1)314 Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak meg -
sze gé sé vel más nak vagy má sok nak gon dat lan ság ból sú -
lyos tes ti sér tést okoz, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz -
bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -

lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség -
rom lást vagy tö meg sze ren csét len sé get,

b)315 egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban316

188.  § (1)317 Aki sze szes ital tól be fo lyá solt ál la pot ban
vagy a ve ze té si ké pes ség re hát rá nyo san ható szer be fo lyá -
sa alatt vas úti vagy légi jár mû vet, va la mint gépi meg haj tá -
sú vízi jár mû vet vagy úszó mun ka gé pet, avagy köz úton
gépi meg haj tá sú jár mû vet ve zet, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -

lek mény sú lyos tes ti sér tést,
b) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lált,

d) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy ha -
lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)318 Aki sze szes ital tól be fo lyá solt ál la pot ban vagy a
ve ze té si ké pes ség re hát rá nyo san ható szer be fo lyá sa alatt
nem gépi meg haj tá sú vízi jár mû vagy úszó mun ka gép
avagy köz úton nem gépi meg haj tá sú jár mû ve ze té sé vel a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö vet kez ményt idé zi elõ,
az ott tett meg kü lön böz te tés sze rint bün te ten dõ.

Jármûvezetés tiltott átengedése

189.  § (1)319 Aki vas úti vagy légi jár mû, va la mint gépi
meg haj tá sú vízi jár mû vagy úszó mun ka gép avagy köz -
úton gépi meg haj tá sú jár mû ve ze té sét sze szes ital tól be fo -
lyá solt ál la pot ban levõ vagy a ve ze tés re egyéb ok ból al kal -
mat lan sze mély nek en ge di át, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -

lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség -
rom lást vagy tö meg sze ren csét len sé get,

b) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény ha lált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.
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314 A 187.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

315 A 187.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1997: LXXIII. tör vény
18.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

316 A 188.  § al cí mét az 1998: LXXXVII. tör vény 47.  §-a ál la pí tot ta meg.
317 A 188.  § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 48.  §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
318 A 188.  § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 48.  §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
319 A 189.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



Cserbenhagyás

190.  §320 Ha a köz le ke dé si bal eset tel érin tett jár mû ve -
ze tõ je a hely szí nen nem áll meg, il let ve on nan el tá vo zik,
mi e lõtt meg gyõ zõd nék ar ról, hogy va la ki meg sé rült-e,
avagy az éle tét vagy tes ti ép sé gét köz vet le nül fe nye ge tõ
ve szély  miatt se gít ség nyúj tás ra szo rul-e, amennyi ben sú -
lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet
el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Értelmezõ rendelkezések

191.  § (1) A köz úton el kö ve tett bûn cse lek mé nyek re
meg ál la pí tott ren del ke zé se ket kell al kal maz ni ak kor is, ha
a köz úti jár mû ve ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok meg sze gé se
nem köz úton okoz sé rü lést vagy ha lált.

(2) A 185–187.  §-ok al kal ma zá sá ban nem te kint he tõk
köz le ke dé si sza bá lyok nak a gya lo go sok ra és az uta sok ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek.

XIV. fejezet

A HÁZASSÁG, A CSALÁD, AZ IFJÚSÁG
ÉS A NEMI ERKÖLCS ELLENI

BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A HÁZASSÁG, A CSALÁD ÉS AZ IFJÚSÁG ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Kettõs házasság

192.  § Aki há zas sá gá nak fenn ál lá sa alatt újabb há zas sá -
got köt, vagy aki há zas sá gi kö te lék ben levõ sze méllyel köt
há zas sá got, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Családi állás megváltoztatása

193.  §321 (1) Aki más csa lá di ál lá sát meg vál toz tat ja, így
kü lö nö sen gyer me ket ki cse rél, vagy más csa lád ba csem -
pész, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a csa lá di ál lás meg vál toz ta tá sát

a) gyógy- vagy ne ve lõ in té zet al kal ma zott ja fog lal ko -
zá sa kö ré ben,

b) a ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély ne -
ve lé sé re, fel ügye le té re vagy gon do zá sá ra kö te les sze mély
kö ve ti el.

(3) Ha a bûn cse lek ményt a gyógy- vagy ne ve lõ in té zet
al kal ma zott ja fog lal ko zá sa kö ré ben gon dat lan ság ból kö -
ve ti el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása

194.  §322 Aki vég re hajt ha tó ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján
el he lye zett kis ko rút at tól, aki nél a ha tó ság el he lyez te, an -
nak be le egye zé se nél kül, az el he lye zés tar tós meg vál toz ta -
tá sa cél já ból el visz, avagy a kis ko rút rejt ve vagy ti tok ban
tart ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

Kiskorú veszélyeztetése

195.  § (1)323 A kis ko rú ne ve lé sé re, fel ügye le té re vagy
gon do zá sá ra kö te les sze mély, aki e fel ada tá ból fo lyó kö te -
les sé gét sú lyo san meg sze gi, és ez zel a kis ko rú tes ti, ér tel -
mi vagy er köl csi fej lõ dé sét ve szé lyez te ti, bûn tet tet kö vet
el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, az
(1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a nagy ko rú sze mély,
aki kis ko rút bûn cse lek mény el kö ve té sé re vagy zül lött élet -
mód foly ta tá sá ra rá bír, vagy rá bír ni tö rek szik.

(3)324 Bûn tett  miatt két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ az a nagy ko rú sze mély, aki a kis -
ko rú val kény szer mun kát vé gez tet.

(4)325 Aki a bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján
nála el he lye zett kis ko rú és a kis ko rú val kap cso lat tar tás ra
jo go sult sze mély kö zöt ti kap cso lat ki ala kí tá sát vagy fenn -
tar tá sát a kap cso lat tar tás ki kény sze rí té se ér de ké ben al kal -
ma zott bír ság ki sza bá sát köve tõen is aka dá lyoz za, vét sé -
get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(5) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a kis ko rú gon do zá -
sá ra, ne ve lé sé re vagy fel ügye le té re kö te les sze mély nek
kell te kin te ni a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ, il let ve
gyám élet tár sát, to váb bá a szü lõi fel ügye le ti jo gá tól meg -
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320 A 190.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

321 A 193.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 49.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

322 A 194.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

323 A 195.  § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 20.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

324 A 195.  § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 50.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

325 A 195.  § (4)–(5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.



fosz tott szü lõt, ha a kis ko rú val kö zös ház tar tás ban vagy
egy la kás ban él.

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés326

195/A.  §327 (1) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi -
deo-, film- vagy fény kép fel vé telt, vagy ilyen kép fel vé te le -
ket, ille tõ leg más mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt
vagy kép fel vé te le ket meg sze rez, tart, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi deo-, film- vagy 
fény kép fel vé telt, vagy ilyen kép fel vé te le ket, ille tõ leg más
mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt vagy kép fel vé te -
le ket kí nál, átad, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi deo-, film-,
fény kép fel vé telt vagy ilyen kép fel vé te le ket, ille tõ leg más
mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt vagy kép fel vé te -
le ket ké szít, for ga lom ba hoz, az zal ke res ke dik, ille tõ leg
ilyen kép fel vé telt a nagy nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér -
he tõ vé tesz, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki por nog ráf jel -
le gû mû sor ban kis ko rú sze mélyt sze re pel tet.

(5) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, aki a (3)–(4) be kez dés ben írt bûn cse lek mény
el kö ve té sé hez anya gi esz kö zö ket szol gál tat.

(6) Az (1)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban por nog ráf kép -
fel vé tel, il let ve por nog ráf jel le gû mû sor a ne mi sé get sú -
lyo san sze mé rem sér tõ nyílt ság gal áb rá zo ló, cél za to san a
nemi vágy fel kel té sé re irá nyu ló cse lek vés, áb rá zo lás.

Tartás elmulasztása

196.  § (1)328 Aki jog sza bá lyon ala pu ló és vég re hajt ha tó
ha tó sá gi ha tá ro zat ban elõ írt tar tá si kö te le zett sé gét ön hi bá -
já ból nem tel je sí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(2)329

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a tar tás el mu lasz tá sa a jo go sul tat sú lyos nél -
kü lö zés nek te szi ki.

(4) Az (1) és (2)330 be kez dés alap ján az el kö ve tõ nem
bün tet he tõ, a (3) be kez dés ese tén pe dig bün te té se kor lát la -
nul eny hít he tõ, ha kö te le zett sé gé nek az elsõ fokú íté let
meg ho za ta lá ig ele get tesz.

II. cím

A NEMI ERKÖLCS ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Erõszakos közösülés

197.  §331 (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy
tes ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel kö zö sü -
lés re kény sze rít, vagy más vé de ke zés re, ille tõ leg aka rat -
nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát kö zö sü lés re hasz nál ja fel,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) 332az erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len
irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel kö zö sü lés re kény sze rí -
tett sér tett a ti zen ket te dik élet évét nem töl töt te be,

b) a sér tett az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá -
sa vagy gyógy ke ze lé se alatt áll,

c) a sér tet tel azo nos al ka lom mal, egy más cse lek mé nyé -
rõl tud va, töb ben kö zö sül nek.

(3)333 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ti zen ket te dik élet évét be nem töl tött sér tett sé -
rel mé re el kö ve tett erõ sza kos kö zö sü lés a (2) be kez dés
b) vagy c) pont ja sze rint is mi nõ sül.

Szemérem elleni erõszak

198.  §334 (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy tes -
ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan -
ság ra, vagy en nek el tû ré sé re kény sze rít, vagy más nak a vé -
de ke zés re, ille tõ leg aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát
faj ta lan ság ra hasz nál ja fel, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl
nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a)335 az erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len
irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan ság ra, vagy en -
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326 Az al cí met és a 195/A.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 21.  §-a ik tat ta be.
Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 23.  §-a ál la pí tot ta meg.

327 A 195/A.  § a 2001: CXXI. tör vény 23.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
328 A 196.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg, ugyan ezen tör vény 103.  §-ának
(1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt ha tá lyon
kí vül he lyez te.

329 A 196.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

330 A 196.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

331 A 197.  § az 1997: LXXIII. tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
332 A 197.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2005: XCI. tör vény 5.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
333 A 197.  § (3) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
334 A 198.  § az 1997: LXXIII. tör vény 23.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
335 A 198.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2005: XCI. tör vény 5.  §-ának

(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.



nek el tû ré sé re kény sze rí tett sér tett a ti zen ket te dik élet évét
nem töl töt te be,

b) a sér tett az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá -
sa vagy gyógy ke ze lé se alatt áll,

c) a sér tet tel azo nos al ka lom mal, egy más cse lek mé nyé -
rõl tud va, töb ben faj ta lan kod nak.

(3)336 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti sze mé rem el le -
ni erõ szak a (2) be kez dés b) vagy c) pont ja sze rint is mi nõ -
sül.

Természet elleni fajtalanság

199.  §337

Ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság

200.  §338

Megrontás

201.  § (1) Aki ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze -
méllyel kö zö sül, va la mint az a ti zen nyol ca dik élet évét be -
töl tött sze mély, aki ti zen ne gye dik élet évét meg nem ha la -
dott sze méllyel faj ta lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és egy év -
tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt arra tö rek -
szik rá bír ni, hogy vele kö zö sül jön vagy faj ta lan kod jék,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig, ille tõ leg egy év tõl öt 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1), ille tõ leg a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény sér tett je az el -
kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy az el kö ve tõ ne ve lé se, fel -
ügye le te, gon do zá sa vagy gyógy ke ze lé se alatt áll.

202.  § (1) Aki ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze -
mélyt arra bír rá, hogy más sal kö zö sül jön vagy faj ta lan -
kod jék, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt arra tö rek -
szik rá bír ni, hogy más sal kö zö sül jön vagy faj ta lan kod jék,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig, ille tõ leg egy év tõl öt 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1), ille tõ leg a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény sér tett je az el -
kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy az el kö ve tõ ne ve lé se, fel -
ügye le te, gon do zá sa vagy gyógy ke ze lé se alatt áll.

Vérfertõzés

203.  § (1) Aki egye nes ági ro ko ná val kö zö sül vagy faj ta -
lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ a le szár ma zó, ha a cse lek mény el kö -
ve té se kor ti zen nyol ca dik élet évét nem töl töt te be.

(3)339 Aki test vé ré vel kö zö sül, vét ség  miatt két évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Üzletszerû kéjelgés

204.  §340

Üzletszerû kéjelgés elõsegítése

205.  §341 (1) Aki épü le tet vagy egyéb he lyet üz let sze rû
ké jel gés cél já ra más nak a ren del ke zé sé re bo csát, bûn tet tet
kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Aki bor dély há zat tart fenn, ve zet, vagy an nak mû kö -
dé sé hez anya gi esz kö zö ket szol gál tat, öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3)342 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bor dély ház ban ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl -
tött sze mély foly tat üz let sze rû ké jel gést,

b)343

(4) Aki mást üz let sze rû ké jel gés re rá bír, az (1) be kez dés 
sze rint bün te ten dõ.

Kitartottság

206.  §344 Aki üz let sze rû ké jel gést foly ta tó sze méllyel
egész ben vagy rész ben ki tar tat ja ma gát, bûn tet tet kö vet el,
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336 A 198.  § (3) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 5.  §-ának (4) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

337 A 199.  §-t az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

338 A 200.  §-t az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

339 A 203.  § (3) be kez dé sé bõl a „vagy ter mé szet el le ni faj ta lan sá got kö vet 
el,” szö veg részt az Al kot mány bí ró ság 20/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

340 A 204.  §-t az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

341 A 205.  § az 1993: XVII. tör vény 47.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
342 A 205.  § (3) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 25.  §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.
343 A 205.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
344 A 206.  §-ból a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt

az 1993: XVII. tör vény 103.  § (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.



és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

Kerítés

207.  § (1)345 Aki ha szon szer zés cél já ból va la kit kö zö sü -
lés re vagy faj ta lan ság ra más nak meg sze rez, bûn tet tet kö -
vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ke rí tés üz let sze rû.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ke rí tést

a) az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy ne ve lé se, fel ügye -
le te vagy gon do zá sa alatt álló, ille tõ leg ti zen nyol ca dik
élet évét be nem töl tött sze mély sé rel mé re,

b) meg té vesz tés sel, erõ szak kal avagy az élet vagy tes ti
ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel,

c)346

kö ve tik el.

(4) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke rí tés el kö ve -
té sé ben meg ál la po dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Szeméremsértés

208.  §347 Aki ma gát nemi vá gyá nak ki elé gí té se vé gett
más elõtt sze mé rem sér tõ mó don mu to gat ja, vét sé get kö vet 
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Magánindítvány

209.  § A 197.  § (1) be kez dé sé ben, a 198.  § (1) be kez dé -
sé ben, va la mint a 201.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mé nyek csak ma gán in dít vány ra bün tet he -
tõk, ki vé ve ha azok kal össze füg gõ en nem ma gán in dít -
vány ra bün te ten dõ bûn cse lek ményt is el kö vet nek.

Értelmezõ rendelkezés

210.  § A 197–198.  § és a 200.  §348 al kal ma zá sá ban a ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött sze mélyt vé de ke zés re
kép te len nek kell te kin te ni.

210/A.  §349 (1) Üz let sze rû ké jel gést foly tat az, aki rend -
sze res ha szon szer zés re tö re ked ve kö zö sül vagy faj ta lan -
ko dik.

(2) E Cím al kal ma zá sá ban faj ta lan ság: a kö zö sü lés ki -
vé te lé vel min den sú lyo san sze mé rem sér tõ cse lek mény,
amely a nemi vágy fel kel té sé re vagy ki elé gí té sé re szol gál.

XV. fejezet

AZ ÁLLAMIGAZGATÁS,
AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS A KÖZÉLET
TISZTASÁGA ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A VÁLASZTÁS, A NÉPSZAVAZÁS ÉS A NÉPI
KEZDEMÉNYEZÉS RENDJE ELLENI

BÛNCSELEKMÉNY350

211.  §351 Aki a vá lasz tá si el já rás ról  szóló tör vény352 ha -
tá lya alá tar to zó vá lasz tás, nép sza va zás vagy népi kez de -
mé nye zés so rán

a)353 a je lö lé si el já rás sza bá lya it meg szeg ve erõ szak kal,
fe nye ge tés sel, meg té vesz tés sel vagy anya gi jut ta tás sal
sze rez aján lást,

b)354 nép sza va zás vagy népi kez de mé nye zés in dít vá nyo -
zá sa ér de ké ben erõ szak kal, fe nye ge tés sel, meg té vesz tés -
sel vagy anya gi jut ta tás sal sze rez aján lást,

c)355 jo go sult ság nél kül sza va z,
d) jo go su lat la nul alá ír, ha mis ada to kat tün tet fel,
e)356 arra jo go sul tat a vá lasz tás ban, ille tõ leg a nép sza va -

zás ban aka dá lyoz, vagy erõ szak kal, fe nye ge tés sel, meg té -
vesz tés sel, ille tõ leg anya gi jut ta tás sal be fo lyá sol ni tö rek -
szik,

f) meg sér ti a vá lasz tás, ille tõ leg a nép sza va zás tit kos sá -
gát,

g) meg ha mi sít ja a vá lasz tás, a nép sza va zás, ille tõ leg a
népi kez de mé nye zés ered mé nyét,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.
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345 A 207.  § (1) be kez dé sé bõl a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká -
val” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

346 A 207.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 

347 A 208.  § az 1997: LXXIII. tör vény 27.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
348 A Btk. 200.  §-át az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za -

ta meg sem mi sí tet te.

349 A 210/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 49.  §-a ik tat ta be.
350 A 211.  §-t meg elõ zõ al cím az 1989: XVII. tör vény 34.  §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.
351 A 211.  § be ve ze tõ szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 24 §-ának (1) be -

kez dé se ál la pí tot ta meg.
352 Lásd az 1997: C. tör vényt.
353 A 211.  § a) pont ját az 1990: XIII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be, és egy ide -

jû leg a ko ráb bi a)–e) pon tok je lö lé sét b)–f) pont ra mó do sí tot ta. Az a) pont
szö ve gét az 1997: C. tör vény 167.  §-a ál la pí tot ta meg.

354 A 211.  § b) pont ját az 1997: C. tör vény 167.  §-a ik tat ta be, és egy ide -
jû leg a ko ráb bi b)–f) pon tok je lö lé sét c)–g) pont ra mó do sí tot ta.

355 A 211.  § je len le gi c)–g) pont ját az 1989: XVII. tör vény 34.  §-a ál la pí -
tot ta meg. A ren del ke zé sek je lö lé sét az 1990: XIII. tör vény 1.  §-a elõbb
b)–f) pont ra, majd az 1997: C. tör vény 167.  §-a c)–g) pont ra mó do sí tot ta.

356 A 211.  § e) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 24.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. 



II. cím

A RENDÉSZETI BÛNCSELEKMÉNYEK

Egyesülési joggal visszaélés

212.  §357

212/A.  §358 Aki a bí ró ság ál tal fel osz la tott tár sa dal mi
szer ve zet ve ze té sé ben vesz részt, ha sú lyo sabb bûn cse lek -
mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Sajtórendészeti vétség

213.  § Aki
a)359 en ge dély vagy nyil ván tar tás ba vé tel nél kül ál lít elõ

vagy ter jeszt olyan saj tó ter mé ket, amely nek elõ ál lí tá sá hoz 
vagy ter jesz té sé hez en ge dély vagy nyil ván tar tás ba vé tel
szük sé ges,

b) olyan saj tó ter mé ket ter jeszt, amely nek le fog la lá sát
vagy el kob zá sát ren del ték el, vét sé get kö vet el, és pénz -
bün te tés sel bün te ten dõ.

Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése360

214.  §361 Az a ki uta sí tott vagy be uta zá si és tar tóz ko dá si
ti la lom ha tá lya alatt álló kül föl di, aki kü lön en ge dély nél -
kül tar tóz ko dik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, vét sé get
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

Jogellenes belföldi tartózkodás elõsegítése362

214/A.  §363 (1) Aki olyan kül föl di nek, aki nem ren del ke -
zik az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak ál lam pol gár -
sá gá val, az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak te rü le tén való jog -
el le nes tar tóz ko dá sá hoz va gyo ni ha szon szer zés vé gett se -
gít sé get nyújt, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul
meg, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, ha sú lyo sabb
bûn cse lek mény nem va ló sul meg, aki az (1) be kez dés ben
fog lalt ese ten kí vül, kül föl di nek a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén való jog el le nes tar tóz ko dás hoz va gyo ni ha szon -
szer zés vé gett se gít sé get nyújt.

Földmérési jel megrongálása

215.  § Aki föld mé ré si je let meg sem mi sít, meg ron gál
vagy el moz dít, vét sé get kö vet el, és pénz bün te tés sel bün -
te ten dõ.

Mûemlék megrongálása364

216.  § (1) Aki a tu laj do ná ban álló mû em lé ket meg ron -
gál ja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés sze rin ti mû em lé ket meg sem mi -
sí ti, vagy an nak olyan hely re hoz ha tat lan ká ro so dá sát idé zi
elõ, amely nek kö vet kez té ben az el vesz ti mû em lék jel le gét, 
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kulturális javak megrongálása365

216/A.  § (1) Aki a tu laj do ná ban álló, a kul tu rá lis ja vak
kö ré be tar to zó és vé dett tár gyat meg ron gál ja, bûn tet tet kö -
vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés sze rin ti tár gyat meg sem mi sí ti,
vagy an nak hely re hoz ha tat lan ká ro so dá sát idé zi elõ, öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés kulturális javakkal366

216/B.  § (1) Aki a kul tu rá lis ja vak kö ré be és vé dett
gyûj te mény hez tar to zó tár gyat vagy vé dett tárgy együt tes
da rab ját jog sza bály ban elõ írt elõ ze tes hoz zá já ru lás nél kül
el ide ge ní ti, úgy szin tén aki a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to -
zó vé dett tárgy tu laj don jo gá nak be kö vet ke zett vál to zá sá ra
vo nat ko zó, jog sza bály ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé -
gét el mu laszt ja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a kul tu rá lis
ja vak kö ré be tar to zó és ki vi te li en ge dély hez kö tött tár gyat
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357 A 212.  §-t az Al kot mány bí ró ság 58/1997. (XI. 5.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

358 A 212/A.  §-t az 1996: XVII. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.
359 A 213.  § a) pont ja az 1999: CXX. tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
360 Az al cí met a 2001: CXXI. tör vény 25.  §-a ál la pí tot ta meg.
361 A 214.  § a 2001: CXXI. tör vény 25.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
362 Az al cí met és a 214/A.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 26 §-a ik tat ta be.
363 A 214/A.  § a 2003: CXXX. tör vény 69.  §-ával meg ál la pí tott szö veg .

364 Az al cí met és a 216.  §-t az 1997: CXL. tör vény 103.  §-ának (1) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.

365 Az al cí met és a 216/A.  §-t az 1997: CXL. tör vény 103.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

366 Az al cí met és a 216/B.  §-t az 1997: CXL. tör vény 103.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.



en ge dély nél kül kül föld re jut tat, vagy a ki vi te li en ge dély
ke re te it túl lé pi.

Tiltott határátlépés

217.  §367

Embercsempészés

218.  § (1)368 Aki ál lam ha tár nak más ál tal
a) en ge dély nél kül,
b) meg nem en ge dett mó don

tör té nõ át lé pé sé hez se gít sé get nyújt, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az em ber csem pé szést

a) va gyo ni ha szon szer zés vé gett,
b) ál lam ha tár át lé pé sé hez több sze mély nek se gít sé get

nyújt va
kö ve tik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az em ber csem pé szést

a) a csem pé szett sze mély sa nyar ga tá sá val,
b) fegy ve re sen,
c) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(4)369 Aki az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott em ber -
csem pé szés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Az em ber csem pé szés el kö ve tõ jé vel szem ben mel -
lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

Feljelentés elmulasztása

219.  §370

Határjelrongálás

220.  §371 Aki az ál lam ha tár meg je lö lé sé re szol gá ló je let
meg sem mi sí ti, meg ron gál ja vagy el moz dít ja, vét sé get kö -
vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

III. cím

AZ ÁLLAMTITOK ÉS A SZOLGÁLATI TITOK
MEGSÉRTÉSE

Államtitoksértés

221.  § (1) Aki
a) az ál lam tit kot jo go su lat la nul meg szer zi,
b) a tu do má sá ra, ille tõ leg a bir to ká ba ju tott ál lam tit kot

jo go su lat la nul fel hasz nál ja, il le ték te len sze mély ré szé re
hoz zá fér he tõ vé vagy ille té kes sze mély ré szé re hoz zá fér he -
tet len né te szi,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az

ál lam ti tok sér tést kü lö nö sen fon tos ál lam ti tok ra, vagy sú -
lyos hát rányt okoz va kö ve tik el,

b) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
ál lam ti tok il le ték te len kül föl di sze mély ré szé re vá lik hoz -
zá fér he tõ vé.

(3) Aki az ál lam ti tok sér tést gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt egy évig, a (2) be kez dés ese te i ben, az ott írt
meg kü lön böz te tés sze rint, két évig, ille tõ leg öt évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lam ti tok sér -
tés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, az ott írt meg kü lön -
böz te tés sze rint bûn tett  miatt há rom évig, ille tõ leg öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Szolgálati titoksértés

222.  § (1)372 Aki
a) a szol gá la ti tit kot jo go su lat la nul meg szer zi,
b) a tu do má sá ra, ille tõ leg a bir to ká ba ju tott szol gá la ti

tit kot jo go su lat la nul fel hasz nál ja, vagy il le ték te len sze -
mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé te szi,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos hát rányt okoz.

(3) A bün te tés
a) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -

cse lek mény kö vet kez té ben a szol gá la ti ti tok,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény kö vet kez té ben a ka to nai szol gá la ti ti tok
il le ték te len kül föl di sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé vá lik.
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367 A 217.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

368 A 218.  § (1)–(3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 27.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

369 A 218.  § (4) és (5) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 52.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

370 A 219.  §-t az 1989: XXVIII. tör vény 20.  §-ának (1) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

371 A 220.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

372 A 222.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



Államtitoksértés feljelentésének elmulasztása

223.  § (1)373 Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról,
hogy

a) ál lam ti tok sér tés el kö ve té se ké szül,
b) még le nem lep le zett szán dé kos ál lam ti tok sér tést kö -

vet tek el,
és er rõl a ha tó ság nak – mi helyt te he ti – nem tesz je len tést,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)374 Az (1) be kez dés alap ján az el kö ve tõ hoz zá tar to zó -
ja nem bün tet he tõ.

Az államtitok és a szolgálati titok

224.  §375

IV. cím

A HIVATALI BÛNCSELEKMÉNYEK

Hivatali visszaélés

225.  § Az a hi va ta los sze mély, aki azért, hogy jog ta lan
hát rányt okoz zon vagy jog ta lan elõnyt sze rez zen, hi va ta li
kö te les sé gét meg sze gi, ha tás kö rét túl lé pi, vagy hi va ta li
hely ze té vel egyéb ként vissza él, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Bántalmazás hivatalos eljárásban

226.  § Az a hi va ta los sze mély, aki el já rá sa so rán mást
tett leg bán tal maz, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kényszervallatás

227.  §376 Az a hi va ta los sze mély, aki an nak ér de ké ben,
hogy más val lo mást vagy nyi lat ko za tot te gyen, ille tõ leg ne 
te gyen, erõ sza kot, fe nye ge tést, vagy más ha son ló mód -
szert al kal maz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Jogosulatlan titkos információgyûjtés377

227/A.  § (1) Az a hi va ta los sze mély, aki bíró vagy az
igaz ság ügy-mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tést, ille tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély -
hez kö tött tit kos adat szer zést378 en ge dély nél kül vé gez,
vagy az en ge dély ke re te it túl lé pi, bûn tet tet kö vet el, és öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki bíró vagy az
igaz ság ügy-mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tést, ille tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély -
hez kö tött tit kos adat szer zést el ren del vagy en ge dé lyez,
anél kül, hogy erre jo go sult len ne.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény je len tõs ér dek sé rel met okoz.

Jogellenes fogvatartás

228.  § (1)379 Az a hi va ta los sze mély, aki el já rá sa so rán
mást sze mé lyi sza bad sá gá tól jog el le ne sen meg foszt, bûn -
tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a jog el le nes fog va tar tást

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
c) sú lyos kö vet kez ményt okoz va

kö ve tik el.

(3)380

Az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése381

228/A.  § (1) Aki mást egye sü lé si vagy gyü le ke zé si jo -
gá nak gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel jog ta -
la nul aka dá lyoz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)382

228/B.  §383 E cím ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz -
ság szol gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá -
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373 A 223.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

374 A 223.  § (2) be kez dé se az 1989: XXV. tör vény 12.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

375 A 224.  §-t az 1987: 5. tör vényerejû ren de let 12.  §-ának (3) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te. A fo gal mak meg ha tá ro zá sá ra lásd az 1995: LXV.
tör vényt.

376 A 227.  § a 2001: CXXI. tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

377 Az al cí met és a 227/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 53.  §-a ik tat ta
be.

378 A 2002: XXII. tör vény 3.  §-ával mó do sí tott 1998: LXXXVII. tör vény
93.  §-ának (5) be kez dé se alap ján a 227/A.  § (1) és (2) be kez dé sé ben az „ille -
tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély hez kö tött tit kos adat szer zést” szö -
veg rész 2003. jú li us 1-jén lé pett ha tály ba.

379 A 228.  § (1)–(2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 51.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

380 A 228.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

381 Az al cí met és a 228/A.  §-t az 1989: III. tör vény 17.  §-a ik tat ta be.
382 A 228/A.  § (2) be kez dé sét a 2000: CXXV. tör vény 4.  §-ának (1) be -

kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
383 A 228/B.  §-t a 2003: CXXX. tör vény 70.  §-a ik tat ta be. A ren del ke zés

a 2005: CXVI. tör vény hatályba lépésének nap ján lé pett ha tály ba.



gá nak a kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén el já ró tag já ra is meg fele lõen kell al kal maz ni.

V. cím

A HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Hivatalos személy elleni erõszak

229.  § (1)384 Aki a hi va ta los sze mélyt vagy a kül föl di hi -
va ta los sze mélyt jog sze rû el já rá sá ban erõ szak kal vagy fe -
nye ge tés sel aka dá lyoz za, in téz ke dés re kény sze rí ti, vagy
el já rá sa alatt, ille tõ leg e miatt bán tal maz za, bûn tet tet kö vet
el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hi -
va ta los sze mély el le ni erõ sza kot cso por to san vagy fel -
fegy ver kez ve kö ve tik el.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cso port szer ve zõ -
je vagy ve ze tõ je két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki hi va ta los sze mély el le ni erõ szak el kö ve té sé re
irá nyu ló cso port ban részt vesz, vét sé get kö vet el, és két
évig, a cso port szer ve zõ je és ve ze tõ je bûn tett  miatt há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5)385 Aki a hi va ta los sze mélyt vagy a kül föl di hi va ta los
sze mélyt az el já rá sa  miatt bán tal maz za, az (1)–(4) be kez -
dés sze rint bün te ten dõ ak kor is, ha a bán tal ma zott a bûn -
cse lek mény el kö ve té se kor már nem hi va ta los sze mély,
vagy nem kül föl di hi va ta los sze mély.

(6) Nem bün tet he tõ a (4) be kez dés alap ján a cso port
részt ve võ je, ha a cso por tot ön ként vagy a ha tó ság fel hí vá -
sá ra el hagy ja.

Közfeladatot ellátó személy elleni erõszak

230.  §386 A 229.  § ren del ke zé sei sze rint bün te ten dõ, aki
az ott meg ha tá ro zott cse lek ményt köz fel ada tot el lá tó sze -
mély el len kö ve ti el.

Hivatalos személy támogatója elleni erõszak

231.  § A 229.  § ren del ke zé sei sze rint bün te ten dõ, aki az
ott meg ha tá ro zott cse lek ményt hi va ta los vagy köz fel ada -
tot el lá tó sze mély tá mo ga tá sá ra vagy vé del mé re kelt sze -
mély el len kö ve ti el.

Nemzetközileg védett személy elleni erõszak387

232.  § (1) Aki a bel föl dön tar tóz ko dó nem zet kö zi leg vé -
dett sze mélyt bán tal maz za, sze mé lyi sza bad sá gá tól meg -
foszt ja, vagy sze mé lyét, ille tõ leg sze mé lyi sza bad sá gát –
kü lö nö sen hi va ta los he lyi sé ge, ma gán la ká sa vagy szál lí tá -
si esz kö ze el le ni tá ma dás sal – ve szé lyez te ti, bûn tet tet kö -
vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve té sé vel fe nye get, bûn tett  miatt há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) E § al kal ma zá sá ban nem zet kö zi leg vé dett sze mély
az a kül föl di hi va ta los sze mély, aki a rá vo nat ko zó nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján dip lo má ci ai vagy nem zet kö zi jo -
gon ala pu ló egyéb men tes sé get él vez.

VI. cím

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Hamis vád

233.  § (1) Aki
a) a ha tó ság elõtt mást bûn cse lek mény el kö ve té sé vel

ha mi san vá dol,
b) más el len bûn cse lek mény re vo nat ko zó ko holt bi zo -

nyí té kot hoz a ha tó ság tu do má sá ra,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a ha -
mis vád alap ján bün te tõ el já rás in dul.

(3) Ha a ha mis vád alap ján a vád lot tat el íté lik, a bün te tés 
két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

234.  §388 Aki mást ha tó ság elõtt bûn cse lek mény el kö ve -
té sé vel azért vá dol ha mi san, mert gon dat lan ság ból nem
tud ar ról, hogy tény ál lí tá sa va lót lan vagy a bi zo nyí ték ha -
mis, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

235.  §389 Aki
a) mást nyo mo zó ha tó ság, ügyész, bí ró ság vagy sza -

bály sér té si ha tó ság elõtt sza bály sér tés, ille tõ leg nyo mo zó
ha tó ság, ügyész, bí ró ság vagy a fe gyel mi jog kör gya kor ló -
ja elõtt fe gyel mi vét ség el kö ve té sé vel ha mi san vá dol,
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384 A 229.  § (1) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 29.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

385 A 229.  § (5) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 29.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

386 A 230.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 54.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

387 Az al cí met és a 232.  §-t a 2003: II. tör vény 13.  §-a ik tat ta be. A 232.  §
ere de ti ren del ke zé sét (Ha tó ság vagy hi va ta los sze mély meg sér té se) az Al kot -
mány bí ró ság 36/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

388 A 234.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

389 A 235.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



b) más el len sza bály sér tés re vagy fe gyel mi vét ség re
vo nat ko zó ko holt bi zo nyí té kot hoz az a) pont ban meg je -
lölt ha tó ság tu do má sá ra,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

236.  § (1) Ha a ha mis vád foly tán el já rás (alap ügy) in -
dult, en nek be fe je zé sé ig ha mis vád  miatt bün te tõ el já rás
csak az alap ügy ben el já ró ha tó ság fel je len té se alap ján in -
dít ha tó. Az ilyen fel je len tés ese tét ki vé ve a ha mis vád el -
évü lé se az alap ügy be fe je zé sé nek nap ján kez dõ dik.

(2) Kor lát la nul eny hít he tõ, kü lö nös mél tány lást ér dem -
lõ eset ben mel lõz he tõ is a ha mis vád el kö ve tõ jé nek a bün -
te té se, ha a vád ha mis sá gát az alap ügy be fe je zé se elõtt az
el já ró ha tó ság nak fel tár ja.

Hatóság félrevezetése

237.  §390 Aki ha tó ság nál bün te tõ el já rás alap já ul szol -
gáló olyan be je len tést tesz, amely rõl tud ja, hogy va lót lan – 
amennyi ben a 233.  § ese te nem fo rog fenn –vét sé get kö vet
el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Hamis tanúzás

238.  § (1) A tanú, aki bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt az
ügy lé nye ges kö rül mé nyé re va lót lan val lo mást tesz, vagy a 
va lót el hall gat ja, ha mis ta nú zást kö vet el.

(2) A ha mis ta nú zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni arra, aki

a) mint szak ér tõ ha mis szak vé le ményt vagy mint szak -
ta nács adó ha mis fel vi lá go sí tást ad,

b) mint tol mács vagy for dí tó ha mi san for dít,
c) a 233.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese tén kí vül bün -

te tõ vagy pol gá ri ügy ben ha mis ok ira tot vagy ha mis tár gyi
bi zo nyí tá si esz közt szol gál tat.

(3) A (2) be kez dés c) pont ja alap ján nem bün tet he tõ a
bün te tõ ügy ter helt je.

(4)391 A bün te tõ ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zás bün -
te té se bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés. Ha a
ha mis ta nú zás olyan bûn cse lek mény re vo nat ko zik, amely
 miatt élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés is ki szab ha tó, a
bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

(5) A pol gá ri ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zás bün te té se 
bûn tett  miatt há rom évig, ha pe dig az ügy tár gya kü lö nö -
sen nagy va gyo ni ér ték vagy kü lö nö sen je len tõs egyéb ér -
dek, öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

(6)392 Aki a ha mis ta nú zást gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

239.  §393 Aki a ha mis ta nú zást fe gyel mi, sza bály sér té si,
vá lasz tott bí ró sá gi avagy egyéb ha tó sá gi el já rás ban kö ve ti
el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

240.  § Ha mis ta nú zás  miatt mind ad dig, amíg az az ügy,
amely ben a ha mis ta nú zást el kö vet ték (alap ügy) nem fe je -
zõ dik be, bün te tõ el já rás csak az alap ügy ben el já ró ha tó ság
fel je len té se alap ján in dít ha tó. Az ilyen fel je len tés ese tét
ki vé ve a ha mis ta nú zás el évü lé se az alap ügy be fe je zé sé -
nek nap ján kez dõ dik.

241.  § (1) Nem bün tet he tõ ha mis ta nú zá sért
a) aki a va ló ság fel tá rá sa ese tén ön ma gát vagy hoz zá -

tar to zó ját bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná,
b) aki a val lo más té telt egyéb ok ból meg ta gad hat ja, de

erre ki hall ga tá sa elõtt nem fi gyel mez tet ték, vagy aki nek a
ki hall ga tá sa a tör vénynél fog va ki zárt.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, kü lö nös mél tány -
lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ is az zal szem ben, aki az
alap ügy jog erõs be fe je zé se elõtt az el já ró ha tó ság nak az
ál ta la szol gál ta tott bi zo nyí tá si esz köz ha mis vol tát be je -
len ti.

Hamis tanúzásra felhívás

242.  §394 (1) Aki mást bün te tõ ügy ben ha mis ta nú zás ra
rá bír ni tö rek szik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, aki pe dig ezt pol gá ri ügy ben kö ve ti
el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(2) Aki a ha mis ta nú zás ra fel hí vást fe gyel mi, sza bály -
sér té si, vá lasz tott bí ró sá gi, avagy egyéb ha tó ság elõtt fo -
lya mat ban levõ ügy ben kö ve ti el, vét ség  miatt egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Hatósági eljárás akadályozása395

242/A.  § (1) Aki mást erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel arra
kény sze rít, hogy bí ró sá gi vagy egyéb ha tó sá gi el já rás ban a
tör vényes jo ga it ne gya ko rol ja, vagy a kö te le zett sé ge it ne tel -
je sít se, a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát kö ve ti el.
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390 A 237.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

391 A 238.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta az 1993: XVII. tör vény
53.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

392 A 238.  § (6) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

393 A 239.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg, a szö veg bõl a „mun ka ügyi vagy szö vet ke ze ti
dön tõ bi zott sá gi” szö veg részt az 1996: LII. tör vény 38.  §-a ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

394 A 242.  § a 2001: CXXI. tör vény 30.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
395 Az al cí met és a 242/A.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 31.  §-a ik tat ta be.



(2) Ha a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát bün te tõ ügy ben
kö ve tik el, a bün te tés bûn tett  miatt öt évig, ha pe dig olyan
bün te tõ ügy ben kö ve tik el, amely élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés sel is bün tet he tõ bûn cse lek mény  miatt fo lyik,
két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

(3) Ha a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát pol gá ri ügy ben,
fe gyel mi, sza bály sér té si, vá lasz tott bí ró sá gi, avagy egyéb
ha tó sá gi ügy ben kö ve tik el, a bün te tés há rom évig, ha pe -
dig az ügy tár gya kü lö nö sen nagy va gyo ni ér ték vagy kü -
lö nö sen je len tõs egyéb ér dek, öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés.

Igazságszolgáltatással összefüggõ titoksértés

242/B.  §396 (1) Aki a bün te tõ el já rás ban ha tó sá gi ta nú -
ként a tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot vagy kö rül ményt az
arra jo go sult fel men té se nél kül fel fe di, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, az
(1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a bün te tõ el já rás so rán
a bí ró ság zárt tár gya lá sán el hang zot ta kat az arra jo go sult
en ge dé lye nél kül fel fe di.

Mentõ körülmény elhallgatása

243.  § (1) Aki olyan tényt, amely tõl a bün te tõ el já rás alá
vont sze mély fel men té se függ het, vele, vé dõ jé vel vagy a
ha tó ság gal nem kö zöl, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés alap ján
a) aki a tény köz lé sé vel ön ma gát vagy hoz zá tar to zó ját

bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná,
b) aki nek ta nú kén ti ki hall ga tá sa a tör vénynél fog va ki -

zárt.

Bûnpártolás

244.  § (1) Aki anél kül, hogy a bûn cse lek mény el kö ve tõ -
jé vel az el kö ve tés elõtt meg egye zett vol na

a) se gít sé get nyújt ah hoz, hogy az el kö ve tõ a ha tó ság
ül dö zé se elõl me ne kül jön,

b) a bün te tõ el já rás si ke rét meg hi ú sí ta ni tö rek szik,
c) köz re mû kö dik a bûn cse lek mény bõl szár ma zó elõny

biz to sí tá sá ban,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ, aki a bûn pár to lást ha szon szer zés vé gett
kö ve ti el.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn pár to lást

a)397 az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá sá -
val, az al kot má nyos rend el le ni szer vez ke dés sel, lá za dás -
sal, rom bo lás sal, ha za áru lás sal, hût len ség gel, az el len ség
tá mo ga tá sá val, kém ke dés sel, em ber ölés sel [166.  § (1)–(2)
bek.], em ber rab lás sal, ter ror cse lek ménnyel, légi jár mû,
vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru -
szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té sé vel398 vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ ka to nai 
bûn cse lek ménnyel kap cso lat ban kö ve tik el,

b) hi va ta los sze mély el já rá sa so rán kö ve ti el.

(4) A (2) be kez dést és a (3) be kez dés b) pont ját ki vé ve
nem bün tet he tõ, aki az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott bûn pár to lást hoz zá tar to zó ja ér de ké ben kö ve ti el.

(5)399 E § ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz ság szol -
gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá gá nak a
kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el -
já ró tag já ra is meg fele lõen kell al kal maz ni.

Fogolyszökés

245.  §400 (1) Aki a bün te tõ el já rás alatt vagy a sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa so rán a ha tó ság õri ze té bõl meg -
szö kik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az el ítélt
a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa so rán a ré szé re en ge dé -
lye zett bün te tés fél be sza kí tás, el tá vo zás, rö vid tar ta mú el -
tá vo zás vagy ki ma ra dás tar ta má nak el tel té vel ab ból a cél -
ból nem tér vissza, hogy a bün te tés vég re haj tá sa alól ki -
von ja ma gát.

Fogolyzendülés

246.  § (1) Az a fo goly, aki fo goly tár sa i val együtt a bün -
te tés vég re haj tás rend jét sú lyo san ve szé lyez te tõ, nyílt el -
len sze gü lés ben részt vesz, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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(2) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a fo goly zen dü lés

a) kez de mé nye zõ je, szer ve zõ je vagy ve ze tõ je,
b) azon részt ve võ je, aki a fo goly zen dü lés sel szem ben

fel lé põ sze mély el len erõ sza kot al kal maz.

(3) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a fo goly zen dü lés, ha a bûn cse lek mény kü lö nö -
sen sú lyos kö vet kez mény re ve zet.

(4) Az (1) be kez dés ese té ben kor lát la nul eny hít he tõ an -
nak a bün te té se, aki az el len sze gü lést ön ként vagy a ha tó -
ság fel szó lí tá sá ra ab ba hagy ja.

(5) Aki fo goly zen dü lés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Ügyvédi visszaélés

247.  § (1) Az ügy véd, aki azért, hogy ügy fe lé nek jog ta -
lan hát rányt okoz zon, hi va tá sá ból fo lyó kö te les sé gét meg -
sze gi, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek ményt ha szon szer zés vé gett kö ve tik el.

(3) E § al kal ma zá sá ban ügy véd az ügy véd je lölt és más
olyan sze mély is, aki jogi kép vi se let re fog lal ko zá sá nál
fog va jo go sult.

Zugírászat

248.  §401 (1) Aki jo go su lat la nul, üz let sze rû en ügy vé di,
jog ta ná cso si vagy köz jegy zõi te vé keny sé get vé gez, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a zu gí rá sza tot ügy vé di, jog ta ná cso si vagy
köz jegy zõi te vé keny ség re jo go sult ság szín le lé sé vel kö ve -
tik el.

Zártörés

249.  §402 (1) Aki a ha tó sá gi el já rás so rán el ren delt le fog -
la lás nál, zár lat nál vagy zár alá vé tel nél al kal ma zott pe csé -
tet el tá vo lít ja vagy meg sér ti, avagy a le fog lalt, zá rolt vagy
zár alá vett do log meg õr zé sé re szol gá ló, le zárt he lyi sé get
fel nyit ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki a ha tó sá gi el já rás so rán le fog lalt, zá rolt vagy zár
alá vett dol got a vég re haj tás alól el von ja, vét sé get kö vet el, 
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig a dol -
got – ál la gá nak sé rel me nél kül – az el já ró ha tó ság nak
vissza szol gál tat ja.

A bírósági végrehajtás akadályozása403

249/A.  § (1) Aki a bí ró sá gi vég re haj tás so rán, azt köve -
tõen, hogy vele szem ben a bí ró ság jog erõ sen rend bír sá got
sza bott ki, a rend bír ság ki sza bá sá ra okot adó ma ga tar tást
to vább foly tat ja, vagy a vég re haj tás ból ere dõ, jog sza bály -
ban fog lalt kö te le zett sé gé nek – ide nem ért ve a vég re hajt -
ha tó ok irat ban fog lalt kö te le zett sé get – to vább ra sem tesz
ele get, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az el kö ve tõ, ha a vád irat be nyúj tá -
sá ig a vég re haj tás ból ere dõ, jog sza bály ban fog lalt kö te le -
zett sé gé nek ele get tesz.

Nemzetközi bíróság elõtt elkövetett igazságszolgáltatás
elleni bûncselekmény404

249/B.  § A 233–234.  §, a 236–238.  § és a 240–244.  §
ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal szem ben, aki az ott
meg ha tá ro zott cse lek ményt tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szer zõ dés sel, to váb bá az Egye sült Nem ze tek Biz ton -
sá gi Ta ná csa kö te le zõ ha tá ro za tá val lét re ho zott nem zet kö -
zi bün te tõ bí ró ság, vagy az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga
elõtt fo lya mat ban lévõ el já rás so rán vagy az zal kap cso lat -
ban kö ve ti el.

VII. cím

A KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Vesztegetés

250.  §405 (1) Az a hi va ta los sze mély, aki a mû kö dé sé vel
kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy a jog ta lan elõnyt
vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, ille tõ leg a jog ta lan elõny
ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet tet kö vet el,
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és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) ve ze tõ be osz tá sú vagy fon to sabb ügyek ben in téz ke -
dés re hi va tott hi va ta los sze mély,

b) más hi va ta los sze mély fon to sabb ügy ben kö ve ti el.

(3) Az (1) és a (2) be kez dés ben fog lalt meg kü lön böz te -
tés sze rint két év tõl nyolc évig, ille tõ leg öt év tõl tíz évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha a
jog ta lan elõ nyért hi va ta li kö te les sé gét meg sze gi, ha tás kö -
rét túl lé pi, vagy hi va ta li hely ze té vel egyéb ként vissza él,
ille tõ leg ha a cse lek ményt bûn szö vet ség ben vagy üz let sze -
rû en kö ve ti el.

251.  §406 (1)407 A költ ség ve té si szerv nek, gaz dál ko dó
szer ve zet nek vagy a tár sa dal mi szer ve zet nek az a dol go zó -
ja, ille tõ leg tag ja, aki a mû kö dé sé vel kap cso lat ban jog ta -
lan elõnyt kér, vagy a kö te les sé gé nek meg sze gé sé ért az
ilyen elõnyt, il let ve an nak ígé re tét el fo gad ja, vagy a jog ta -
lan elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) Ha az el kö ve tõ a jog ta lan elõ nyért a kö te les sé gét
meg sze gi, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig, fon to -
sabb ügy ben tör tént kö te les ség sze gés ese tén, ille tõ leg ha a
cse lek ményt bûn szö vet ség ben vagy üz let sze rû en kö ve ti
el, két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

252.  §408 (1) A költ ség ve té si szerv nek, gaz dál ko dó szer -
ve zet nek vagy a tár sa dal mi szer ve zet nek az az ön ál ló in -
téz ke dés re jo go sult dol go zó ja, il let ve tag ja, aki a mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy az ilyen
elõnyt vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, il let ve a jog ta lan
elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet tet kö -
vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az el kö ve tõ az elõ nyért a kö te les sé gét meg -
szegi.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az el kö ve tõ

a) a kö te les sé gét fon to sabb ügy ben sze gi meg,
b) a bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben vagy üz let sze -

rû en kö ve ti el.

253.  §409 (1) Aki hi va ta los sze mély mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban, neki vagy reá te kin tet tel más nak jog ta lan elõnyt 

ad vagy ígér, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Bûn tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ a vesz te ge tõ, ha az elõnyt azért adja
vagy ígé ri, hogy a hi va ta los sze mély a hi va ta li kö te les sé -
gét meg szeg je, a ha tás kö rét túl lép je vagy a hi va ta li hely ze -
té vel egyéb ként vissza él jen.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, ille tõ leg el len õr zés re vagy fel ügye let re 
fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés -
ben írt bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy
dol go zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a 
fel ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té -
se a bûn cse lek mény el kö ve té sét meg aka dá lyoz hat ta vol na.

(4) Vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö -
ve ti el.

254.  §410 (1) Aki költ ség ve té si szerv, gaz dál ko dó szer -
ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet dol go zó já nak, il let ve tag -
já nak, vagy reá te kin tet tel más nak azért ad, vagy ígér jog -
ta lan elõnyt, hogy a kö te les sé gét meg szeg je, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a jog ta lan elõnyt költ ség ve té si szerv, gaz -
dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet ön ál ló in téz -
ke dés re jo go sult dol go zó já nak, il let ve tag já nak ad ják vagy 
ígé rik.

255.  §411 (1) Aki azért, hogy más a bí ró sá gi vagy más
ha tó sá gi el já rás ban a tör vényes jo ga it ne gya ko rol ja, vagy
a kö te le zett sé ge it ne tel je sít se, neki vagy reá te kin tet tel
más nak jog ta lan elõnyt ad, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki azért, hogy a 
bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ban a tör vényes jo ga it
ne gya ko rol ja, vagy a kö te le zett sé ge it ne tel je sít se, jog ta -
lan elõnyt fo gad el.

255/A.  §412 (1) Nem bün tet he tõ a 250.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, a 251.  § (1) be kez dé sé ben, a 252.  § (1) be kez dé -
sé ben és a 255.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény el kö ve tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó -
ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, a ka -
pott jog ta lan va gyo ni elõnyt vagy an nak el len ér té két a ha -
tó ság nak át ad ja, és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja.
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(2) Nem bün tet he tõ a 253.  §-ban, 254.  §-ban és 255.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve -
tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju -
tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az el kö ve tés kö rül mé -
nye it fel tár ja.

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása413

255/B.  § (1) Az a hi va ta los sze mély, aki e mi nõ sé gé ben
hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy még le nem lep -
le zett vesz te ge tést (Btk. 250–255. §) kö vet tek el, és er rõl a
ha tó ság nak, mi helyt te he ti, nem tesz fel je len tést, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés alap ján az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja
nem bün tet he tõ.

Befolyással üzérkedés

256.  §414 (1) Aki arra hi vat ko zás sal, hogy hi va ta los sze -
mélyt be fo lyá sol, a maga vagy más ré szé re jog ta lan elõnyt
kér vagy el fo gad, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az el kö ve tõ

a) azt ál lít ja, vagy azt a lát sza tot kel ti, hogy hi va ta los
sze mélyt meg vesz te get,

b) hi va ta los sze mély nek adja ki ma gát,
c) a bûn cse lek ményt üz let sze rû en kö ve ti el.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt

a) gaz dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet dol -
go zó já val, il let ve tag já val kap cso lat ban kö ve ti el, vét ség
 miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,

b) gaz dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet ön -
ál ló in téz ke dés re jo go sult dol go zó já val, il let ve tag já val
kap cso lat ban kö ve ti el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) Aki a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt üz let sze rû en kö ve ti el, bûn tett  miatt, az ott tett meg -
kü lön böz te tés hez ké pest há rom évig, ille tõ leg egy év tõl öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Közérdekû bejelentõ üldözése

257.  §415 Aki köz ér de kû be je len tés  miatt a be je len tõ vel
szem ben hát rá nyos in téz ke dést tesz, vét sé get kö vet el, és
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val 
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Elkobzás

258.  §416

Értelmezõ rendelkezés417

258/A.  § E cím al kal ma zá sá ban
1.418

2. kö te les ség sze gés a kö te les ség nek elõny adá sá hoz
kö tött tel je sí té se is.

VIII. Cím419

A NEMZETKÖZI KÖZÉLET TISZTASÁGA ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban

258/B.  §420 (1) Aki kül föl di hi va ta los sze mély mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban, neki vagy reá te kin tet tel más nak jog ta -
lan elõnyt ad vagy ígér, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ a vesz te ge tõ, ha a jog ta lan elõnyt azért adja vagy
ígé ri, hogy a kül föl di hi va ta los sze mély a hi va ta li kö te les -
sé gét meg szeg je, a ha tás kö rét túl lép je vagy a hi va ta li hely -
ze té vel egyéb ként vissza él jen.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye let re fel jo go -
sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés ben írt
bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy dol go -
zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a fel -
ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se a 
bûn cse lek mény el kö ve té sét meg aka dá lyoz hat ta vol na.

(4) Vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö -
ve ti el.

258/C.  §421 (1) Aki kül föl di gaz dál ko dó szer ve zet dol -
go zó já nak, il let ve tag já nak, vagy reá te kin tet tel más nak
azért ad vagy ígér jog ta lan elõnyt, hogy a kö te les sé gét
meg szeg je, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a jog ta lan elõnyt kül föl di gaz dál ko dó szer -
ve zet ön ál ló in téz ke dés re jo go sult dol go zó já nak, il let ve
tag já nak ad ják vagy ígé rik.

258/D.  §422 (1) Az a kül föl di hi va ta los sze mély, aki a
mû kö dé sé vel kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy az
ilyen elõnyt vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, ille tõ leg a jog -
ta lan elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet -
tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha az elõ nyért a hi va ta li kö te les sé -
gét meg sze gi, a ha tás kö rét túl lé pi, vagy a hi va ta li hely ze té -
vel egyéb ként vissza él, ille tõ leg ha a cse lek ményt bûn szö -
vet ség ben vagy üz let sze rû en kö ve ti el.

Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban

258/E.  §423 Aki arra hi vat ko zás sal, hogy kül föl di hi va ta -
los sze mélyt be fo lyá sol, a maga vagy más ré szé re jog ta lan
elõnyt kér vagy el fo gad, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Értelmezõ rendelkezés

258/F.  § E cím al kal ma zá sá ban
1.424

2. kül föl di gaz dál ko dó szer ve zet az a szer ve zet, amely
a sze mé lyes joga sze rint jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik,
és az adott szer ve ze ti for má ban gaz da sá gi te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult.

XVI. fejezet

A KÖZREND ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A KÖZBIZTONSÁG ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Közveszélyokozás

259.  § (1)425 Aki ár víz oko zá sá val, rob ba nó, su gár zó
avagy más anyag, ener gia vagy tûz pusz tí tó ha tá sá nak ki -
vál tá sá val köz ve szélyt idéz elõ, vagy a köz ve szély el há rí -

tá sát, avagy kö vet kez mé nye i nek eny hí té sét aka dá lyoz za,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) bûn szö vet ség ben,
b)426 kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát -

rányt okoz va
kö ve tik el.

(3)427 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a köz ve szély oko zás egy 
vagy több em ber ha lá lát idé zi elõ.

(4)428 Aki a köz ve szély oko zást gon dat lan ság ból kö ve ti
el, vét ség  miatt há rom évig, kü lö nö sen nagy, vagy ezt
meg ha la dó va gyo ni hát rány ese tén öt évig, egy vagy több
em ber ha lá la ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Aki köz ve szély oko zás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(6) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki a köz -
ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
vol na, ön ként meg szün te ti.

Közérdekû üzem mûködésének megzavarása

260.  § (1) Aki köz ér de kû üzem mû kö dé sét be ren de zé sé -
nek, ve ze té ké nek meg ron gá lá sá val, vagy más mó don je -
len tõs mér ték ben meg za var ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig 
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)429 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben, öt év tõl ti -
zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt
kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát rányt
okoz va kö ve tik el.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt há rom évig, kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha -
la dó va gyo ni hát rány oko zá sa ese tén öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban köz ér de kû üzem a köz mû, a
köz for gal mú tö meg köz le ke dé si üzem, a táv köz lé si üzem,
va la mint a ha di anya got, ener gi át, vagy üze mi fel hasz ná -
lás ra szánt alap anya got ter me lõ üzem.
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Terrorcselekmény

261.  §430 (1) Aki ab ból a cél ból, hogy
a) ál la mi szer vet, más ál la mot, nem zet kö zi szer ve ze tet

arra kény sze rít sen, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy
el tûr jön,

b) a la kos sá got meg fé lem lít se,
c) más ál lam al kot má nyos, tár sa dal mi vagy gaz da sá gi

rend jét meg vál toz tas sa vagy meg za var ja, ille tõ leg nem zet -
kö zi szer ve zet mû kö dé sét meg za var ja,
a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély el le ni erõ sza -
kos, köz ve szélyt oko zó vagy fegy ver rel kap cso la tos bûn -
cse lek ményt kö vet el, bûn tett  miatt tíz év tõl ti zen öt évig
ter je dõ, vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az a) pont -
ban meg ha tá ro zott cél ból je len tõs anya gi ja va kat ke rít ha -
tal má ba, és azok sér tet le nül ha gyá sát vagy vissza adá sát ál -
la mi szerv hez vagy nem zet kö zi szer ve zet hez in té zett kö -
ve te lés tel je sí té sé tõl te szi füg gõ vé.

(3) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki
a) az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn -

cse lek ményt ab ba hagy ja, mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez -
mény szár ma zott vol na, és

b) aki te vé keny sé gét a ha tó ság elõtt fel fe di,
ha ez zel köz re mû kö dik a bûn cse lek mény következmé -
nyeinek meg aka dá lyo zá sá ban vagy eny hí té sé ben, to váb bi
el kö ve tõk fel de rí té sé ben, il let ve to váb bi bûn cse lek mé -
nyek meg aka dá lyo zá sá ban.

(4) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett  miatt öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés
bün te tés sel bün te ten dõ.

(5) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn tett nek ter ro ris ta cso port ban tör té nõ el kö ve té sé re fel -
hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, a kö zös el kö ve tés ben meg ál -
la po dik, vagy az el kö ve tés elõ se gí té se cél já ból az eh hez
szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket biz to sít ja, ah hoz
anya gi esz kö zö ket szol gál tat vagy gyûjt, ille tõ leg a ter ro -
ris ta cso port te vé keny sé gét egyéb mó don tá mo gat ja, bûn -
tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
 miatt nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó -
ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az
el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja.

(7) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel fe nye get, bûn tet tet kö vet el, 
és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(8) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy ter -
ror cse lek mény el kö ve té se ké szül, és er rõl a ha tó ság nak,
mi helyt te he ti, je len tést nem tesz, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(9) E § al kal ma zá sá ban
a) sze mély el le ni erõ sza kos, köz ve szélyt oko zó vagy

fegy ver rel kap cso la tos bûn cse lek mény az em ber ölés
[166.  § (1) és (2) bek.], a tes ti sér tés [170.  § (1)–(5) bek.], a
fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett szán dé kos ve szé lyez te tés
[171.  § (3) bek.], a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se
(175.  §), az em ber rab lás (175/A.  §), a köz le ke dés biz ton sá -
ga el le ni bûn cse lek mény [184.  § (1) és (2) bek.], a vas úti,
légi vagy vízi köz le ke dés ve szé lyez te té se [185.  § (1) és (2)
bek.], a hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (229.  §), a köz fel -
ada tot el lá tó sze mély el le ni erõ szak (230.  §), a hi va ta los
sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak (231.  §), a nem zet kö zi -
leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (232.  §), a köz ve szély -
oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a köz ér de kû üzem mû kö dé sé -
nek meg za va rá sa [260.  § (1) és (2) bek.], a légi jár mû, vas -
úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí -
tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (262.  §), a rob ba -
nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés (263.  §), a lõ -
fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés [263/A.  § (1)–(3)
bek.], a fegy ver csem pé szet (263/B.  §), a ra dio ak tív anyag -
gal vissza élés [264.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi szer zõ dés
ál tal til tott fegy ver rel vissza élés [264/C.  § (1)–(3) bek.], a
szá mí tás tech ni kai rend szer és ada tok el le ni bûn cse lek -
mény (300/C.  §), a ron gá lás (324.  §) és a rab lás (321.  §),

b) ter ro ris ta cso port: há rom vagy több sze mély bõl álló,
hosszabb idõ re szer ve zett, össze han gol tan mû kö dõ cso -
port, amely nek cél ja az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott bûn cse lek mé nyek el kö ve té se.

Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése431

261/A.  § (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi jogi 
kö te le zett sé ge alap ján ki hir de tett, il let ve az Eu ró pai Kö -
zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik ke alap ján el fo ga dott
ren de le tek ben, il let ve e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján
el fo ga dott ren de le tek ben vagy ha tá ro za tok ban, va la mint
az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cik ke alap ján el -
fo ga dott ta ná csi kö zös ál lás pon tok ban el ren delt

a) a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér té kek vagy gaz da -
sá gi erõ for rá sok zá ro lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét,

b) gaz da sá gi, ke res ke del mi vagy pénz ügyi ti lal mat
meg sze gi, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé sét

a) erõ szak kal,
b) hi va ta los sze mély ként

kö ve tik el.
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(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé sét

a) lõ fegy ver, lõ szer, rob ba nó anyag, rob ban tó szer vagy
ezek fel hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lék, vagy egyéb ka to -
nai célú fel hasz ná lás ra szánt ter mék ke res ke del mé vel
össze füg gés ben,

b) fegy ve re sen
kö ve tik el.

(4) Aki nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé sé re irá -
nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy nem -
zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se ké szül, vagy még le
nem lep le zett ilyen bûn cse lek ményt kö vet tek el, és er rõl a
ha tó ság nak, mi helyt te he ti, je len tést nem tesz, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
A fel je len tés el mu lasz tá sá ért az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja
nem bün tet he tõ.

(6) E § al kal ma zá sá ban – ha a nem zet kö zi jogi kö te le -
zett ség alap ján a kö te le zett sé get, il let ve ti lal mat ki hir de tõ
jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik –

a) pénz esz kö zön, egyéb va gyo ni ér té ken és gaz da sá gi
erõ for rá son a ter ro riz mus le küz dé se ér de ké ben egyes sze -
mé lyek kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott kü lön le ges
kor lá to zó in téz ke dé sek rõl  szóló, 2001. de cem ber 27-i
2580/2001/EK ta ná csi ren de let 1. cikk 1. pont já ban meg -
ha tá ro zott esz kö zö ket,

b) pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér té kek vagy gaz da -
sá gi erõ for rá sok zá ro lá sán a ter ro riz mus le küz dé se ér de ké -
ben egyes sze mé lyek kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott 
kü lön le ges kor lá to zó in téz ke dé sek rõl  szóló, 2001. de cem -
ber 27-i 2580/2001/EK ta ná csi ren de let 1. cikk 2. pont já -
ban meg ha tá ro zot ta kat
kell ér te ni.

Légi jármû, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármû hatalomba

kerítése432

262.  § (1) Aki légi jár mû, il let ve vas úti, vízi, köz úti tö -
meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár -
mû el len õr zé sét erõ szak kal, fe nye ge tés sel, avagy más nak
ön tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len ál la pot ba he lye zé -
sé vel ma gá hoz ra gad ja, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény egy
vagy több em ber ha lá lát okoz za.

(3) Aki légi jár mû, il let ve vas úti, vízi, köz úti tö meg köz -
le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta -

lom ba ke rí té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett
 miatt két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki a bûn -
cse lek ményt ab ba hagy ja, mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez -
mény szár ma zott vol na.

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel433

263.  §434 (1) Aki rob ba nó anya got, rob ban tó szert vagy
ezek fel hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lé ket en ge dély nél kül
ké szít, meg sze rez, tart vagy a tar tá suk ra nem jo go sult sze -
mély nek átad, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve ti el, öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a)435

b) kü lö nös vissza esõ ként
kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel (263/A.  §), a
fegy ver csem pé szet (263/B.  §), a vissza élés nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel (264/C.  §),

b)436 a nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si cso port tag ja el -
le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve re -
sen el kö ve tett ese tei [174/B.  § (2) bek. a) pont, 175/A.  §
(2) bek. b) pont, 176.  § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te437 [261/A.  § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag gal
(264.  §),

c)438 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321.  §
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tot ta meg.

434 A 263.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 57.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
435 A 263.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
436 A 263.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés

(217.  §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

437 A 263.  § (4) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

438 A 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263.  § (4) be -
kez dé sé nek c) pont já ból a „282.  § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá lyon kí -
vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282.  § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve gé bõl a
fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te. 



(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327.  § (3) bek., 343.  §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355.  § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324.  § (4) bek. c) pont].

Visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel439

263/A.  §440 (1) Aki
a) lõ fegy vert vagy lõ szert en ge dély nél kül ké szít, meg -

sze rez, tart vagy for ga lom ba hoz,
b) a lõ fegy ver vagy lõ szer ké szí té sé re, meg szer zé sé re,

tar tá sá ra vagy ke res ke del mé re vo nat ko zó en ge dély kere -
teit túl lé pi,

c) en ge déllyel tar tott lõ fegy ve rét, lõ sze rét en ge déllyel
nem ren del ke zõ nek át ad ja,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve ti el, öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a)441

b) kü lö nös vissza esõ ként
kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) Aki
a) az en ge déllyel tar tott ké zi lõ fegy ve ré hez, va dász lõ -

fegy ve ré hez vagy sport lõ fegy ve ré hez tar to zó, cse kély
mennyi sé gû lõ szert en ge déllyel nem ren del ke zõ nek át ad -
ja,

b) va dász lõ fegy ver hez vagy sport lõ fegy ver hez tar to zó, 
cse kély mennyi sé gû lõ szert en ge dély nél kül meg sze rez
vagy tart,

c)442

vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(5) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
(263.  §), a fegy ver csem pé szet (263/B.  §), a vissza élés
nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel (264/C.  §),

b)443 a nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si cso port tag ja el -
le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve re -
sen el kö ve tett ese tei [174/B.  § (2) bek. a) pont, 175/A.  §
(2) bek. b) pont, 176.  § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te444 [261/A.  § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag gal
(264.  §),

c)445 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321.  §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327.  § (3) bek., 343.  §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355.  § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324.  § (4) bek. c) pont].

Fegyvercsempészet446

263/B.  §447 (1) Aki lõ fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got,
rob ban tó szert, il let ve rob ba nó anyag, rob ban tó szer fel -
hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lé ket en ge dély nél kül vagy az
en ge dély ke re te it túl lép ve az or szág te rü le té re be hoz, on -
nan ki visz, vagy azon át szál lít, bûn tet tet kö vet el, és öt év -
tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés sze rin ti bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a)448

b) kü lö nös vissza esõ ként
kö ve ti el, tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
(263.  §), a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
(263/A.  §), a vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel (264/C.  §),
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439 Az al cí met és a 263/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.
440 A 263/A.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 58.  §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.
441 A 263/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a 

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
442 A 263/A.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ját a 2004: CXXXI. tör vény

29.  §-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

443 A 263/A.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés
(217.  §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

444 A 263/A.  § (5) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti -
la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI. 
tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

445 A 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263/A.  §
(5) be kez dé sé nek c) pont já ból a „282.  § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá -
lyon kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282.  § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve -
gé bõl a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

446 Az al cí met és a 263/B.  §-t az 1994: IX. tör vény 5.  §-a ik tat ta be.
447 A 263/B.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 59.  §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
448 A 263/B.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a 

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 



b)449 a nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si cso port tag ja el -
le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve re -
sen el kö ve tett ese tei [174/B.  § (2) bek. a) pont, 175/A.  §
(2) bek. b) pont, 176.  § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te450 [261/A.  § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag gal
(264.  §),

c)451 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321.  §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327.  § (3) bek., 343.  §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355.  § (2) bek. a) pont],
 továbbá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer felhasználá -
sával el kö ve tett ron gá lás [324.  § (4) bek. c) pont].

(5) Aki fegy ver csem pé szet re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

Bûnszervezetben részvétel452

263/C.  §453 (1) Aki bûn tett nek bûn szer ve zet ben tör té nõ
el kö ve té sé re fel hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, a kö zös el kö -
ve tés ben meg ál la po dik, vagy az el kö ve tés elõ se gí té se cél -
já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket
biz to sít ja, il le tõ leg a bûn szer ve zet te vé keny sé gét egyéb
mó don tá mo gat ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Bûn szer ve zet ben rész vé tel  miatt nem bün tet he tõ,
aki a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott
vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az el kö ve tés körülmé -
nyeit fel tár ja.

Visszaélés radioaktív anyaggal454

264.  § (1)455 Aki az em ber i egész ség re, il let ve a kör nye -
zet re ve szé lyes ra dio ak tív anya got jo go su lat la nul elõ ál lít,
meg sze rez, tart, ke zel, for ga lom ba hoz, fel dol goz vagy
más mó don fel hasz nál, tar tá sá ra nem jo go sult sze mély nek

átad, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, vagy az or szág te rü -
le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki ra dio ak tív
anya got a jog sza bály ban elõ írt kö te le zett ség meg sze gé sé -
vel ál lít elõ, tá rol, szál lít vagy he lyez el.

(3) Aki az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt bûn szö vet ség ben kö ve ti el, két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben írt cse lek ményt gon dat lan -
ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével456

264/A.  § (1) Aki jog sza bály ban meg ha tá ro zott en ge dély 
nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en nuk le á ris lé te sít ményt
üze mel tet, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt bûn szö vet ség ben kö ve ti el, két év tõl nyolc évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés atomenergia alkalmazásával457

264/B.  § (1) Aki az atom ener gia fel hasz ná lá sá hoz a jog -
sza bály ál tal meg ha tá ro zott en ge dély meg szer zé se ér de ké -
ben a dön tés re jo go sult szer vet vagy sze mélyt meg té vesz ti, 
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki az atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos és
jog sza bály ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé gét el mu laszt -
ja, há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel458

264/C.  § (1) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy -
vert ki fej leszt, gyárt, meg sze rez, fel hasz nál, tart, vagy
ilyen fegy vert an nak tar tá sá ra nem jo go sult sze mély nek
átad, az or szág te rü le té re be hoz, on nan ki visz, azon át szál -
lít, vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl
 tizenöt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott en ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl el -
té rõ en nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver elõ ál lí tá -
sá ra al kal mas lé te sít ményt épít, üze mel tet, lé te zõ lé te sít -
ményt ilyen fegy ver gyár tá sa cél já ra át ala kít, il le tõ leg
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449 A 263/B.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés
(217.  §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

450 A 263/B.  § (4) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti -
la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI. 
tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

451 A 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263/B.  §
(4) be kez dé sé nek c) pont já ból a „282.  § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá -
lyon kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282.  § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve -
gé bõl a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

452 Az al cí met és a 263/C.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 33.  §-a ik tat ta be.
Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 51.  §-a ál la pí tot ta meg.

453 A 263/C.  § a 2001: CXXI. tör vény 51.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
454 Az al cí met és a 264.  §-t az 1996: LII. tör vény 1.  §-a ál la pí tot ta meg. 
455 A 264.  § (1) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 7.  §-a ál tal mó do sí tott

szö veg.

456 Az al cí met és a 264/A.  §-t az 1996: LII. tör vény 2.  §-a ik tat ta be.
457 Az al cí met és a 264/B.  §-t az 1996: LII. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.
458 Az al cí met és a 264/C.  §-t az 1998: LXXXII. tör vény 60.  §-a ik tat ta be.



ilyen lé te sít mény üze mel te té sé hez a jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott en ge dély meg szer zé se ér de ké ben a dön tés re jo -
go sult szer vet vagy sze mélyt meg té vesz ti.

(3) Aki az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt

a) bûn szö vet ség ben,
b) kü lö nös vissza esõ ként

kö ve ti el, tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben írt cse lek ményt gon dat lan -
ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver nek kell te kin te ni a 160/A.  §
(3) be kez dé sé ben fel so rolt jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fegy ve re ket.

(6) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
(263.  §), a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
(263/A.  §), a fegy ver csem pé szet (263/B.  §),

b)459 a nem ze ti, et ni kai, faji vagy val lá si cso port tag ja el -
le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve re -
sen el kö ve tett ese tei [174/B.  § (2) bek. a) pont, 175/A.  §
(2) bek. b) pont, 176.  § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259.  § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te460 [261/A.  § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag gal
(264.  §),

c)461 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321.  §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327.  § (3) bek., 343.  §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355.  § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324.  § (4) bek. c) pont].

(7) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
való vissza élés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett
 miatt öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés méreggel

265.  §462 Aki mér get jo go su lat la nul ké szít, tart vagy for -
ga lom ba hoz, va la mint aki a mér gek vissza élés sze rû fel -

hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra avagy más sze mé lyek
ve szé lyez te té sé nek ki zá rá sá ra elõ írt in téz ke dé sek meg té -
te lét el mu laszt ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel bün te ten dõ.

Veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség
megszegése463

266.  § (1) Aki
a) ve szé lyes ebet te nyészt, az or szág te rü le té re be hoz,

on nan ki visz, ver se nyez tet, vagy en ge dély nél kül tart,
b) ve szé lyes ebet jog sza bály meg sze gé sé vel el ide ge nít, 

vagy meg sze rez,
c) a ve szé lyes eb ivar ta la ní tá sá ra vo nat ko zó jog sza -

bály ban elõ írt kö te le zett sé gét meg sze gi,
d) a ve szé lyes eb tar tá sá ra vo nat ko zó jog sza bály ban

elõ írt biz ton sá gi elõ írást meg sze gi,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki ve szé lyes ebet õr zõ-vé dõ fel adat vég zé sé re tart,
ki ké pez, il let ve ve szé lyes eb bel ilyen fel ada tot vé gez tet,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3) Az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá ban ve szé lyes eb
a tör vény ben,464 tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján kor mány -
ren de let ben, va la mint ha tó sá gi ha tá ro zat ban ve szé lyes
ebbé nyil vá ní tott eb.

Tiltott állatviadal szervezése465

266/A.  §466 (1) Aki ge rin ces ál lat rész vé te lé vel ál lat vi a -
dalt szer vez, tart, ilyen ál lat vi a dal ra fo ga dást szer vez vagy
fo ga dást köt, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki ál lat vi a dal cél já ra ge rin ces ál la tot tart, te nyészt,
ki ké pez, ido mít vagy for gal maz, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Állatkínzás467

266/B.  § (1) Aki
a) ge rin ces ál la tot in do ko lat la nul oly mó don bán -

talmaz, vagy ge rin ces ál lat tal szem ben olyan bá nás mó dot
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459 A 264/C.  § (6) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés
(217.  §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

460 A 264/C.  § (6) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti -
la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI. 
tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

461 A 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 264/C.  §
(6) be kez dé sé nek c) pont já ból a „282.  § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá -
lyon kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282.  § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve -
gé bõl a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

462 A 265.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

463 Az ere de ti al cí met (köz ve szé lyes mun ka ke rü lés) és 266.  §-t az 1989:
XXIII. tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A je len le gi
al cí met és a 266.  §-t az 1996: CVIII. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.

464 Lásd az 1974:17. tör vényerejû ren de let 5.  §-át.
465 Az al cí met és a 266/A.  §-t az 1996: CVIII. tör vény 5.  §-ának (2) be -

kez dé se ik tat ta be.
466 A 266/A.  § a 2004: X. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
467 Az al cí met és a 266/B.  §-t a 2004: X. tör vény ik tat ta be.



al kal maz, amely al kal mas arra, hogy an nak ma ra dan dó
egész ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz za,

b) ál lat tar tó ként, há zi a sí tott em lõs ál la tot vagy az em -
ber kör nye ze té ben tar tott ve szé lyes ál la tot el ûzi, el hagy ja
vagy ki te szi,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a va dá szat -
ról  szóló tör vény ál tal til tott va dá sza ti esz köz zel vagy til -
tott va dá sza ti mó don va dá szik, il le tõ leg a ha lá szat ról  szóló 
tör vény ál tal til tott hal fo gá si esz köz zel vagy mó don ha lá -
szik vagy hor gá szik.

Tiltott szerencsejáték szervezése

267.  §468 Aki til tott sze ren cse já té kot rend sze re sen szer -
vez, vagy eh hez he lyi sé get bo csát ren del ke zés re, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. Mel lék -
bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

II. cím

A KÖZNYUGALOM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás

268.  §469 Aki nagy nyil vá nos ság elõtt, a köz nyu ga lom
meg za va rá sá ra al kal mas mó don tör vény vagy más jog sza -
bály, avagy a ha tó ság ren del ke zé se el len ál ta lá nos en ge -
det len ség re uszít, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Közösség elleni izgatás470

269.  §471 Aki nagy nyil vá nos ság elõtt
a) a ma gyar nem zet,
b) va la mely nem ze ti, et ni kai, faji, val lá si cso port vagy

a la kos ság egyes cso port jai
el len gyû lö let re uszít, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Nemzeti jelkép megsértése472

269/A.  § Aki nagy nyil vá nos ság elõtt a Ma gyar Köz tár -
sa ság him nu szát, zász la ját vagy cí me rét sér tõ vagy le ala -
cso nyí tó ki fe je zést hasz nál, vagy más ilyen cse lek ményt
kö vet el, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg,
vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Önkényuralmi jelképek használata473

269/B.  § (1) Aki ho rog ke resz tet, SS-jel vényt, nyi las ke -
resz tet, sar ló-ka la pá csot, öt ágú vö rös csil la got vagy eze ket
áb rá zo ló jel ké pet

a) ter jeszt;
b) nagy nyil vá nos ság elõtt hasz nál;
c) köz szem lé re tesz;

ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get
kö vet el, és pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cse lek mény  miatt, aki azt is me ret ter jesz tõ, ok ta tá si, tu do -
má nyos, mû vé sze ti cél ból vagy a tör té ne lem, il let ve a je -
len kor ese mé nye i rõl  szóló tá jé koz ta tás cél já ból kö ve ti el.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé sei az ál la mok ha -
tály ban lévõ hi va ta los jel ké pe i re nem vo nat koz nak.

(4)474

Rémhírterjesztés

270.  §475 Aki köz ve szély szín he lyén nagy nyil vá nos ság
elõtt olyan va lót lan tényt – vagy való tényt oly mó don el -
fer dít ve – ál lít vagy hí resz tel, amely al kal mas az em be rek
na gyobb cso port já ban za var vagy nyug ta lan ság kel té sé re,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

Közveszéllyel fenyegetés476

270/A.  § (1)477 Aki más elõtt olyan, a köz nyu ga lom
meg za va rá sá ra al kal mas va lót lan tényt ál lít, hogy köz ve -
széllyel járó ese mény be kö vet ke zé se fe nye get, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, közér -
dekû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.
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468 A 267.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg, ugyan ezen tör vény 103.  §-ának (1) bekez -
dése a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt ha tá lyon kí vül
 helyezte.

469 A 268.  § az 1989: XXV. tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
470 A 269.  § al cí mét az 1989: XXV. tör vény 15.  §-ával ál la pí tot ta meg.
471 A 269.  § az 1996: XVII. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A

szö veg bõl az „il let ve gyû lö let kel té sé re al kal mas egyéb cse lek ményt kö vet
el” szö veg részt az Al kot mány bí ró ság 12/1999. (V. 21.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

472 Az al cí met és a 269/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 55.  §-a ik tat ta be.
473 Az al cí met és a 269/B.  §-t az 1993: XLV. tör vény 1.  §-a ik tat ta be.
474 A 269/B.  § (4) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának

(2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
475 A 270.  § a 2000: CXXV. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
476 Az al cí met és a 270/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 56.  §-a ik tat ta be.
477 A 270/A.  § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 34.  §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.



(2)478 A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben írt bûn cse lek ményt
ra dio ak tív anyag gal fe nye get ve kö ve tik el.

(3)479 A bün te tés az (1) be kez dés ese tén há rom évig, a
(2) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
köz ve széllyel fe nye ge tés a köz nyu gal mat sú lyo san meg -
za var ta.

Garázdaság

271.  § (1)480 Aki olyan ki hí vó an kö zös ség el le nes, erõ -
sza kos ma ga tar tást ta nú sít, amely al kal mas arra, hogy má -
sok ban meg bot rán ko zást vagy ri a dal mat kelt sen, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a ga ráz da sá got

a) cso por to san,
b) a köz nyu gal mat sú lyo san meg za var va kö ve tik el.

(3) Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

Rendbontás481

271/A.  § (1) Aki a nyil vá nos ren dez vény ren de zõ jé nek
a rend fenn tar tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sé vel szem ben
erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel el len ál lást ta nú sít, ha sú -
lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a rend bon tást cso por to san vagy fel fegy ver -
kez ve kö ve tik el.

(3) Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

(4) E § al kal ma zá sá ban nyil vá nos ren dez vény: a gyü le -
ke zé si jog ról  szóló tör vény482 ha tá lya alá tar to zó ren dez -
vény, to váb bá az olyan kul tu rá lis és sport ren dez vény,
amely a kö zön ség szá má ra azo nos fel té te lek mel lett nyit va 
áll.

Közszemérem megsértése

272.  §483 Aki a sze xu á lis áruk for gal ma zá sá val kap cso -
la tos elõ írásokat sú lyo san meg sze gi, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Önbíráskodás

273.  § (1)484 Aki ab ból a cél ból, hogy jo gos vagy jo gos -
nak vélt va gyo ni igény nek ér vényt sze rez zen, mást erõ -
szak kal vagy fe nye ge tés sel arra kény sze rít, hogy va la mit
te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön, bûn tet tet kö vet el, és egy
év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem va ló sul meg ön bí rás ko dás, ha az erõ szak vagy
a fe nye ge tés al kal ma zá sa az igény ér vé nye sí té sé nek meg -
en ge dett esz kö ze.

Elkobzás485

273/A.  §486

III. cím

A KÖZBIZALOM ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Közokirat-hamisítás

274.  § (1) Aki
a) ha mis köz ok ira tot ké szít vagy köz ok irat tar tal mát

meg ha mi sít ja,
b)487 ha mis vagy ha mi sí tott, il le tõ leg más ne vé re  szóló

va ló di köz ok ira tot fel hasz nál,
c) köz re mû kö dik ab ban, hogy jog vagy kö te le zett ség

lé te zé sé re, meg vál to zá sá ra vagy meg szû né sé re vo nat ko zó
va lót lan ada tot, tényt vagy nyi lat ko za tot fog lal ja nak köz -
ok irat ba, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)488 Aki az (1) be kez dés a) vagy b) pont já ban meg ha -
tá ro zott köz ok irat-ha mi sí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.
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478 A 270/A.  § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

479 A 270/A.  § (3) be kez dé sét az 1996: LII. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.
480 A 271.  § (1) be kez dé sé ben a pénz bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si

ne met az 1987: III. tör vény 39.  §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg, a „köz -
ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta
meg.

481 Az al cí met és a 271/A.  §-t a 2000: CXXV. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.
482 Lásd az 1989: III. tör vényt.

483 A 272.  § az 1997: LXXIII. tör vény 35.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
484 A 273.  § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 36.  §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.
485 Az al cí met és a 273/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 59.  §-a ik tat ta be.
486 A 273/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának (2) be kez dé se

ha tá lyon kí vül he lyez te. 
487 A 274.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1987: III. tör vény 27.  §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
488 A 274.  § (2) be kez dé sét az 1996: LII. 5.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg

az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sát (3) be kez dés re mó do sí tot ta. A (2) be kez -
dés szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 52.  §-a ál la pí tot ta meg. 



(3)489 Aki az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott
köz ok irat-ha mi sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség
 miatt pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

275.  § (1)490 Az a hi va ta los sze mély, aki hi va ta li ha tás -
kö ré vel vissza él ve

a) ha mis köz ok ira tot ké szít vagy köz ok irat tar tal mát
meg ha mi sít ja,

b) lé nye ges tényt ha mi san fog lal köz ok irat ba,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2)491 E § ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz ság szol -
gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá gá nak a
kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
 eljáró tag já ra is meg fele lõen kell al kal maz ni.

Magánokirat-hamisítás

276.  §492 Aki jog vagy kö te le zett ség lé te zé sé nek, meg -
vál to zá sá nak vagy meg szû né sé nek bi zo nyí tá sá ra ha mis,
ha mi sí tott vagy va lót lan tar tal mú ma gán ok ira tot hasz nál,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Visszaélés okirattal

277.  § (1) Aki olyan köz ok ira tot, amely nem vagy nem
ki zá ró lag a sa ját ja, más tól, en nek be le egye zé se nél kül,
jog ta la nul meg sze rez, vagy azt meg sem mi sí ti, megrong -
álja vagy el tit kol ja, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(2)493 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt ma gán ok irat ra azért kö ve ti el, hogy jog ta lan elõnyt
sze rez zen vagy jog ta lan hát rányt okoz zon, vét ség  miatt
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Egyedi azonosító jel meghamisítása494

277/A.  § (1) Aki
a) egye di azo no sí tó je let el tá vo lít, vagy egyéb mó don

meg ha mi sít,

b) olyan dol got sze rez meg, vagy hasz nál fel, amely nek 
egye di azo no sí tó jele ha mis, ha mi sí tott, il le tõ leg amely nek 
egye di azo no sí tó je lét el tá vo lí tot ták,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(3)495

Hamis statisztikai adatszolgáltatás

278.  §496 Aki a va ló ság nak meg nem fe le lõ sta tisz ti kai
ada tot szol gál tat, avagy az adat szol gál ta tás sal kap cso lat -
ban a va ló ság nak meg nem fe le lõ fel vi lá go sí tást ad, vét sé -
get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

IV. cím

A KÖZEGÉSZSÉG ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel

279.  § (1)497 Aki for ga lom ba ho za tal cél já ból olyan köz -
fo gyasz tá si cik ket ké szít vagy tart, amely az egész ség re
 ártalmas, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki ár tal mas köz fo gyasz tá si cik ket for ga lom ba hoz,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3)498 Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat la nul kö ve ti el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

Környezetkárosítás

280.  §499 (1) Aki a föl det, a le ve gõt, a vi zet, az élõ vi lá -
got, va la mint azok össze te võ it je len tõs mér té kû szennye -
zés sel vagy más mó don

a) ve szé lyez te ti,
b) olyan mér ték ben ká ro sít ja, hogy an nak ter mé sze tes

vagy ko ráb bi ál la po ta csak be avat ko zás sal ál lít ha tó hely re,
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489 A 274.  § ko ráb bi (2) be kez dé sé nek szá mo zá sát (3) be kez dés re mó do -
sí tot ta az 1996: LII. tör vény 5.  §-a.

490 A 275.  § je len le gi ren del ke zé sét (1) be kez dés je lö lés sel el lát ta, és egy -
ben a (2) be kez dést be ik tat ta a 2003: CXXX. tör vény 72.  §-a. A (2) be kez dés
a 2005: CXVI. tör vény hatályba lépésének nap ján lé pett ha tály ba.

491 A 275.  § (2) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 72.  §-a ik tat ta be. A ren -
del ke zés a 2005: CXVI. tör vény hatályba lépésének nap ján lé pett ha tály ba.

492 A 276.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

493 A 277.  § (2) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 17.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

494 Az al cí met és a 277/A.  §-t az 1998: XXII. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.

495 A 277/A.  § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

496 A 278.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

497 A 279.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

498 A 279.  § (3) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

499 A 280.  § a 2005: XCI. tör vény 8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



c) olyan mér ték ben ká ro sít ja, hogy an nak ter mé sze tes
vagy ko ráb bi ál la po ta nem ál lít ha tó hely re,
bûn tet tet kö vet el, és az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben
há rom évig, a b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben öt évig, a
c) pont ban meg ha tá ro zott eset ben két év tõl nyolc évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki sze mé lyes hasz ná lat ra szol gá ló mennyi sé get
meg ha la dó, ózon ré te get ká ro sí tó anya got vagy ilyen anya -
got tar tal ma zó ter mé ket az or szág te rü le té re be hoz, on nan
ki visz, vagy azt for ga lom ba hoz za, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a kör nye zet ká ro sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, 
vét ség  miatt az (1) be kez dés a) pont ja, il let ve a (2) be kez -
dés ese tén egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, az (1) be kez dés
b) pont ja ese tén két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, c) pont ja ese tén
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja, va la mint a (3) be kez dés
elsõ és má so dik for du la ta ese tén az el kö ve tõ nem bün tet -
he tõ, az (1) be kez dés b) pont ja ese tén pe dig bün te té se kor -
lát la nul eny hít he tõ, ha az elsõ fokú íté let meg ho za ta lá ig a
cse lek mé nye ál tal be kö vet ke zett ve szélyt, il let ve kör nye -
zet ká ro so dást meg szün te ti, a ká ro so dott kör nye ze tet hely -
re ál lít ja.

(5) E § al kal ma zá sá ban szennye zés: a föld, a le ve gõ, a
víz, az élõ vi lág, va la mint azok össze te või jog sza bály ban
vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ki bo csá tá si ha -
tár ér té ket meg ha la dó ter he lé se.

Természetkárosítás

281.  § (1)500 (1) Aki
a) fo ko zot tan vé dett élõ szer ve zet egye dét,
b) vé dett élõ szer ve zet egye de it, fel té ve, hogy azok kü -

lön jog sza bály ban501 meg ha tá ro zott, pénz ben ki fe je zett
 értékének együt tes össze ge el éri a fo ko zot tan vé dett élõ
szer ve zet egye dei ese té ben meg ál la pí tott, pénz ben ki fe je -
zett leg ala cso nyabb ér té ket,

c) az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak a va don élõ
 állat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük szabályo -
zása ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló ren de le te A és
B mel lék le te ha tá lya alá tar to zó élõ szer ve zet egye dét
jog el le ne sen meg szer zi, tart ja, for ga lom ba hoz za, az or -
szág ba be hoz za, on nan ki vi szi, az or szág te rü le tén át vi szi,
az zal ke res ke dik, il let ve azt ká ro sít ja vagy el pusz tít ja,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki
a) az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi

ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló jog sza bály502 sze rin ti kü -
lön le ges ma dár vé del mi te rü le tet, kü lön le ges ter mé szet -
meg õr zé si te rü le tet, vagy an nak je lölt te rü le tet, va la mint
ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü le tet, vagy
an nak je lölt te rü le tet, vagy

b) vé dett
1. ter mé sze ti te rü le tet,
2. bar lan got,
3. élõ szer ve ze tek élet kö zös sé gét, vagy azok élõ he lyét

jog el le ne sen je len tõs mér ték ben meg vál toz tat ja.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
ter mé szet ká ro sí tás a fo ko zot tan vé dett, il let ve vé dett élõ
szer ve zet egye de i nek olyan mér té kû pusz tu lá sát okoz za,
hogy az el pusz tí tott fo ko zot tan vé dett, il let ve vé dett élõ
szer ve zet egye de i nek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, 
pénz ben ki fe je zett ér té ké nek együt tes össze ge el éri a fo ko -
zot tan vé dett élõ szer ve zet egye dei ese té ben meg ál la pí tott, 
pénz ben ki fe je zett leg ma ga sabb ér ték két sze re sét, il let ve
ha a c) pont ban meg ha tá ro zott ter mé szet ká ro sí tás a Ma -
gyar or szá gon vé det té, il let ve fo ko zot tan vé det té nem nyil -
vá ní tott élõ szer ve zet adott ál lo má nyá nak fenn ma ra dá sát
ve szé lyez te tõ pusz tu lá sát okoz za,

b) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet ká ro sí tás
az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren -
del te té sû te rü le tek rõl  szóló jog sza bály sze rin ti kü lön le ges
ma dár vé del mi te rü let, kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te -
rü let, vagy an nak je lölt te rü let, il let ve ki emelt je len tõ sé gû
ter mé szet meg õr zé si te rü let, vagy an nak je lölt te rü let, vé -
dett ter mé sze ti te rü let, bar lang, il let ve élõ szer ve ze tek élet -
kö zös sé ge vagy azok élõ he lye je len tõs ká ro so dá sát vagy
meg sem mi sü lé sét okoz za.

(4) Aki a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet ká -
ro sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(5) E § al kal ma zá sá ban élõ szer ve zet egye de:
a) az élõ szer ve zet egye dé nek va la mennyi fej lõ dé si

sza ka sza, alak ja, ál la po ta,
b) az élõ szer ve ze tek ke resz te zé se ként és keresztezõ -

déseként lét re jött egye d,
c) az élõ szer ve zet egye dé nek szár ma zé ka, ami alatt ér -

te ni kell az el pusz tult élõ lényt, va la mint an nak, vagy az élõ 
szer ve zet egye dé nek bár mely ré szét, to váb bá azt a ter mé -
ket vagy ké szít ményt, amely a fel so rol tak va la me lyi ké bõl
ké szült, il let ve ezek va la me lyi ké bõl szár ma zó össze te võt
tar tal maz.
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500 A 281.  § a 2005: XCI. tör vény 9.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
501 Lásd a 13/2001. (V. 9.) KöM ren de le tet. 502 Lásd a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de le tet.



A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése503

281/A.  § (1) Aki
a) arra a cél ra ha tó ság ál tal nem en ge dé lye zett he lyen

hul la dé kot el he lyez,
b) en ge dély nél kül vagy az en ge dély ke re te it túl lép ve

hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get, il let ve hul la dék kal más
jog el le nes te vé keny sé get vé gez,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló tör vény504 sze rin ti
ve szé lyes hul la dék ra kö ve tik el.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt az (1) be kez dés ese tén egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel, a (2) be kez dés ese tén két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban
a) hul la dék: mind az, amit a hul la dék gaz dál ko dás ról

 szóló tör vény hul la dék nak mi nõ sít, amennyi ben al kal mas
az em ber i élet, tes ti ép ség, egész ség, a föld, a víz, a le ve gõ,
vagy azok össze te või, il let ve élõ szer ve zet egye dé nek ve -
szé lyez te té sé re,

b) hul la dék ke ze lé si te vé keny ség: a hul la dék nak a hul -
la dék gaz dál ko dás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
gyûj té se, be gyûj té se, szál lí tá sa – ide ért ve az or szág ba tör -
té nõ be ho za talt, ki vi telt, va la mint az or szág te rü le tén tör -
ténõ át vi telt –, elõ ke ze lé se, tá ro lá sa, hasz no sí tá sa, ár tal -
mat la ní tá sa.

Visszaélés kábítószerrel

282.  §505 (1) Aki506 ká bí tó szert ter meszt, elõ ál lít, meg -
sze rez, tart, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, vagy az
 ország te rü le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben, il le -
tõ leg ká bí tó szer füg gõ sze mély fel hasz ná lá sá val,

b) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re
kö ve tik el.

(3) Aki
a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény

el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
b) ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges anya got, be ren -

de zést vagy fel sze re lést ké szít, átad, for ga lom ba hoz, vagy 
az zal ke res ke dik, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or -
szág te rü le tén át visz, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem
va ló sul meg,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szol gál tat.

(5) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a bün te tés

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség  miatt két évig,
b) a (2) be kez dés a) pont ja ese tén bûn tett  miatt há rom

évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/A.  §507 (1) Aki508 ká bí tó szert kí nál, átad, for ga lom ba 
hoz, vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl
nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) bûn szö vet ség ben, il le tõ leg ká bí tó szer füg gõ sze mély 
fel hasz ná lá sá val,

b) hi va ta los vagy köz fel ada tot el lá tó sze mély ként,
e mi nõ sé get fel hasz nál va,

c)509 a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek vagy
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet lé te sít mé nyé ben
kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt je -
len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re kö ve tik el.

(4) Aki
a) az (1) vagy (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -

lek mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt
há rom évig,

b) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény re
irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szol gál tat.
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503 Az al cím és a 281/A.  § a 2005: XCI. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „A kör nye zet re ve szé lyes hul la dék jog el le nes el he -
lye zé se”.

504 Lásd a 2000: XLIII. tör vényt.
505 A 282.  § a 2003: II. tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
506 A 282.  § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt

az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

507 A 282/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 61.  §-a ik tat ta be, szö ve gét a
2003: II. tör vény 18.  §-a ál la pí tot ta meg.

508 A 282/A.  § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg -
részt az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí -
tet te.

509 A 282/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
8.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



(6) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a bün te tés

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség  miatt két évig,
b) a (2) be kez dés ese tén bûn tett  miatt öt évig

ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/B.  §510 (1) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött
sze mély, aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze -
mély fel hasz ná lá sá val511 ká bí tó szert ter meszt, elõ ál lít,
meg sze rez, tart, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or -
szág te rü le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
a) ha a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély ti zen -

nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély nek ká bí tó szert
kí nál vagy átad, il let ve ilyen sze mély fel hasz ná lá sá val
 kábítószert for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik,

b) ha az el kö ve tõ ok ta tá si, köz ne ve lé si, gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi, köz mû ve lõ dé si fel ada tok el lá tá sá ra
ren delt épü let te rü le tén, il le tõ leg an nak köz vet len kör nye -
ze té ben ká bí tó szert kí nál, átad, for ga lom ba hoz, vagy az -
zal ke res ke dik,

c) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt
bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re,
b) a (2) be kez dés a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott

bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben, il let ve hi va ta los vagy
köz fel ada tot el lá tó sze mély ként, e mi nõ sé get fel hasz nál va
kö ve tik el.

(4) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(5) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély nek ká bí tó -
szer nek nem mi nõ sü lõ ká bí tó ha tá sú anyag, il le tõ leg szer
kó ros él ve ze té hez se gít sé get nyújt, vagy ilyen sze mélyt
erre rá bír ni tö rek szik, bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(6) Az (1)–(5) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szol gál tat.

(7) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a bün te tés

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség  miatt két évig,
b) a (2) be kez dés, il let ve a (3) be kez dés b) pont ja ese tén 

bûn tett  miatt öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/C.  §512 (1) Az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki513

 kábítószert ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez, tart, az or szág ba
be hoz, on nan ki visz, az or szág te rü le tén át visz, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) Az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki ha tó sá gi en ge -
dély nél kül ká bí tó szert kí nál, átad, for ga lom ba hoz, vagy
az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (2) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy bûn szö -
vet ség ben kö ve tik el.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt az (1) be kez dés ese tén öt
évig, a (2) be kez dés ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû
ká bí tó szer re kö ve tik el.

(5) Ha a bûn cse lek ményt a ká bí tó szer füg gõ sze mély
cse kély mennyi ség re kö ve ti el, a bün te tés vét ség  miatt

a) az (1) vagy a (2) be kez dés ese tén egy évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés,

b) a (3) be kez dés ese tén két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés.

283.  §514 (1) Nem bün tet he tõ ká bí tó szer rel vissza élés
 miatt,

a) aki cse kély mennyi sé gû ká bí tó szert sa ját hasz ná lat ra 
ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez vagy tart [282.  § (5) bek.
a) pont],

b)–d)515

e) az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki
1. je len tõs mennyi sé get el nem érõ mennyi sé gû ká bí tó -

szert sa ját hasz ná la tá ra ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez, tart,
az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or szág te rü le tén át visz 
[282/C.  § (1) bek. és (5) bek. a) pont],

2.516

f) az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki az e) 1. al pont ban
meg ha tá ro zott bûn cse lek ménnyel össze füg gés ben – két
évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ –
más bûn cse lek ményt kö vet el,
fel té ve, ha az elsõ fokú íté let meg ho za ta lá ig ok irat tal iga -
zol ja, hogy leg alább hat hó na pig fo lya ma tos, kábítószer-
 függõséget gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot
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510 A 282/B.  §-t a 2003: II. tör vény 19.  §-a ik tat ta be. 
511 A 282/B.  § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg -

részt az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí -
tet te.

512 A 282/C.  §-t a 2003: II. tör vény 20.  §-a ik tat ta be.
513 A 282/C.  § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg -

részt az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí -
tet te.

514 A 283.  § a 2003: II. tör vény 21.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A 283.  §
ko ráb bi al cí mét (Kó ros szen ve dély kel tés) a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

515 A 283.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont ját az Al kot mány bí ró ság
54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

516 A 283.  § (1) be kez dé sé nek e) pont 2. al pont ját az Al kot mány bí ró ság
54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.



ke ze lõ más el lá tás ban ré sze sült, vagy meg elõ zõ-fel vi lá go -
sí tó szol gál ta tá son vett részt.

(2)517

Visszaélés kábítószer elõállításához használt anyaggal518

283/A.  § (1) Aki nem zet kö zi szer zõ dés vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban a ká bí tó szer til tott elõ ál lí tá sá hoz
hasz nált ve gyi anyag ként meg ha tá ro zott anya got ha tó sá gi
en ge dély nél kül elõ ál lít, meg sze rez, tart, fel hasz nál, for ga -
lom ba hoz, az zal ke res ke dik, az or szág ba be hoz, on nan ki -
visz, az or szág te rü le tén át visz, úgy szin tén, aki jog sza bá lyi 
elõ írás meg sze gé sé vel ilyen anya got519 átad, bûn tet tet kö -
vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ, aki – mi e lõtt a ká bí tó szer ké szí té sét 
elõ se gí tõ te vé keny sé ge a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na
– a cse lek mé nyét a ha tó ság elõtt fel fe di, az elõ ál lí tott,
meg szer zett, tar tott vagy az or szág te rü le té re be ho zott dol -
go kat a ha tó ság nak át ad ja, il le tõ leg a más ré szé re át adott,
va la mint a fel hasz nált, for ga lom ba vagy ke res ke de lem be
ho zott, az or szág te rü le tén át vitt, vagy az or szág ból ki vitt
anyag te kin te té ben le he tõ vé te szi a ká bí tó szer ké szí té sé -
nek elõ se gí té sé ben részt vevõ más sze mély ki lé té nek meg -
ál la pí tá sát.

Visszaélés teljesítményfokozó szerrel vagy módszerrel520

283/B.  §521

Járványügyi szabályszegés

284.  §522 (1) Aki a zár la ti kö te le zett ség alá tar to zó fer tõ -
zõ be teg ség be hur co lá sá nak vagy ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sa vé gett el ren delt zár lat, jár vány ügyi fel ügye let
vagy el len õr zés sza bá lya it meg sze gi, vét sé get kö vet el és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki jár vány ide jén az el ren delt el kü lö ní tés, jár vány -
ügyi fel ügye let vagy el len õr zés sza bá lya it meg sze gi, vét -
sé get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a fer tõ zõ ál lat be teg sé gek vagy a nö vé nye ket
pusz tí tó ve szé lyes kár te võk be- és ki hur co lá sá nak vagy
ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa vé gett el ren delt zár lat,
egyéb kor lá to zás vagy fel ügye let sza bá lya it meg sze gi, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Kuruzslás

285.  § (1)523 Aki jo go su lat la nul, el len szol gál ta tá sért
vagy rend sze re sen az or vo si gya kor lat kö ré be tar to zó te vé -
keny sé get fejt ki, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a ku ruzs lást az or vo si gya kor lat ra jo go sult -
ság szín le lé sé vel kö ve tik el.

(3) E § al kal ma zá sá ban or vo si gya kor lat ra jo go sult az,
aki nek ha zai egye te men szer zett vagy kül föl di egye te men
szer zett és ho no sí tott (egyen ér té kû sé gi zá ra dék kal el lá tott) 
or vo si ok le ve le van, il le tõ leg az a kül föl di ál lam pol gár, aki 
az egész ség ügyi mi nisz ter524 en ge dé lye alap ján ok le ve lé -
nek ho no sí tá sa nél kül fejt het ki or vo si te vé keny sé get, fel -
té ve mind egyik eset ben, hogy nem áll az or vo si te vé keny -
ség tõl el til tás ha tá lya alatt.

Elkobzás

286.  §525 Rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
vissza élés (263.  §), lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés
(263/A.  §), fegy ver csem pé szet (263/B.  §), ra dio ak tív
anyag gal (264.  §), nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel
(264/A.  §), nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
(264/C.  §), mé reg gel való vissza élés (265.  §), ve szé lyes eb
tar tá sá val kap cso la tos kö te le zett ség meg sze gé se (266.  §),
til tott ál lat vi a dal szer ve zé se (266/A.  §), ál lat kín zás
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517 A 283.  § (2) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB
ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

518 Az al cí met és a 283/A.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 64.  §-a ik tat ta
be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 22.  §-a ál la pí tot ta meg.

519 A 283/A.  § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg -
részt az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta megsemmi -
sítette.

520 Az al cí met és a 283/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 65.  §-a ik tat -
ta be.

521 A 283/B.  §-t az Al kot mány bí ró ság 47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro za ta
meg sem mi sí tet te.

522 A 284.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993:
XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

523 A 285.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

524 A Btk. ere de ti szö ve ge az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg részt tar -
tal maz za. Egész ség ügyi mi nisz te ren 1987. de cem ber 18. és 1990. má jus 24.
kö zött az 1987: VII. tör vény 2.  §-ának d) pont ja ér tel mé ben a szo ci á lis és
egész ség ügyi mi nisz tert, 1990. má jus 24. és 1998. jú li us 8. kö zött az 1990:
XXX. tör vény 4.  §-ának f) pont ja ér tel mé ben a nép jó lé ti mi nisz tert kel lett ér -
te ni. A Btk. ko ráb bi, a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gei
ezért a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg részt tar tal maz zák. Az 1998. jú li us 8-án
ha tály ba lé pett 1998: XXXVI. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rint, ahol jog sza bály nép jó lé ti mi nisz tert em lít, ezen az egész ség ügyi ága zat
irá nyí tá sá val kap cso la to san az egész ség ügyi mi nisz tert kell ér te ni. A 2002:
XI. tör vény 2.  §-ának a) pont ja sze rint, ahol jog sza bály egész ség ügyi mi nisz -
tert em lít, ott az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert kell ér te ni. A 
2002: XI. tör vényt mó do sí tó 2004: XCV. tör vény alap ján 2004. ok tó -
ber 21-étõl, ahol jog sza bály egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert
em lít, ott az egész ség ügyi és az egész ség biz to sí tás sal kap cso la tos fel adat kör
te kin te té ben egész ség ügyi mi nisz tert kell ér te ni. Ér dem ben lásd az 1997:
CLIV. tör vény 110.  §-át.

525 A 286.  § a 2004: X. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



(266/B.  §), ár tal mas köz fo gyasz tá si cik kel (279.  §) vagy
ká bí tó szer rel vissza élés (282–283.  §) és vissza élés ká bí tó -
szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált anyag gal (283/A.  §) ese tén a
77/A.  § (1) be kez dé se nem al kal maz ha tó.

Értelmezõ rendelkezés526

286/A.  § (1)527 A 280.  § és a 281/A.  § al kal ma zá sá ban
föl dön, le ve gõn, ví zen, élõ vi lá gon, va la mint ezek össze te -
võ in a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
tör vény ben528 meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell ér te ni.

(2)529 A 282–283.  § al kal ma zá sá ban ká bí tó sze ren
a) az 1988. évi 17. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett,

az Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá ról és
 kiegészítésérõl  szóló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én kelt
Jegy zõ könyv vel mó do sí tott és ki egé szí tett, az 1965. évi
4. tör vénye re jû ren de let tel ki hir de tett, a New York ban,
1961. már ci us 30-án kelt Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény 
mel lék le té nek I. és II. Jegy zé ké ben meg ha tá ro zott anya -
gokat,

b) az 1979. évi 25. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett,
a pszi cho tróp anya gok ról  szóló, Bécs ben, az 1971. évi feb -
ru ár hó 21. nap ján alá írt egyez mény mel lék le té nek I. és
II. Jegy zé ké ben meg ha tá ro zott ve szé lyes pszi cho tróp
anya go kat, va la mint

c) az em ber i fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl
 szóló tör vény530 mel lék le té ben meg ha tá ro zott pszi cho tróp
anya go kat kell ér te ni.

(3)531 (3) A 283/A.  § al kal ma zá sá ban ká bí tó szer til tott
elõ ál lí tá sá hoz hasz nált ve gyi anya gon az 1998. évi L. tör -
vénnyel ki hir de tett, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke -
re té ben a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott for -
gal ma zá sa el le ni, 1988. de cem ber 20-án, Bécs ben kelt
Egyez mény 12. Cik ké nek vég re haj tá sá ra ki adott, a ká bí tó -
sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott elõ ál lí tá sá hoz, gyár -
tá sá hoz is hasz nált ve gyi anya gok kal vé gez he tõ egyes
 tevékenységek sza bá lyo zá sá ról  szóló jog sza bály 1. szá mú
mel lék le té nek 1. ka te gó ri á já ban meg ha tá ro zott anya got
kell ér te ni.

XVII. fejezet

A GAZDASÁGI BÛNCSELEKMÉNYEK532

I. cím

GAZDÁLKODÁSI KÖTELESSÉGEKET
ÉS A GAZDÁLKODÁS RENDJÉT SÉRTÕ

BÛNCSELEKMÉNYEK533

Haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetõleg kettõs 
felhasználású termékek és technológiák forgalmára

vonatkozó kötelezettség megszegése534

287.  § (1) Aki ha di tech ni kai esz köz, il let ve a gyár tá sá -
hoz al kal ma zott tech no ló gia, vagy ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mék, il let ve tech no ló gia kül ke res ke del mi for gal mát,
ide ért ve an nak az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén be lü li
át adá sát, il le tõ leg mû sza ki tá mo ga tó te vé keny ség nyúj tá -
sát vagy igény be vé te lét az eh hez szük sé ges te vé keny sé gi,
tár gya lá si, for gal mi vagy tran zit en ge dély, il le tõ leg ki vi te li 
en ge dély vagy Nem zet kö zi Im port iga zo lás, vagy eze ket
he lyet te sí tõ ok má nyok nél kül vég zi, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a vég sõ fel -
hasz ná ló (vevõ), aki a Vég fel hasz ná lói Nyi lat ko za tot, il le -
tõ leg a Vég sõ Cím zet ti és Vá sár lói Nyi lat ko za tot meg -
szeg ve, a ha di tech ni kai esz közt vagy tech no ló gi át, il le tõ -
leg a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ket vagy tech no ló gi át a
Nem zet kö zi Im port iga zo lás ban fog lal tak tól el té rõ en hasz -
nál ja fel.

(3) E § al kal ma zá sá ban
a) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén a Kö zös sé gi

Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 1992. ok tó ber 12-i
2913/92/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott
te rü le tet,

b) ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ken a ket tõs fel hasz ná lá sú 
ter mé kek és tech no ló gia ki vi te lé re vo nat ko zó kö zös sé gi
el len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá ról  szóló, 2000. jú ni us 22-i
1334/2000/EK ta ná csi ren de let 2. cikk a) pont já ban meg -
ha tá ro zott ter mé ket
kell ér te ni.
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526 Az al cí met és a 286/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 63.  §-a ik tat ta be.
527 A 286/A.  § (1) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 11.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
528 Lásd az 1995: LIII. tör vényt.
529 A 286/A.  § (2) be kez dé sét a 2005: XXX. tör vény 6.  §-a ik tat ta be
530 Lásd az 1998: XXV. tör vényt.
531 A 286/A.  § (3) be kez dé sét a 2005: XXX. tör vény 6.  §-a ik tat ta be.

532 A XVII. feje zet jog anya ga az utób bi 14 év ben – fo ko za to san – szint e
tel je sen ki cse ré lõ dött. Ezért a láb jegy ze tek ben az egyes sza ka szok ko ráb bi
al cí me it – a jog al kal ma zás se gí té se ér de ké ben – kö zöl jük.

533 A XVII. feje zet I. címé nek szö ve gét meg ál la pí tot ta, és a ko ráb bi
III–IV. cím szá mo zá sát II–III. cím re mó do sí tot ta az 1994: IX. tör vény 8.  §-a.

534 Az al cím és a 287.  § a 2005: XCI. tör vény 12.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Nem zet kö zi leg el len õr zött ter mé kek és tech no ló -
gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se”.



Jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése535

288.  §536 (1) Aki
a) a köz pon ti költ ség ve tés bõl, a he lyi ön kor mány za ti

költ ség ve tés bõl vagy az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból
jog sza bály alap ján,

b) kül föl di ál lam vagy nem zet kö zi szer ve zet ál tal cél -
jel leg gel
nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tást vagy más gaz da sá gi elõnyt
úgy sze rez meg, hogy evé gett va lót lan tar tal mú nyi lat ko -
za tot tesz, avagy va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott
ok ira tot hasz nál fel, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a cél jel leg -
gel nyúj tott tá mo ga tást a jog cí mé tõl el té rõ en hasz nál fel,
és az eb bõl ere dõ vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, úgy szin tén az, aki a pénz ügyi tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá val kap cso lat ban elõ írt el szá mo lá si vagy szám -
adá si kö te le zett ség tel je sí té se kor va lót lan tar tal mú nyi lat -
ko za tot tesz, il le tõ leg va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi -
sí tott ok ira tot hasz nál fel.

Értelmezõ rendelkezés537

288/A.  § A 288.  § al kal ma zá sá ban a kül föl di ál lam vagy 
a nem zet kö zi szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá son ma gyar
köz igaz ga tá si szerv vagy pénz ügyi in téz mény ál tal, a kül -
föl di ál lam vagy a nem zet kö zi szer ve zet ne vé ben ke zelt
 támogatást is ér te ni kell. A 288.  § nem al kal maz ha tó, ha a
bûn cse lek ményt az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé -
ben ke zelt pénz ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal, il le -
tõ leg az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé ben ke zelt
költ ség ve tés be tör té nõ be fi ze té sek kel kap cso lat ban kö ve -
tik el.

A számvitel rendjének megsértése538

289.  §539 (1) Aki a szám vi tel rõl  szóló tör vény ben vagy
a fel ha tal ma zá sán ala pu ló jog sza bá lyok ban elõ írt

a) be szá mo ló-ké szí té si, könyv ve ze té si, könyv vizs gá -
la ti kö te le zett sé gét meg sze gi,

b) bi zony la ti ren det meg sér ti,
és ez zel a va gyo ni hely ze té nek át te kin té sét, il le tõ leg el len -
õr zé sét meg ne he zí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(2)540 Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az egyé ni vál -
lal ko zó, va la mint a szám vi tel rõl  szóló tör vény ha tá lya alá
nem tar to zó más gaz dál ko dó is, aki jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott nyil ván tar tá si, bi zony la to lá si kö te le zett sé gét meg -
sze gi, és ez zel va gyo ni hely ze té nek át te kin té sét, il let ve
 ellenõrzését meg ne he zí ti.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény

a) az adott üz le ti évet érin tõ en a meg bíz ha tó és va lós
ké pet lé nye ge sen be fo lyá so ló hi bát idéz elõ az ered mény
vagy a sa ját tõke ér té ké nek, il le tõ leg a mér leg-fõ összeg -
nek a meg ál la pí tá sa szem pont já ból, vagy

b) az adott üz le ti évet érin tõ en a va gyo ni hely zet át te -
kin té sét, il le tõ leg el len õr zé sét meg hi ú sít ja.

(4)541 A bün te tés bûn tett  miatt az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (3) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a cse lek ményt pénz ügyi in téz mény, biz to sí tó,
be fek te té si szol gál ta tó, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tár vagy ma gánnyug díj pénz tár kö ré ben kö ve tik el.

(5)542 A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a
(3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cse lek ményt
gon dat lan ság ból kö ve tik el.

Csõdbûntett543

290.  §544 (1) Aki a gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben be -
kö vet ke zett fi ze tés kép te len sé ge ese tén

a) a tar to zá sa fe de ze té ül szol gá ló va gyont el rej ti, el tit -
kol ja, meg ron gál ja, meg sem mi sí ti, hasz nál ha tat lan ná
 teszi,

b) szín lelt ügy le tet köt, vagy ké tes kö ve te lést is mer el,
c) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té tes

mó don vesz te sé ges üz let be kezd, azt to vább foly tat ja,
d) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té te -

sen va gyo nát más mó don tény le ge sen vagy szín leg csök -
ken ti,
és ez zel a hi te le zõi ki elé gí té sét rész ben vagy egész ben
meg hi ú sít ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
a gaz da sá gi élet ben sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.
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535 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 65.  §-a ál la pí tot ta meg. A ko ráb bi
al cím: „A nép gaz da ság szer ve i nek meg té vesz té se”

536 A 288.  § a 2001: CXXI. tör vény 54.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 
537 Az al cí met és a 288/A.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 55.  §-a ik tat ta be.
538 A 289.  § ere de ti al cí mét (Gaz da sá gi el len õr zés meg hi ú sí tá sa) az 1992: 

XIII. tör vény 1.  §-a a „Szám vi te li fe gye lem meg sér té se” al cím re mó do sí tot ta. 
Az al cím új szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 56.  §-a ál la pí tot ta meg. 

539 A 289.  § a 2001: CXXI. tör vény 56.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

540 A 289.  § (2) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel mó do sí tott szö veg.

541 A 289.  § (4) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 13.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel mó do sí tott szö veg.

542 A 289.  § (5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 13.  §-ának (3) bekez -
dése ik tat ta be.

543 A 290.  § ere de ti al cí me (Gaz da sá gi el len õr zés meg hi ú sí tá sa) he lyett
a je len le gi szö ve get az 1992: XIII. tör vény 2.  §-a ál la pí tot ta meg.

544 A 290.  § az 1992: XIII. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



(3) Aki a hi te le zõi ki elé gí té sét rész ben vagy egész ben
az ál tal hi ú sít ja meg, hogy a fi ze tés kép te len né vá lást vagy
an nak lát sza tát az (1) be kez dés ben írt ma ga tar tá sok va la -
me lyi ké vel idé zi elõ, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
a gaz da sá gi élet ben sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.

(5) Aki a fel szá mo lás el ren de lé sét köve tõen a jog sza -
bály ban elõ írt be szá mo lá si, lel tár ké szí té si vagy egyéb tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, és ez zel a fel -
szá mo lás ered mé nyét rész ben vagy egész ben meg hi ú sít ja,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(6)545 Az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény ak kor bün tet he tõ, ha a csõd el já rást vagy a fel szá mo -
lá si el já rást meg in dí tot ták, il let ve a fel szá mo lá si el já rás
a kö te le zõ ké rés el mu lasz tá sa  miatt ma radt el.

Hitelezõ jogtalan elõnyben részesítése546

291.  §547 (1) Aki a fi ze tés kép te len sé gé nek tu da tá ban
 valamely hi te le zõ jét a töb bi hi te le zõ hát rá nyá ra jog ta lan
elõny ben ré sze sí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)548 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
ak kor bün tet he tõ, ha a csõd el já rást vagy a fel szá mo lá si
 eljárást meg in dí tot ták, il let ve a fel szá mo lá si el já rás a kö te -
le zõ ké rés el mu lasz tá sa  miatt ma radt el.

Értelmezõ rendelkezés549

291/A.  § (1) A 290. és a 291.  §-ban meg ha tá ro zott bûn -
cse lek ményt tet tes ként az kö ve ti el, aki a gaz dál ko dó szer -
ve zet (adós) va gyo ná val vagy an nak egy ré szé vel ren del -
kez ni jo go sult, ak kor is, ha a fi ze tés kép te len ség, a va gyon
csök ke né se a gaz dál ko dó szer ve zet (adós) vo nat ko zá sá -
ban áll fenn, és a tet tes a gaz dál ko dó szer ve zet (adós) hi te -
le zõ jé nek ki elé gí té sét hi ú sít ja meg.

(2) Az (1) be kez dést ak kor is al kal maz ni kell, ha a va -
gyon nal tör té nõ ren del ke zés alap já ul szol gá ló jog ügy let
ér vény te len.

Rossz minõségû termék forgalomba hozatala

292.  §550 (1) Aki rossz mi nõ sé gû ter mé ket jó mi nõ sé gû
ter mék ként ér té ke sít, hasz ná lat ba ad, il let ve for ga lom ba
hoz, vagy ezek iránt in téz ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rossz mi nõ sé -
gû ter mék for ga lom ba ho za ta lá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ szabadságvesz -
téssel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

293.  §551 Aki a ter mék mi nõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
 vonatkozó sza bá lyo kat meg sze gi, és ez zel le he tõ vé te szi,
hogy a ter mé ket a va ló sá gos nál jobb mi nõ sé gû ként ér té ke -
sít se nek, ad ja nak hasz ná lat ba, il le tõ leg hoz za nak for ga -
lom ba, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

294.  § (1)552 A kö te le zõ en al kal ma zan dó nem ze ti szab -
vány ha tá lya alá tar to zó ter mék ak kor rossz mi nõ sé gû, ha
a szab vány ban meg ha tá ro zott leg ala cso nyabb mi nõ sé gi
kö ve tel mé nyek nek sem fe le l meg.

(2)553 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ten kí vül
rossz mi nõ sé gû az olyan ter mék, amely ren del te tés sze rû en 
nem hasz nál ha tó, vagy hasz nál ha tó sá ga je len tõs mér ték -
ben csök kent.

Minõség hamis tanúsítása

295.  § (1) Aki mi nõ sé get ta nú sí tó ok irat ban je len tõs
mennyi sé gû vagy ér té kû ter mék mi nõ sé gé rõl va lót lan ada -
tot ta nú sít, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)554 Aki a cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét -
ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.
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545 A 290.  § (6) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 38.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

546 A 291.  § ere de ti al cí me (Pénz ügyi fe gye lem meg sér té se) he lyett
a  jelenlegi szö ve get az 1992: XIII. tör vény 3.  §-a ál la pí tot ta meg.

547 A 291.  § (1) be kez dé se az 1992: XIII. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

548 A 291.  § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 38.  §-ával mó do sí tott
szö veg.

549 Az al cí met és a 291/A.  §-t az 1992: XIII. tör vény 4.  §-a ik tat ta be.

550 A 292.  § az 1997: LXXIII. tör vény 38.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
551 A 293.  § az 1997: LXXIII. tör vény 39.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
552 A 294.  § (1) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
553 A 294.  § (2) be kez dé se az 1994: IX. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
554 A 295.  § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



Áru hamis megjelölése555

296.  §556 Aki árut – a ver seny társ hoz zá já ru lá sa nél kül –
olyan jel leg ze tes kül sõ vel, cso ma go lás sal, meg je lö lés sel
vagy el ne ve zés sel ál lít elõ, amely rõl a ver seny társ, il le tõ -
leg an nak jel leg ze tes tu laj don ság gal ren del ke zõ áru ja is -
mer he tõ fel, vagy ilyen árut for ga lom ba ho za tal cél já ból
meg sze rez, tart, il le tõ leg for ga lom ba hoz, bûn tet tet kö vet
el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

A fogyasztó megtévesztése557

296/A.  § (1)558 Aki az áru ke len dõ sé gé nek fel kel té se ér -
de ké ben nagy nyil vá nos ság elõtt az áru lé nye ges tu laj don -
sá ga te kin te té ben va lót lan tényt, vagy va lós tényt meg té -
vesz tés re al kal mas mó don ál lít, il let ve az áru lé nye ges tu -
laj don sá gá ról meg té vesz tés re al kal mas tá jé koz ta tást ad,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)559 Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az áru lé nye ges
tu laj don sá gá nak mi nõ sül az össze té te le, hasz nál ha tó sá ga,
az egész ség re és a kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa, va la mint
a ke ze lé se, ere de te, az, hogy meg fe lel-e a jog sza bá lyi elõ -
írásoknak, a nem ze ti szab vány nak vagy az áru val szem ben 
tá masz tott szo ká sos kö ve tel mé nyek nek, va la mint az, ha az 
áru fel hasz ná lá sa a szo ká sos tól lé nye ge sen el té rõ fel té te -
lek meg va ló sí tá sát igény li.

(3)560 Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az áru lé nye ges
tu laj don sá gá nak mi nõ sül az áru vá sár lá sá hoz ígért nye ré si
le he tõ ség vagy más elõ nyös kö vet kez mény is.

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban561

296/B.  § (1) Aki a köz be szer zé si el já rás, il let ve a kon -
cesszió kö te les te vé keny ség re vo nat ko zó an ki írt nyílt vagy
zárt kö rû pá lyá zat ered mé nyé nek be fo lyá so lá sa ér de ké ben
az árak (dí jak), il le tõ leg egyéb szer zõ dé si fel té te lek rög zí -
té sé re, il let ve a piac fel osz tá sá ra irá nyu ló meg ál la po dást
köt, vagy más össze han golt ma ga tar tást ta nú sít, és ez zel a
ver senyt kor lá toz za, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a köz -
be szer zé si el já rás, il let ve a kon cesszió kö te les te vé keny -
ség re vo nat ko zó an ki írt nyílt vagy zárt kö rû pá lyá zat ered -
mé nyé nek be fo lyá so lá sa ér de ké ben a vál lal ko zá sok tár -
sadalmi szer ve ze te, a köz tes tü let, az egye sü lés és más ha -
son ló szer ve zet olyan dön té sé nek a meg ho za ta lá ban vesz
részt, amely a ver senyt kor lá toz za.

(3) A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az (1) és
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt je len tõs ér té -
ket meg nem ha la dó köz be szer zé si ér ték re kö ve tik el.

(4) Nem bün tet he tõ az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott bûn cse lek mény el kö ve tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt
az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je -
len ti, és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja. Ha tó ság alatt a
ver seny- vagy pénz ügyi fel ügye le tet el lá tó szer ve ket és
a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog or vos la ti el já rást le -
foly ta tó szer vet is ér te ni kell.

Tartozás fedezetének elvonása562

297.  §563 (1) Aki a gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó
tar to zás fe de ze té ül szol gá ló va gyont el von ja, és ez zel a
tar to zás ki egyen lí té sét rész ben vagy egész ben meg hi ú sít -
ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) Az el kö ve tõ nem bün tet he tõ, ha a tar to zást a vád irat
be nyúj tá sá ig ki egyen lí tik.

Hitelezési csalás564

297/A.  § Aki gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sá hoz
 folyósítandó hi tel nyúj tá sá nak, meg szün te té sé nek vagy a
hi tel fel té te lek meg vál toz ta tá sá nak ked ve zõ el bí rá lá sa ér -
de ké ben va lót lan tar tal mú ok ira tot hasz nál fel, bûn tet tet
kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység

298.  §565 Aki en ge dély hez kö tött kül ke res ke del mi te vé -
keny sé get en ge dély nél kül fejt ki, vagy árut a ki vi te lé hez,
be ho za ta lá hoz szük sé ges en ge dély nél kül ex por tál vagy
im por tál, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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555 A 296.  § ere de ti al cí me (Ha mis ter mék jel zés) he lyett a je len le gi
 szöveget az 1994: IX. tör vény 11.  §-a ál la pí tot ta meg.

556 A 296.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 68.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
557 Az al cí met és a 296/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 12.  §-a ik tat ta be.
558 A 296/A.  § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 69.  §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
559 A 296/A.  § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 15.  §-ával megálla -

pított szö veg.
560 A 296/A.  § (3) be kez dé sét az 1996: LII. tör vény 15.  §-a ik tat ta be.
561 Az al cí met és a 296/B.  §-t a 2005: XCI. tör vény 14.  §-a ik tat ta be.

562 A 297.  § ere de ti al cí me (Jo go su lat lan kül ke res ke del mi te vé keny ség)
he lyett, ame lyet az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lye zett, a je len le gi szö ve get az 1994: IX. tör vény 13.  §-a ál la pí tot ta
meg.

563 A 297.  § az 1994: IX. tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
564 Az al cí met és a 297/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 14.  §-a ik tat ta be.
565 A 298.  § az 1993: XVII. tör vény 66.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



Gazdasági társaság vagy szövetkezet vezetõ
tisztségviselõjének visszaélése566

298/A.  §567 A gaz da sá gi tár sa ság vagy a szö vet ke zet ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il le tõ leg az az üz let ve ze tés re jo go sult 
tag ja, aki a tár sa ság vagy a szö vet ke zet tag ját a tár sa ság
vagy szö vet ke zet va gyo nát il le tõ en meg té vesz ti, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Az alaptõke vagy a törzstõke csorbítása568

298/B.  §569 A rész vény tár sa ság, il le tõ leg a kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, aki az alap tõ két,
il let ve a törzs tõ két rész ben vagy egész ben jog ta la nul el -
von ja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Valótlan érték megjelölése570

298/C.  §571 (1) Aki köz re mû kö dik ab ban, hogy a gaz da -
sá gi tár sa ság ré szé re szol gál ta tott nem pénz be li hoz zá já ru -
lás (nem pénz be li be tét) ér té két a tár sa sá gi szer zõ dés ben a
szol gál ta tás idõ pont já ban fenn ál ló ér ték nél, ha pe dig a
nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té két könyv vizs gá ló ál la pí -
tot ta meg, a könyv vizs gá ló ál tal meg je lölt ér ték nél ma ga -
sabb ér té ken je löl jék meg, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki köz re -
mû kö dik ab ban, hogy a gaz da sá gi tár sa ság ré szé re nem
pénz be li hoz zá já ru lás ként (nem pénz be li be tét ként) szol -
gál ta tott, az ál lam ház tar tás al rend sze re i hez tar to zó, il let ve
az ál la mi, ön kor mány za ti tu laj don ban álló va gyon ér té két
a tár sa sá gi szer zõ dés ben a könyv vizs gá ló ál tal meg je lölt
ér ték nél ala cso nyabb ér té ken je löl jék meg.

Jogosulatlan pénzügyi tevékenység572

298/D.  § Aki tör vény ben elõ írt en ge dély nél kül
a) pénz ügyi szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ pénz ügyi

szol gál ta tá si,

b) be fek te té si szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ be fek te té si
szol gál ta tá si, áru tõzs dei szol gál ta tá si, be fek te té si alap ke -
ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló há zi vagy köz pon ti ér ték tá ri,

c) biz to sí tá si,
d) ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri vagy ma -

gán-nyug díj pénz tá ri
te vé keny sé get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység573

298/E.  §574

Jogosulatlan biztosítási tevékenység575

298/F.  §576

Gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása577

299.  § Aki köz hi te lû nyil ván tar tás ba be jegy zen dõ, gaz -
da sá gi te vé keny ség hez kap cso ló dó adat, jog vagy tény be -
je len té sét, il let ve ilyen adat, jog vagy tény vál to zá sá nak
be je len té sét el mu laszt ja, ha a be je len té si kö te le zett sé gét
jog sza bály írja elõ, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

Bennfentes kereskedelem578

299/A.  § (1) Aki benn fen tes in for má ció fel hasz ná lá sá -
val pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügy le tet köt, bûn tet tet
kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki
a) a bir to ká ban lévõ benn fen tes in for má ci ó ra te kin tet -

tel, mást bíz meg az zal, hogy a benn fen tes in for má ci ó val
érin tett pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügy le tet kös sön,
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566 Az al cí met és a 298/A.  §-t az 1988: XII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be. Az
al cím je len le gi szö ve gét a 2000: CXLI. tör vény 91.  §-a ál la pí tot ta meg.

567 A 298/A.  § a 2000: CXLI. tör vény 91.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
568 Az al cí met és a 298/B.  §-t 1988: XII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be.
569 A 298/B.  § az 1994: IX. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
570 Az al cí met és a 298/C.  §-t az 1994: IX. tör vény 16.  §-a ik tat ta be.
571 A 298/C.  § az 1998: LXXXVII. tör vény 71.  §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
572 Az al cím és a 298/D.  § a 2005: XCI. tör vény 15.  §-a ál tal meg ál la pí tott 

szö veg. A ko ráb bi al cím: „Jo go su lat lan pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség”.

573 Az al cí met és a 298/E.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 41.  §-a ik tat ta be,
és egy ide jû leg a ko ráb bi 298/E.  § szá mo zá sát 298/F. §-ra mó do sí tot ta.

574 A 298/E.  §-t a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

575 Az al cí met és a 298/F.  §-t – ere de ti leg 298/E.  §-ként – az 1996: LII.
tör vény 17.  §-a ik tat ta be. A 298/F.  § je len le gi je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör -
vény 41.  §-a ál la pí tot ta meg.

576 A 298/F.  §-t a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

577 A 299–303.  §-t ma gá ba fog la ló, a XVII. feje zet ere de ti II. címét
(A gaz dál ko dás rend jét sér tõ bûn cse lek mé nyek) az 1994: IX. tör vény 39.  §-a
ha tá lyon kí vül he lyez te. A 299.  § ere de ti al cí mét (Üzér ke dés) és a 299.  §-t az
1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
A  jelenlegi al cí met és 299.  §-t az 1994: IX. tör vény 17.  §-a ik tat ta be.

578 Az al cím és a 299/A.  § a 2005: XCI. tör vény 16.  §-a ál tal meg ál la pí tott 
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Benn fen tes ér ték pa pír-ke res ke de lem”.



b) elõny szer zés vé gett benn fen tes in for má ci ót arra il le -
ték te len sze mély nek ad át.

Tõkebefektetési csalás579

299/B.  §580 Aki
a) a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ni hely ze té rõl vagy ve -

ze tõ ál lá sú sze mé lyé rõl e te vé keny sé gé vel össze füg gés -
ben, il let ve a gaz dál ko dó szer ve zet re vo nat ko zó an pénz -
ügyi esz köz rõl va lót lan adat köz lé sé vel vagy hí resz te lé sé -
vel, il let ve adat el hall ga tá sá val,

b) pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó szín lelt ügy let köté -
sével
má so kat tõ ke be fek te tés re vagy a be fek te tés eme lé sé re,
 illetve tõ ke be fek te tés el adá sá ra vagy a be fek te tés csök -
ken té sé re rá bír, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Piramisjáték szervezése581

299/C.  § Aki má sok pén zé nek elõ re meg ha tá ro zott for -
má ban tör té nõ és koc ká za ti té nye zõt is tar tal ma zó mó don
való össze gyûj té sén és szét osz tá sán ala pu ló olyan já té kot
szer vez, amely ben a lánc sze rû en be kap cso ló dó részt ve võk 
a lánc ban elõt tük álló részt ve võk szá má ra köz vet le nül
vagy a szer ve zõ út ján pénz fi ze tést vagy más szol gál ta tást
tel je sí te nek, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Gazdasági titok megsértése582

300.  § (1) Az a bank-, ér ték pa pír-, biz to sí tá si vagy pénz -
tár ti tok meg tar tá sá ra kö te les sze mély, aki bank-, ér ték pa -
pír-, biz to sí tá si vagy pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot jog -
ta lan elõny szer zés vé gett, vagy más nak va gyo ni hát rányt
okoz va il le ték te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé tesz,
úgy szin tén, aki jog ta lan elõny szer zés vé gett, vagy más nak
va gyo ni hát rányt okoz va üz le ti tit kot jo go su lat la nul meg -
sze rez, fel hasz nál, más sal kö zöl vagy nyil vá nos ság ra hoz,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ gaz da sá gi ti tok meg sér té se  miatt, aki
a) a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a köz ér dek bõl 

nyil vá nos adat ra vo nat ko zó, kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gé nek tesz ele get, vagy

b) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló tör vény ben583 elõ írt be je len té si kö te le zett sé gé nek
tesz ele get, vagy ilyet kez de mé nyez, ak kor sem, ha az ál ta -
la jó hi sze mû en tett be je len tés meg ala po zat lan volt,

c) benn fen tes ke res ke de lem mel, pi ac be fo lyá so lás sal
vagy a ter ro riz mus el le ni küz de lem mel kap cso la tos, tör -
vény ben elõ írt be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get,
vagy ilyet kez de mé nyez, ak kor sem, ha az ál ta la jó hi sze -
mû en tett be je len tés meg ala po zat lan volt.

Banktitok megsértése584

300/A–300/B.  §585

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bûncselekmény586

300/C.  §587 (1) Aki szá mí tás tech ni kai rend szer be a szá -
mí tás tech ni kai rend szer vé del mét szol gá ló in téz ke dés
meg sér té sé vel vagy ki ját szá sá val jo go su lat la nul be lép,
vagy a be lé pé si jo go sult sá ga ke re te it túl lép ve, il le tõ leg azt
meg sért ve bent ma rad, vét sé get kö vet el, és egy évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki
a) szá mí tás tech ni kai rend szer ben tá rolt, fel dol go zott,

ke zelt vagy to váb bí tott ada tot jo go su lat la nul meg vál toz -
tat, tö röl vagy hoz zá fér he tet len né tesz,

b) adat be vi te lé vel, to váb bí tá sá val, meg vál toz ta tá sá -
val, tör lé sé vel, il le tõ leg egyéb mû ve let vég zé sé vel a szá -
mí tás tech ni kai rend szer mû kö dé sét jo go su lat la nul aka dá -
lyoz za,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett
a) a szá mí tás tech ni kai rend szer be ada tot be visz, az

 abban tá rolt, fel dol go zott, ke zelt vagy to váb bí tott ada tot
meg vál toz tat, tö röl vagy hoz zá fér he tet len né tesz, vagy
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579 Az al cí met és a 299/B.  §-t az 1994: IX. tör vény 19.  §-a ik tat ta be.
580 A 299/B.  § szö ve gét a 2005: XCI. tör vény 17.  §-a mó do sí tot ta.
581 Az al cí met és a 299/C.  §-t az 1996: LII. tör vény 18.  §-a ik tat ta be.
582 Az al cím és a 300.  § a 2005: XCI. tör vény 18.  §-a ál tal meg ál la pí tott

szö veg. A ko ráb bi al cím: „Üz le ti ti tok meg sér té se”.

583 Lásd a 2003: XV. tör vényt.
584 A 300/A.  §-t és al cí mét ere de ti leg az 1990: VI. tör vény 94.  §-a ik tat ta

be „Til tott ér ték pa pír-ke res ke de lem” el ne ve zés sel. Ezt az al cí met és a
300/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 39.  §-a 1994. má jus 15-ével ha tá lyon kí vül
he lyez te. Ez zel pár hu za mo san az 1993: CXII. tör vény 43.  §-ának (2) be kez -
dé se 1994. ja nu ár 13-ával a Btk.-ba is mé tel ten 300/A.  §-t és al cí met ik ta tott
be „Bank ti tok meg sér té se” cí men.

585 A 300/A–300/B.  §-t a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

586 Az al cí met és a 300/C.  §-t az 1994: IX. tör vény 22.  §-a ik tat ta be,
„Szá mí tó gé pes csa lás” el ne ve zés sel. Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör -
vény 57.  §-a ál la pí tot ta meg. 

587 A 300/C.  § a 2001: CXXI. tör vény 57.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



b) adat be vi te lé vel, to váb bí tá sá val, meg vál toz ta tá sá -
val, tör lé sé vel, il le tõ leg egyéb mû ve let vég zé sé vel a szá -
mí tás tech ni kai rend szer mû kö dé sét aka dá lyoz za,
és ez zel kárt okoz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ 
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
bün te té se

a) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény je len tõs kárt okoz,

b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha
a bûn cse lek mény kü lö nö sen nagy kárt okoz,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény kü lö nö sen je len tõs kárt okoz.

Értékpapírtitok megsértése588

300/D.  §589

Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai
intézkedés kijátszása590

300/E.  § (1) Aki a 300/C.  §-ban meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény el kö ve té se cél já ból, az eh hez szük sé ges vagy ezt
könnyí tõ szá mí tás tech ni kai prog ra mot, jel szót, be lé pé si
kó dot, vagy szá mí tás tech ni kai rend szer be való be lé pést
 lehetõvé tevõ ada tot

a) ké szít,
b) meg sze rez,
c) for ga lom ba hoz, az zal ke res ke dik, vagy más mó don

hoz zá fér he tõ vé tesz,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a
300/C.  §-ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té se
cél já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ, szá mí tás -
tech ni kai prog ram, jel szó, be lé pé si kód, vagy va la mely
szá mí tás tech ni kai rend szer be való be lé pést le he tõ vé tevõ
adat ké szí té sé re vo nat ko zó gaz da sá gi, mû sza ki, szer ve zé si 
is me re te it más nak a ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés a) pont ja ese tén, aki 
– mi e lõtt a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez szük sé ges vagy
ezt meg könnyí tõ szá mí tás tech ni kai prog ram, jel szó, be lé -
pé si kód, vagy va la mely szá mí tás tech ni kai rend szer egé -
szé be vagy egy ré szé be való be lé pést le he tõ vé tevõ adat
ké szí té se a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na – te vé keny sé -
gét a ha tó ság elõtt fel fe di, és az el ké szí tett dol got a ha tó -
ság nak át ad ja, va la mint le he tõ vé te szi a ké szí tés ben részt
vevõ más sze mély ki lé té nek meg ál la pí tá sát.

Értelmezõ rendelkezések591

300/F.  § (1)592 A 299/A.  § és a 299/B.  § al kal ma zá sá ban
pénz ügyi esz köz:

a) a be fek te té si esz köz, az egyéb tõzs dei ter mék és bár -
mi lyen más esz köz, amely nek a for gal ma zá sát az Eu ró pai
Unió va la mely tag ál la ma sza bá lyo zott pi a cán en ge dé lyez -
ték, vagy amely re vo nat ko zó an az ilyen pi a con tör té nõ for -
gal ma zás ra en ge dé lye zés irán ti ké rel met nyúj tot tak be,

b) az a be fek te té si esz köz, amely nincs je len sza bá lyo -
zott pi a con, de ér té ke va la mely az a) pont ban fel so rolt
pénz ügyi esz köz ér té ké tõl, il let ve ár fo lya má tól függ,

c)593 a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír a rend -
sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség meg -
szû né sé ig.

(2) A 299/B.  § al kal ma zá sá ban ve ze tõ ál lá sú sze mély:
a) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel -

ügye lõ bi zott sá gi tag ja,
b) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi

 fióktelepe, il let ve a kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi
egye sü lés ma gyar or szá gi te lep he lye ve ze té sé re ki ne ve zett
sze mély,

c) min den olyan sze mély, akit a gaz dál ko dó szer ve zet
alap sza bá lya, ala pí tó ok ira ta, tár sa sá gi szer zõ dé se ilyen -
ként ha tá roz meg.

(3)594 A 300/C.  § és a 300/E.  § al kal ma zá sá ban szá mí tás -
tech ni kai rend szer az ada tok au to ma ti kus fel dol go zá sát,
ke ze lé sét, tá ro lá sát, to váb bí tá sát biz to sí tó be ren de zés
vagy az egy más sal kap cso lat ban lévõ ilyen be ren de zé sek
összes sé ge.

Árdrágítás

301.  § (1)595 Aki áru ért a ha tó sá gi ár nál vagy a reá néz ve
egyéb ként kö te le zõ en meg ál la pí tott ár nál ma ga sabb árat
kér, köt ki vagy fo gad el, vét sé get kö vet el, és két évig
 terjedõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az ár drá gí tást

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben,
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588 Az al cí met és a 300/D.  §-t az 1997: LXXIII. tör vény 42.  §-a ik tat ta be.
589 A 300/D.  §-t a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja

ha tá lyon kí vül he lyez te.
590 Az al cí met és a 300/E.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 58.  §-a ik tat ta be.

591 Az al cím a 2005: XCI. tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé sé vel mó do sí -
tott szö veg.

592 A 300/F.  § (1)–(2) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 19.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

593 A 300/F.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 272.  §-a
 iktatta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

594 A 300/F.  § (3) be kez dé sé nek szö ve gét – 300/F.  § je lö lés sel – a 2001:
CXXI. tör vény 59.  §-a ik tat ta be. A szá mo zást a 2005: XCI. tör vény
19.  §-ának (2) be kez dé se mó do sí tot ta.

595 A 301.  § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 43.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.



c) je len tõs mennyi sé gû áru ra,
d) je len tõs mér té kû nye re ség el éré se vé gett

kö ve tik el.

(3)596

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

302.  §597 A 301.  § (1) be kez dé se sze rint ár drá gí tás az is,
ha az áru ért a tény le ges mi nõ ség nél jobb mi nõ sé gû áru ha -
tó sá gi árá nak meg fe le lõ árat kér nek, köt nek ki vagy fo gad -
nak el.

Pénzmosás598

303.  §599 (1) Aki sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse -
lek mény el kö ve té sé bõl szár ma zó dol got az ere de té nek
lep le zé se cél já ból gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so -
rán fel hasz nál ja, a do log gal össze füg gés ben bár mi lyen
pénz ügyi vagy bank mû ve le tet vé gez, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a pénz mo sást

a) üz let sze rû en,
b) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér ték re,
c) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, be fek -

te té si alap ke ze lõ, el szá mo ló ház, biz to sí tó in té zet vagy sze -
ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet tisztség -
viselõjeként vagy al kal ma zott ja ként,

d) hi va ta los sze mély ként,
e) ügy véd ként

kö ve tik el.

(3) Aki pénz mo sás el kö ve té sé ben meg ál la po dik, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(4) Nem bün tet he tõ pénz mo sás  miatt, aki a ha tó ság nál
ön ként fel je len tést tesz, vagy ilyet kez de mé nyez, fel té ve,
hogy a cse lek ményt még nem, vagy csak rész ben fe dez ték
fel.

(5)600

303/A.  §601 (1) Aki a más ál tal el kö ve tett bün te ten dõ
cse lek mény bõl szár ma zó

a) dol got gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so rán fel -
hasz nál ja,

b) do log gal össze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi vagy
bank mû ve le tet vé gez,
és gon dat lan ság ból nem tud a do log ere de té rõl, vét ség
 miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés vét ség  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér ték re,
b) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, be fek -

te té si alap ke ze lõ, el szá mo ló ház, biz to sí tó in té zet vagy sze -
ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet tisztség -
viselõjeként vagy al kal ma zott ja ként,

c) hi va ta los sze mély ként
kö ve tik el.

A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztása602

303/B.  § (1)603 Aki a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg -
aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ben604 elõ írt be je len té si kö -
te le zett ség nek nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és há rom 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben em lí tett be je len té si kö te le -
zett sé gé nek gon dat lan ság ból nem tesz ele get, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Értelmezõ rendelkezés605

303/C.  § A 303.  § és a 303/A.  § al kal ma zá sá ban dol gon
a va gyo ni jo go sult sá got meg tes te sí tõ olyan ok ira tot, de -
ma te ri a li zált ér ték pa pírt is ér te ni kell, amely a ben ne ta nú -
sí tott va gyo ni ér ték vagy jo go sult ság fe let ti ren del ke zést
ön ma gá ban –, il let ve de ma te ri a li zált for má ban ki bo csá tott
ér ték pa pír ese tén az ér ték pa pír szám la jo go sult já nak – biz -
to sít ja.
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596 A 301.  § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

597 A 302.  § az 1997: LXXIII. tör vény 44.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
598 A 303.  § ere de ti al cí me (Köz el lá tás ve szé lyez te té se) he lyett az al cí met 

és a 303.  §-t az 1994: IX. tör vény 23.  §-a ál la pí tot ta meg.
599 A 303.  § a 2001: CXXI. tör vény 60.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 
600 A 303.  § (5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé -

nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
601 A 303/A.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 61.  §-a ik tat ta be.

602 Az al cí met és a 303/B.  §-t a 2001: CXXI. tör vény 62.  §-a ik tat ta be.
603 A 303/B.  § (1) be kez dé sé bõl a „a pénz ügyi szol gál ta tó szer ve zet szá -

má ra” szö veg részt a 2003: XV. tör vény 18.  §-ának d) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.

604 Lásd a 2003: XV. tör vényt.
605 Az al cí met és a 303/C.  §-t a 2005: XCI. tör vény 20.  §-a ik tat ta be.



II. cím606

A PÉNZ- ÉS BÉLYEGHAMISÍTÁS

Pénzhamisítás

304.  §607 (1) Aki
a) pénzt for ga lom ba ho za tal cél já ból utá noz vagy meg -

ha mi sít,
b) ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga lom ba ho za tal 

cél já ból meg sze rez, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az
or szág te rü le tén át visz,

c) ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga lom ba hoz,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a pénz ha mi sí tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér té kû pénz re,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(3)608 A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
pénz ha mi sí tást vál tó pénz re, il let ve ki sebb, vagy azt el nem 
érõ ér té kû pénz re kö ve tik el.

(4) Aki pénz ha mi sí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, 
vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Pénzhamisítás elõsegítése609

304/A.  § Aki pénz ha mi sí tás hoz szük sé ges anya got, esz -
közt, be ren de zést vagy szá mí tó gé pes prog ra mot ké szít,
meg sze rez, tart, átad, for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke -
dik, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ.

305.  § A 304.  § al kal ma zá sa szem pont já ból
a)610 pénz után zá sá nak kell te kin te ni a for ga lom ból ki -

vont pénz olyan meg vál toz ta tá sát is, hogy az for ga lom ban
levõ pénz lát sza tát kelt se,

b) pénz meg ha mi sí tá sá nak kell te kin te ni olyan jel zés
al kal ma zá sát, il let ve el tá vo lí tá sát is, amely an nak meg je -
lö lé sé re szol gál, hogy a pénz csak meg ha tá ro zott or szág -
ban ér vé nyes, to váb bá a pénz ne mes fém tar tal má nak csök -
ken té sét is.

Hamis pénz kiadása

306.  § (1)611 Aki va ló di, il let ve ha mi sí tat lan gya nánt
jog sze rû en szer zett ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga -
lom ba hoz, vét sé get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2)612 A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt kü lö nö sen nagy,
vagy azt meg ha la dó ér té kû pénz re kö ve tik el.

Bélyeghamisítás

307.  §613 (1) Aki for ga lom ba ho za tal vagy fel hasz ná lás
cél já ból

a) bé lye get utá noz vagy meg ha mi sít,
b) ha mis vagy meg ha mi sí tott bé lye get meg sze rez,

bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki ha mis,
meg ha mi sí tott vagy fel hasz nált bé lye get mint va ló dit, il le -
tõ leg fel nem hasz nál tat for ga lom ba hoz, vagy fel hasz nál.

(3) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bé -
lyeg ha mi sí tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér té kû bé lyeg re,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

(4) A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a bé lyeg -
ha mi sí tást ki sebb, vagy azt el nem érõ ér té kû bé lyeg re kö -
ve tik el.

308.  § (1) A 307.  § al kal ma zá sá ban for ga lom ba ho zá son 
a bé lyeg gyûj tés cél já ra for ga lom ba ho zást, meg ha mi sí tá -
son pe dig a bé lyeg nek gyûj tés cél ját szol gá ló jo go su lat lan
meg vál toz ta tá sát is ér te ni kell.

(2) A kül föl di bé lyeg a bel föl di vel azo nos vé de lem ben
ré sze sül.
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606 A XVII. feje zet e címé nek szá mo zá sát az 1994: IX. tör vény 8.  §-a
 módosította az ere de ti III. cím rõl II. cím re.

607 A 304.  § a 2001: CXXI. tör vény 63.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 
608 A 304.  § (3) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 73.  §-ával megálla -

pított szö veg.
609 A 304/A.  §-t és az azt meg elõ zõ al cí met a 2001: CXXI. tör vény

64.  §-a ik tat ta be.
610 A 305.  § a) pont ja a 2003: CXXX. tör vény 74.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.

611 A 306.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

612 A 306.  § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 65.  §-ával megálla -
pított szö veg. 

613 A 307.  § a 2003: CXXX. tör vény 75.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 



III. cím614

A PÉNZÜGYI BÛNCSELEKMÉNYEK

Devizabûncselekmény615

309.  §616

Adócsalás617

310.  § (1) Aki az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa szem -
pont já ból je len tõs tény re (adat ra) vo nat ko zó an va lót lan
tar tal mú nyi lat ko za tot tesz, vagy ilyen tényt (ada tot) a ha -
tó ság elõl el hall gat, és ez zel vagy más meg té vesz tõ ma ga -
tar tás sal az adó be vé telt csök ken ti, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel na -
gyobb mér ték ben csök ken.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel je len tõs
mér ték ben csök ken.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö -
nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó mér ték ben csök ken.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a meg ál -
la pí tott adó meg nem fi ze té se cél já ból té vesz ti meg a ha tó -
sá got, ha ez zel az adó be haj tá sát je len tõ sen kés lel te ti, vagy 
meg aka dá lyoz za.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
adó tar to zá sát ki egyen lí ti.

Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás618

310/A.  § (1) Az a mun kál ta tó, aki
a) mun ka szer zõ dés nél kül,
b) szín lelt szer zõ dés sel

al kal ma zott mun ka vál la ló ja ré szé re járó sze mé lyi jel le gû
jut ta tás hoz kap cso ló dó, a ki fi ze tõt ter he lõ, az ál lam ház tar -
tás va la mely al rend sze ré be kö te le zõ en elõ írt közteher-
 fizetési kö te le zett ség tel je sí té sét el mu laszt ja, ha az el vont

adók össze ge együt te sen ki sebb adó be vé tel-csök ke nést
ered mé nyez, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont adók
össze ge együt te sen na gyobb adó be vé tel-csök ke nést ered -
mé nyez.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont
adók össze ge együt te sen je len tõs adó be vé tel-csök ke nést
ered mé nyez.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont
adók össze ge együt te sen kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha -
la dó adó be vé tel-csök ke nést ered mé nyez.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a meg ál -
la pí tott adó meg nem fi ze té se cél já ból té vesz ti meg a ha tó -
sá got, ha ez zel az adó be haj tá sát je len tõ sen kés lel te ti, vagy 
meg aka dá lyoz za.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
adó tar to zá sát ki egyen lí ti.

Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy
nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése619

310/B.  §620

Visszaélés jövedékkel

311.  §621 (1) Aki a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé -
kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló tör vény -
ben, va la mint a fel ha tal ma zá sán ala pu ló jog sza bály ban
meg ál la pí tott fel té tel hi á nyá ban vagy ha tó sá gi en ge dély
nél kül jö ve dé ki ter mé ket elõ ál lít, meg sze rez, tart, for ga -
lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, és ez zel a jö ve dé ki adó -
be vé telt ki sebb mér ték ben csök ken ti, vét sé get kö vet el, és
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val 
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel na gyobb
mér ték ben csök ken, il let ve

b) az (1) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel vissza -
élést üz let sze rû en kö ve tik el.
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614 A XVII. feje zet e címé nek szá mo zá sát az 1994: IX. tör vény 8.  §-a
 módosította az ere de ti IV. cím rõl III. cím re.

615 Az al cí met az 1996: LII. tör vény 20.  §-a ál la pí tot ta meg. Az ere de ti
 alcím: „De vi za gaz dál ko dás meg sér té se”

616 A 309.  §-t a 2001: XCIII. tör vény 6.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

617 Az al cím és a 310.  § a 2005: XCI. tör vény 21.  §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Adó- és tár sa da lom biz to sí tá si csa lás”.

618 Az al cím és a 310/A.  § a 2005: XCI. tör vény 22.  §-a ál tal meg ál la pí tott 
szö veg. A ko ráb bi al cím: „A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te lét biz to sí tó fi ze té si
kö te le zett ség meg sér té se”

619 Az al cí met és a 310/B.  §-t az 1993: XVII. tör vény 70.  §-a ik tat ta be.
620 A 310/B.  §-t a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja

ha tá lyon kí vül he lyez te.
621 Az ere de ti 311.  §-t az 1996: LII. tör vény 38.  §-a ha tá lyon kí vül he -

lyez te. A 311.  §-t is mé tel ten a 2001: LIX. tör vény 1.  §-a ál la pí tot ta meg.



(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel je len tõs
mér ték ben csök ken, il let ve

b) a (2) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel 
vissza élést üz let sze rû en kö ve tik el.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö nö sen
nagy mér ték ben csök ken, il let ve

b) a (3) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel 
vissza élést üz let sze rû en kö ve tik el.

(5) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö nö sen
je len tõs mér ték ben csök ken, il let ve

b) a (4) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel 
vissza élést üz let sze rû en kö ve tik el.

(6)622 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig 
a jö ve dé ki adó tar to zá sát ki egyen lí ti.

Jövedéki orgazdaság623

311/A.  § (1) Aki va gyo ni ha szon szer zés cél já ból más
 által jö ve dé ki adó zás alól el vont ter mé ket meg sze rez, tart,
fel hasz nál, for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt je len tõs ér té kû jö ve dé ki ter mék re,
b) az (1) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki or gaz da -

sá got üz let sze rû en
kö ve tik el.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek ményt kü lö nö sen nagy ér té kû jö ve dé ki
ter mék re,

b) a (2) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki orgazda -
ságot üz let sze rû en
kö ve tik el.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt kü lö nö sen je len tõs ér té kû jö ve dé -
ki ter mék re,

b) a (3) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki
or gaz da sá got üz let sze rû en
kö ve tik el.

(5)624

(6) E § al kal ma zá sá ban a jö ve dé ki ter mék ér té ké nek
meg ál la pí tá sá nál a jog sze rû en elõ ál lí tott jö ve dé ki ter mék
ér té két kell figye lembe ven ni.

Jövedékkel visszaélés elõsegítése625

311/B.  § (1) Aki jö ve dé ki ter mék elõ ál lí tá sá ra al kal mas, 
a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak
kü lö nös sza bá lya i ról  szóló tör vény ben, va la mint a fel ha -
tal ma zá sán ala pu ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott be ren de -
zést, ké szü lé ket, esz közt, alap anya got en ge dély nél kül,
vagy a jog sza bály meg sze gé sé vel elõ ál lít, meg sze rez, tart,
for ga lom ba hoz, il let ve a for ga lom ba ho za tal hoz szük sé -
ges zár je gyet vagy adó je gyet en ge dély nél kül, vagy a jog -
sza bály meg sze gé sé vel elõ ál lít, meg sze rez, tart, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, közér -
dekû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) je len tõs mennyi sé gû alap anyag ra, zár jegy re, vagy
c) je len tõs, il let ve azt meg ha la dó ér té kû adó jegy re

kö ve tik el.

Csempészet és vámorgazdaság

312.  §626 (1) Aki
a) vám árut a vám el len õr zés alól el von, vagy a vám te -

her, il let ve a vám biz to sí ték meg ál la pí tá sa vagy be sze dé se
szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek te kin te té ben va lót -
lan nyi lat ko za tot tesz (csem pé szet),

b) csem pé szett vám árut va gyo ni ha szon vé gett meg -
sze rez, el rejt vagy el ide ge ní té sé ben köz re mû kö dik (vám -
or gaz da ság),
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben,
c) je len tõs ér té kû vám árura,
d)627 kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra

kö ve tik el.
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622 A 311.  § (6) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 23.  §-a ik tat ta be.
623 Az al cí met és a 311/A.  §-t a 2001: LIX. tör vény 2.  §-a ik tat ta be.

624 A 311/A.  § (5) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé -
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625 Az al cí met és a 311/B.  §-t a 2001: LIX. tör vény 3.  §-a ik tat ta be.
626 A 312.  § az 1996: LII. tör vény 21.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
627 A 312.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja az 1997: CXL. tör vény

103.  §-ának (6) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.



(3) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha
a bûn cse lek ményt

a) kü lö nö sen nagy ér té kû vám árura,
b) üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben je len tõs ér té kû

vám árura
kö ve tik el.

(4)628 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) kü lö nö sen je len tõs ér té kû vám árura,
b) üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben kü lö nö sen nagy

ér té kû vám árura,
c)629

kö ve tik el.

(5)630 Az (1)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban
a) vám áru alatt az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak

a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 1992. ok tó -
ber 12-i 2913/92/EGK ren de le te 4. cikk 8. pont ja sze rin ti
nem kö zös sé gi áruk fo gal mát,

b) vám te her alatt az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak
a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló, 1992. ok tó -
ber 12-i 2913/92/EGK ren de le te 4. cikk 9. pont ja sze rin ti
vám tar to zás, va la mint a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról 
 szóló 2003. évi CXXVI. tör vény 1.  §-a (3) be kez dé sé nek
12. pont ja sze rin ti nem kö zös sé gi adók és dí jak fo gal mat
kell ér te ni.

Fedezetlen bankkártya felhasználása631

312/A.  §632

Visszaélés csekkel

313.  §633

Váltóhamisítás634

313/A.  §635

Készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisítás636

313/B.  §637 (1) Aki fel hasz ná lás cél já ból kész pénz-he -
lyet te sí tõ fi ze té si esz közt meg ha mi sít vagy ha mis kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt ké szít, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tást va la mely gaz -
dál ko dó szer ve zet ál tal ki bo csá tott olyan kár tyá ra kö ve ti
el, amely a ki bo csá tó áru ja vagy szol gál ta tá sa el len ér té ké -
nek ki egyen lí té sé re al kal mas.

(3) Aki kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tá -
sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség  miatt pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

Készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés638

313/C.  §639 (1) Aki
a) ha mis vagy ha mi sí tott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si

esz közt jog ta lan ha szon szer zés vé gett fel hasz nál,
b) kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt jo go su lat la nul 

fel hasz nál,
c) a ha mis, a ha mi sí tott vagy a jo go su lat la nul hasz nált

kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör té nõ fi ze tést el -
fo gad ja,
és ez zel kárt okoz, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
zel vissza élést kö vet el.

(2) A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés ki sebb kárt
okoz, vagy a bûn cse lek mé nyi ér ték ha tárt meg nem ha la dó
kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza -
élést

a) bûn szö vet ség ben,
b) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
na gyobb kárt okoz,

b) a ki sebb kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.
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628 A 312.  § (4) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 24.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

629 A 312.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 

630 A 312.  § (5) be kez dést a 2004: XL. tör vény 2.  §-a ik tat ta be.
631 Az al cí met és a 312/A.  §-t az 1996: LII. tör vény 22.  §-a ik tat ta be.
632 A 312/A.  §-t a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja

 hatályon kí vül he lyez te.
633 A 313.  §-t a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá -

lyon kí vül he lyez te.
634 Az al cí met és a 313/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 25.  §-a ik tat ta be.
635 A 313/A.  §-t a 2003: II. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja

 hatályon kí vül he lyez te.

636 Az al cí met és a 313/B.  § az 1994: IX. tör vény 26.  §-a ik tat ta be,
„Bank kár tya-ha mi sí tás” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény 25.  §-a
ál la pí tot ta meg. 

637 A 313/B.  § a 2003: II. tör vény 25.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
638 Az al cí met és a 313/C.  §-t az 1994: IX. tör vény 27.  §-a ik tat ta be,

„Bank kár tyá val vissza élés” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény
26.  §-a ál la pí tot ta meg.

639 A 313/C.  § a 2003: II. tör vény 26.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 



(4) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
je len tõs kárt okoz,

b) a na gyobb kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
kü lö nö sen nagy kárt okoz,

b) a je len tõs kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(6) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
kü lö nö sen je len tõs kárt okoz,

b) a kü lö nö sen nagy kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont -
jában
meg ha tá ro zott mó don kö ve tik el.

(7)640 Aki
a) olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt, amely

nem vagy nem ki zá ró lag a sa ját ja, más tól, en nek be le egye -
zé se nél kül, jog ta la nul meg sze rez,

b) ha mis vagy meg ha mi sí tott, il let ve az a) pont ban meg -
ha tá ro zott mó don meg szer zett kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz közt átad, meg sze rez, az or szág ba be hoz, on nan
 kivisz, az or szág te rü le tén át visz,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(8) A (2)–(7) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élést va la -
mely gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki bo csá tott olyan kár tyá ra 
kö ve ti el, amely a ki bo csá tó áru ja vagy szol gál ta tá sa el len -
ér té ké nek ki egyen lí té sé re al kal mas.

Készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz hamisításának
elõsegítése641

313/D.  §642 Aki kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz
ha mi sí tá sá hoz szük sé ges anya got, esz közt, be ren de zést
vagy szá mí tó gé pes prog ra mot ké szít, meg sze rez, tart, átad, 
for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Értelmezõ rendelkezés643

313/E.  § A 313/B–313/D.  § al kal ma zá sá ban készpénz-
 helyettesítõ fi ze té si esz kö zön a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt, to váb bá
az uta zá si csek ket és a vál tót kell ér te ni, fel té ve, hogy az a
má so lás sal, ha mi sí tás sal vagy jo go su lat lan fel hasz ná lás sal 
szem ben vé dett. A kül föl dön ki bo csá tott kész pénz-he lyet -
te sí tõ fi ze té si esz köz a bel föl dön ki bo csá tott kész pénz-he -
lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel azo nos vé de lem ben ré sze sül.

IV. cím644

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése645

314.  §646 (1) Aki az Eu ró pai Kö zös sé gek költ ség ve té sét
ká ro sít ja az zal, hogy

a) az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé ben ke zelt
pénz ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal,

b) az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé ben ke zelt
költ ség ve tés be tör té nõ be fi ze té sek kel
kap cso lat ban va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz, va lót lan 
tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott ok ira tot hasz nál fel, avagy 
az elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem vagy meg -
tévesztésre al kal mas mó don hi á nyo san tesz ele get, bûn -
tettet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki
a) az (1) be kez dés a) pont já ban írt tá mo ga tást, vagy
b) az (1) be kez dés b) pont já ban írt be fi ze tés sel kap cso -

la tos ked vez ményt
a jó vá ha gyott cél tól el té rõ en hasz nál ja fel.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye let re fel jo go -
sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés ben írt
bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy dol go -
zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a fel -
ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se
a bûn cse lek mény el kö ve té sét meg aka dá lyoz hat ta vol na.
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640 A 313/C.  § (7) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 24.  §-ával megálla -
pított szö veg.

641 Az al cí met és a 313/D.  §-t az 1994: IX. tör vény 28.  §-a ik tat ta be,
„ Értelmezõ ren del ke zés” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény
27.  §-a ál la pí tot ta meg.

642 A 313/D.  § a 2003: II. tör vény 27.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

643 Az al cí met és a 313/E.  §-t a 2003: II. tör vény 28.  §-a ik tat ta be. 
644 A cím ko ráb bi szá mo zá sát az 1996: LII. tör vény 24.  §-a V. cím rõl

IV. cím re mó do sí tot ta.
645 A 314.  § al cí mé nek ere de ti, az 1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának

(2) be kez dé se foly tán ide jét múlt szö ve ge (El kob zás) he lyett az al cím új szö -
ve gét a 2001: CXXI. tör vény 69.  §-a ál la pí tot ta meg. 

646 A 314.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 93.  §-ának (2) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te. A 314.  §-t is mé tel ten a je len le gi szö veg gel a 2001:
CXXI. tör vény 69.  §-a ik tat ta be. 



(4) Vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) bekez -
désben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból
kö ve ti el.

Értelmezõ rendelkezés

315.  § (1)647 En nek a fe je zet nek az al kal ma zá sá ban árun
ipar i vagy egyéb gaz da sá gi jel le gû szol gál ta tást, áron pe -
dig az áru (szol gál ta tás) el le né ben járó bár mi lyen va gyo ni
ér té kû el len szol gál ta tást is ér te ni kell.

(2)648

XVIII. fejezet

A VAGYON ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK

Lopás

316.  § (1) Aki ide gen dol got más tól azért vesz el, hogy
azt jog ta la nul el tu laj do nít sa, lo pást kö vet el.

(2)649 A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a
 lopást ki sebb ér ték re, vagy a sza bály sér té si ér ték re el kö ve -
tett lo pást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,
c) üz let sze rû en,
d) do log el le ni erõ szak kal,
e)650

f) he lyi ség be vagy eh hez tar to zó be ke rí tett hely re meg -
té vesz tés sel vagy a jo go sult (hasz ná ló) tud ta és be le egye -
zé se nél kül be men ve,

g) ha mis vagy lo pott kulcs hasz ná la tá val,
h) la kást vagy ha son ló he lyi sé get az el kö ve tõ vel kö zö -

sen hasz ná ló sé rel mé re,
i) zseb tol vaj lás út ján,
j) más nak a bûn cse lek mény el há rí tá sá ra kép te len ál la -

po tát ki hasz nál va
kö ve tik el.

(3)651

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a lo pást na gyobb ér ték re,
b)652 a ki sebb ér ték re el kö ve tett lo pást
1. a (2) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott

 módon,
2. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra,
3. val lá si tisz te let tár gyá ra, il le tõ leg val lá si szer tar tás ra

vagy más egy há zi cél ra ren delt he lyi ség bõl a val lá si szer -
tar tás vég zé sé re szol gá ló tárgy ra,

4. te me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott
em lé ké re ren delt vagy holt tes ten lévõ tárgy ra
kö ve tik el.

(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a lo pást je len tõs ér ték re,
b) a na gyobb ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be kez dés

a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a lo pást kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) a je len tõs ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be kez dés

a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott mó don,
c)653

kö ve tik el.

(7)654 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a

a) a lo pást kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) a kü lö nö sen nagy ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be -

kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott mó don,
c)655

kö ve tik el.

Sikkasztás

317.  § (1) Aki a rá bí zott ide gen dol got jog ta la nul el tu -
laj do nít ja, vagy az zal sa ját ja ként ren del ke zik, sik kasz tást
kö vet el.

(2)656 A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a sik -
kasz tást ki sebb ér ték re vagy a sza bály sér té si ér ték re el kö -
ve tett sik kasz tást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,
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647 Az ere de ti ren del ke zés je lö lé sét (1) be kez dés re mó do sí tot ta az 1994:
IX. tör vény 30.  §-a.

648 A 315.  § (2) be kez dé sét az 1994: IX. tör vény 30.  §-a ik tat ta be, és az
1997: LXXIII. tör vény 57.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyon kí vül
 helyezte.

649 A 316.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 33.  §-a, a „köz ér de kû
mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg, ugyan -
ezen tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka”
szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

650 A 316.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ját az 1993: XVII. tör vény
103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

651 A 316.  § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

652 A 316.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 70.  §-ával 
meg ál la pí tott szö veg. 

653 A 316.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény 44.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

654 A 316.  § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 26.  §-a ik tat ta be.
655 A 316.  § (7) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
656 A 317.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 34.  §-a, a „köz ér de kû

mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



c) üz let sze rû en,
d)657

kö ve tik el.

(3)658

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a sik kasz tást na gyobb ér ték re,
b) ki sebb ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
c)659 a sik kasz tást kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra

kö ve tik el.

(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ szabadság -
vesztés, ha

a) a sik kasz tást je len tõs ér ték re,
b) a na gyobb ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez -

dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a sik kasz tást kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) a je len tõs ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez -

dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(7)660 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a sik kasz tást kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) a kü lö nö sen nagy ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a

(2) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

Csalás

318.  § (1) Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást té ve -
dés be ejt, vagy té ve dés ben tart és ez zel kárt okoz, csa lást
kö vet el.

(2)661 A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a csa -
lás ki sebb kárt okoz, vagy a sza bály sér té si ér ték ha tárt meg
nem ha la dó kárt oko zó csa lást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,

c) üz let sze rû en,
d)662

kö ve tik el.

(3)663

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a csa lás na gyobb kárt okoz,
b) a ki sebb kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a csa lás je len tõs kárt okoz,
b) a na gyobb kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a csa lás kü lö nö sen nagy kárt okoz,
b) a je len tõs kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don,
c)664

kö ve tik el.

(7)665 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a csa lás kü lö nö sen je len tõs kárt okoz,
b) a kü lö nö sen nagy kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don,
c)666

kö ve tik el.

Hûtlen kezelés

319.  § (1) Akit ide gen va gyon ke ze lé sé vel bíz tak meg,
és eb bõl fo lyó kö te les sé gé nek meg sze gé sé vel va gyo ni hát -
rányt okoz, hût len ke ze lést kö vet el.

(2)667 A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a hût -
len ke ze lés ki sebb va gyo ni hát rányt okoz.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût len

 kezelés na gyobb va gyo ni hát rányt,
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657 A 317.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1993: XVII. tör vény
103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

658 A 317.  § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

659 A 317.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény
27.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

660 A 317.  § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 27.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

661 A 318.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 35.  §-a, a „köz ér de kû
mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg, ugyan -
ezen tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka”
szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

662 A 318.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1993: XVII. tör vény
103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

663 A 318.  § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se 
ha tá lyon kí vül he lyez te.

664 A 318.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény 44.  §
(1) be kez dés nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

665 A 318.  § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 28.  §-a ik tat ta be.
666 A 318.  § (7) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
667 A 319.  § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.



b) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût -
len ke ze lés je len tõs va gyo ni hát rányt,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha
a hût len ke ze lés kü lö nö sen nagy va gyo ni hát rányt,

d)668 öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût -
len ke ze lés kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt
okoz.

Hanyag kezelés

320.  §669 (1) Akit olyan ide gen va gyon ke ze lé sé vel vagy
fel ügye le té vel bíz tak meg, amely nek ke ze lé se vagy fel -
ügye le te tör vényen ala pul, és az eb bõl fo lyó kö te les sé gé -
nek meg sze gé sé vel vagy el ha nya go lá sá val gon dat lan ság -
ból va gyo ni hát rányt okoz, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)670 A bün te tés há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
ha a ha nyag ke ze lés kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó
va gyo ni hát rányt okoz.

Rablás

321.  § (1) Aki ide gen dol got jog ta lan el tu laj do ní tás
 végett úgy vesz el más tól, hogy evég bõl va la ki el len erõ -
sza kot avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet len fe nye -
ge tést al kal maz, il le tõ leg va la kit ön tu dat lan vagy vé de ke -
zés re kép te len ál la pot ba he lyez, bûn tet tet kö vet el, és két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Rab lás az is, ha a tet ten ért tol vaj a do log meg tar tá sa
vé gett erõ sza kot avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet -
len fe nye ge tést al kal maz.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a rab lást

a) fegy ve re sen,
b) je len tõs ér ték re,
c) bûn szö vet ség ben vagy cso por to san,
d)671 hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los sze mély

 ellen, hi va ta los el já rá sa alatt, vagy köz fel ada tot el lá tó sze -
mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán
kö ve tik el.

(4)672 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a rab lást

a) kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó ér ték re,
b) je len tõs ér ték re hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los 

sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt, vagy köz fel ada tot
el lá tó sze mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán, il le tõ -
leg je len tõs ér ték re fegy ve re sen, bûn szö vet ség ben vagy
cso por to san,

c) fegy ve re sen vagy cso por to san hi va ta los sze mély,
kül föl di hi va ta los sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt,
vagy köz fel ada tot el lá tó sze mély el len, e fel ada ta teljesí -
tése so rán,
kö ve tik el.

Kifosztás

322.  § (1) Aki ide gen dol got jog ta lan el tu laj do ní tás
 végett

a) úgy vesz el más tól, hogy evég bõl le ré sze gí ti,
b) az ál ta la más bûn cse lek mény el kö ve té se so rán al kal -

ma zott erõ szak avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet len 
fe nye ge tés ha tá sa alatt álló sze mély tõl vesz el,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ki fosz tást

a) je len tõs ér ték re,
b) bûn szö vet ség ben vagy cso por to san

kö ve tik el.

(3)673 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ki fosz tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó ér ték re,
b) je len tõs ér ték re, bûn szö vet ség ben vagy cso por to san

kö ve tik el.

Zsarolás

323.  § (1)674 Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást erõ -
szak kal vagy fe nye ge tés sel arra kény sze rít, hogy va la mit
te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön és ez zel kárt okoz, bûn tet -
tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a zsa ro lást

a) bûn szö vet ség ben,
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668 A 319.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ját az 1999: CXX. tör vény 29.  §-a
ik tat ta be.

669 Az ere de ti 320.  §-t az Al kot mány bí ró ság 6/1992. (I. 30.) AB hatá -
rozata meg sem mi sí tet te. A 320.  §-t is mé tel ten az 1994: IX. tör vény 31.  §-a
ik tat ta be.

670 A 320.  § (2) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 30.  §-ával megálla -
pított szö veg.

671 A 321.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
77.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be, és szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény
71.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. 

672 A 321.  § (4) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 71.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. 

673 A 322.  § (3) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 32.  §-a ik tat ta be.
674 A 323.  § (1) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 52.  §-ának (1) be -

kez dé se ál la pí tot ta meg.



b) élet vagy tes ti ép ség el le ni avagy más ha son ló an
 súlyos fe nye ge tés sel,

c) hi va ta los sze mély ként e jel leg fel hasz ná lá sá val
avagy hi va ta los meg bí zás vagy mi nõ ség szín le lé sé vel
kö ve tik el.

(3)675

Rongálás

324.  § (1) Aki ide gen va gyon tárgy meg sem mi sí té sé vel
vagy meg ron gá lá sá val kárt okoz, ron gá lást kö vet el.

(2)676 A bün te tés vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha

a) a ron gá lás ki sebb kárt okoz,
b)677 a sza bály sér té si ér ték ha tárt meg nem ha la dó kárt

oko zó ron gá lást bûn szö vet ség ben
kö ve tik el.

(3) Bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ az, aki

a) na gyobb kárt okoz,
b)678 1. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tár gyat, ré gé sze ti

le lõ he lyet vagy mû em lé ket,
2. val lá si tisz te let tár gyát, il le tõ leg val lá si szer tar tás

vég zé sé re szol gá ló épü le tet vagy tár gyat,
3. te me té si he lyet, te met ke zé si em lék he lyet, il le tõ leg

te me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott emlé -
kére ren delt tár gyat
ron gál meg.

(4)679 A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ron gá lás

a) je len tõs kárt okoz,
b)680 1. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tár gyat, ré gé sze ti

le lõ he lyet vagy mû em lé ket,
2. val lá si tisz te let tár gyát, il le tõ leg val lá si szer tar tás

vég zé sé re szol gá ló épü le tet vagy tár gyat,
3. te me té si he lyet, te met ke zé si em lék he lyet, il le tõ leg

te me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott emlé -
kére ren delt tár gyat
sem mi sít meg,

c) rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val
kö ve tik el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ron gá lás kü lö nö sen nagy kárt okoz.

(6)681 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ron gá lás kü lö nö sen je len tõs kárt okoz.

Jogtalan elsajátítás

325.  § (1)682 Aki a ta lált ide gen dol got el tu laj do nít ja,
avagy nyolc nap alatt a ha tó ság nak vagy an nak, aki el vesz -
tet te, nem adja át, úgy szin tén aki a vé let le nül vagy té ve -
dés bõl hoz zá ke rült ide gen dol got el tu laj do nít ja vagy
nyolc nap alatt vissza nem adja, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)683 A bün te tés két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
jog ta lan el sa já tí tást a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy -
ra kö ve tik el.

Orgazdaság

326.  § (1) Aki lo pás ból, sik kasz tás ból, csa lás ból, hût len
ke ze lés bõl, rab lás ból, ki fosz tás ból, zsa ro lás ból, jog ta lan
el sa já tí tás ból, vagy or gaz da ság ból szár ma zó dol got va -
gyo ni ha szon vé gett meg sze rez, el rejt vagy el ide ge ní té sé -
ben köz re mû kö dik, or gaz da sá got kö vet el.

(2)684 A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az
 orgazdaságot

a) ki sebb ér ték re,
b)685 a sza bály sér té si ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3)686 A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha az or gaz da sá got na gyobb ér ték re vagy
kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra kö ve tik el.

(4) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az or gaz da sá got

a) je len tõs ér ték re,
b) na gyobb ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.
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675 A 323.  § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a (2) bekezdé -
sének a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

676 A 324.  § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

677 A 324.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból a „vagy kü lö nös vissza -
esõként” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103.  § (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

678 A 324.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény
72.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

679 A 324.  § (4) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 53.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

680 A 324.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény
72.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

681 A 324.  § ere de ti (6) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság 6/1992. (I. 30.)
AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te. A (6) be kez dést is mé tel ten az 1999: CXX.
tör vény 33.  §-a ik tat ta be.

682 A 325.  § ere de ti szö ve gé nek je lö lé sét az 1997: CXL. tör vény
103.  §-ának (5) be kez dé se (1) be kez dés re mó do sí tot ta. A szö veg ben a „köz -
ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a állapí -
totta meg.

683 A 325.  § (2) be kez dé sét az 1997: CXL. tör vény 103.  §-ának (5) be kez -
dé se ik tat ta be.

684 A 326.  § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 39.  §-ának (3) be kez dé -
se, a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí -
tot ta meg, ugyan ezen tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví -
tó-ne ve lõ mun ka” szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

685 A 326.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból a „vagy kü lö nös vissza esõ -
ként” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

686 A 326.  § (3) be kez dé se az 1997: CXL. tör vény 103.  §-ának (6) be kez -
dé sé vel mó do sí tott szö veg.



(5)687 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az or gaz da sá got

a) kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) je len tõs ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.

(6)688 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az or gaz da sá got

a) kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) kü lö nö sen nagy ér ték re üz let sze rû en,
c)689 

kö ve tik el.

Jármû önkényes elvétele

327.  §690 (1) Aki ide gen gépi meg haj tá sú jár mû vet más -
tól azért vesz el, hogy jog ta la nul hasz nál ja, vagy az így el -
vett, il let ve a rá bí zott ilyen jár mû vet hasz nál ja jog ta la nul,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek ményt

a) erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el le ni köz -
vet len fe nye ge tés sel,

b) bûn szö vet ség ben
kö ve tik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (2) be kez dés a) pont já ban írt bûn cse lek ményt 
fegy ve re sen vagy bûn szö vet ség ben kö ve tik el.

Vásárlók megkárosítása

328.  § (1)691 Aki áru nak köz vet le nül a fo gyasz tók ré szé -
re for ga lom ba ho za ta la so rán

a) ha mis mé rés sel vagy szá mo lás sal;
b)692

c) az áru mi nõ sé gé nek meg ron tá sá val
a vá sár ló kat meg ká ro sí tó te vé keny sé get foly tat, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki az ott
fel so rolt cse lek mé nye ket gaz da sá gi jel le gû szol gál ta tás
so rán a meg ren de lõk sé rel mé re kö ve ti el.

(3) Bûn tet tet kö vet el és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ, aki a vá sár lók meg ká ro sí tá sát
 üzletszerûen kö ve ti el.

Bitorlás

329.  §693 (1) Aki
a) más szel lem i al ko tá sát sa ját ja ként tün te ti fel, és

 ezzel a jo go sult nak va gyo ni hát rányt okoz,
b) gaz dál ko dó szer ve zet nél be töl tött mun ka kö ré vel,

tiszt sé gé vel, tag sá gá val vissza él ve más szel lem i al ko tá sá -
nak hasz no sí tá sát vagy az al ko tás hoz fû zõ dõ jo gok ér vé -
nye sí té sét at tól te szi füg gõ vé, hogy an nak dí já ból, il let ve
az ab ból szár ma zó ha szon ból vagy nye re ség bõl ré sze sít -
sék, il let ve jo go sult ként tün tes sék fel,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2)694 E § al kal ma zá sá ban szel lem i al ko tás: az iro dal mi,
tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tás, a ta lál mány, a haszná -
lati min ta, a for ma ter ve zé si min ta, a mik ro elekt ro ni kai fél -
ve ze tõ ter mék to po grá fi á ja és az újí tás.

Szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok
megsértése695

329/A.  §696 (1) Aki az iro dal mi, tu do má nyos vagy mû vé -
sze ti al ko tás szer zõ jé nek a mû vén, elõ adó mû vész nek az
elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyén, hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak 
a hang fel vé te lén, rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet nek a mû -
so rán, il le tõ leg film vagy adat bá zis elõ ál lí tó já nak a tel je -
sít mé nyén fenn ál ló jo gát ha szon szer zés vé gett, vagy va -
gyo ni hát rányt okoz va meg sér ti, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó
jo gok meg sér té sét

a) je len tõs va gyo ni hát rányt okoz va,
b) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a szer zõi vagy

szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té sét kü lö nö sen
nagy va gyo ni hát rányt,
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687 A 326.  § (5) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 34.  §-ával megálla -
pított szö veg.

688 A 326.  § (6) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 34.  §-a ik tat ta be.
689 A 326.  § (6) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88.  §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 
690 A 327.  § és az azt meg elõ zõ al cím az 1997: LXXIII. tör vény 55.  §-ával 

meg ál la pí tott szö veg.
691 A 328.  § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.
692 A 328.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját az 1994: IX. tör vény 39.  §-a

 hatályon kí vül he lyez te.

693 A 329.  § az 1999: CXX. tör vény 35.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
694 A 329.  § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 73.  §-ával megálla -

pított szö veg. 
695 Az ere de ti al cí met (Szer zõi vagy szom szé dos jo gok meg sér té se) és

a 329/A.  §-t az 1993: XVII. tör vény 72.  §-a ik tat ta be. Az al cím szö ve gét
a 2001: CXXI. 74.  §-a ál la pí tot ta meg.

696 A 329/A.  § a 2001: CXXI. tör vény 74.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té sét 
kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt
okoz va kö ve tik el.

(4) Aki a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té sét va gyo ni hát rányt okoz va gon dat lan ság ból kö -
ve ti el, vét ség  miatt egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok védelmét
biztosító mûszaki intézkedés kijátszása697

329/B.  §698 (1) Aki a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap -
cso ló dó jo gok vé del mét szol gá ló és a szer zõi jog ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé -
se cél já ból az eh hez szük sé ges esz közt, ter mé ket, be ren de -
zést vagy fel sze re lést ha szon szer zés vé gett

a) ké szít, elõ ál lít,
b) átad, for ga lom ba hoz, vagy az zal ke res ke dik,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a szer zõi
vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok vé del mét szol gá ló
mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé se cél já ból az eh hez szük -
séges vagy ezt könnyí tõ gaz da sá gi, mû sza ki, szer ve zé si
 ismeretet más nak a ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó
jo gok vé del mét szol gá ló mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sát
üz let sze rû en kö ve tik el.

(4) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés a) pont ja ese tén, aki 
– mi e lõtt a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
vé del mét szol gá ló mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé sé hez
szük sé ges esz köz, ter mék, be ren de zés, fel sze re lés készí -
tése, il le tõ leg elõ ál lí tá sa a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol -
na – te vé keny sé gét a ha tó ság elõtt fel fe di, és az el ké szí tett,
il le tõ leg az elõ ál lí tott dol got a ha tó ság nak át ad ja, va la mint
le he tõ vé te szi a ké szí tés ben, il le tõ leg elõ ál lí tás ban részt
vevõ más sze mély ki lé té nek meg ál la pí tá sát.

Jogkezelési adat meghamisítása699

329/C.  §700 Aki más szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso -
ló dó jo gok vé del me alá tar to zó mû vé nek, il le tõ leg tel je sít -
mé nyé nek a fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben meg je le ní -
tett, és a szer zõi jog ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott

jog ke ze lé si ada tot ha szon szer zés vé gett jo go su lat la nul el -
tá vo lít ja vagy meg vál toz tat ja, vét sé get kö vet el, és két évig 
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Iparjogvédelmi jogok megsértése701

329/D.  § (1)702 Aki a jo go sult nak sza ba dal mi ol ta lom,
hasz ná la ti vagy for ma ter ve zé si min ta ol ta lom, to pog rá fi a -
ol ta lom, véd jegy vagy föld raj zi áru jel zõ ol tal ma alap ján
fenn ál ló jo gát az ol ta lom tár gyá nak után zá sá val vagy át vé -
te lé vel meg sér ti, és ez zel va gyo ni hát rányt okoz, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az ipar jog vé del mi jo gok meg sér té sét

a) je len tõs va gyo ni hát rányt okoz va,
b) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az ipar jog vé del -

mi jo gok meg sér té sét kü lö nö sen nagy va gyo ni hát rányt,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha

az ipar jog vé del mi jo gok meg sér té sét kü lö nö sen je len tõs
va gyo ni hát rányt
okoz va kö ve tik el.

Hitelsértés

330.  §703 Aki a hi tel fe de ze tét egész ben vagy rész ben
 elvonja, vagy a hi te le zõ nek a fe de zet bõl való ki elé gí té sét
más mó don meg hi ú sít ja, vét sé get kö vet el, és egy évig
 terjedõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Tartozás fedezetének elvonása704

330/A.  §705

Magánindítvány

331.  § A sze mé lyi va gyont ká ro sí tó lo pás, sik kasz tás,
csa lás, hût len ke ze lés, ron gá lás, jog ta lan el sa já tí tás, or gaz -
da ság, va la mint jár mû ön ké nyes el vé te le  miatt az el kö ve tõ
csak ma gán in dít vány ra bün tet he tõ, ha a sér tett a hoz zá tar -
to zó ja.
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697 Az ere de ti al cí met (Szer zõi vagy szom szé dos jog vé del mét biz to sí tó
mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sa) és a 329/B.  §-t az 1999: CXX. tör vény 37.  §-a
ik tat ta be. Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.

698 A 329/B.  § a 2001: CXXI. tör vény 75.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
699 Az al cí met és a 329/C.  §-t az 1999: CXX. tör vény 38.  §-a ik tat ta be. 
700 A 329/C.  § a 2001: CXXI. tör vény 76.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. 

701 Az al cí met és a 329/D.  §-t az 1999: CXX. tör vény 39.  §-a ik tat ta be.
702 A 329/D.  § (1) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 77.  §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.
703 A 330.  §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII.

tör vény 75.  §-a ál la pí tot ta meg.
704 Az al cí met és a 330/A.  §-t az 1987: III. tör vény 36.  §-a ik tat ta be.
705 A 330/A.  §-t az 1994: IX. tör vény 39.  §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.



Tevékeny megbánás

332.  §706

Értelmezõ rendelkezések

333.  § E fe je zet al kal ma zá sá ban
1.707 do log: a vil la mos- és a gaz da sá gi lag hasz no sít ha tó

más ener gia is, úgy szin tén a va gyo ni jo go sult sá got meg -
tes te sí tõ olyan ok irat, de ma te ri a li zált ér ték pa pír is, amely
a ben ne ta nú sí tott va gyo ni ér ték vagy jo go sult ság fe let ti
ren del ke zést ön ma gá ban –, il let ve a de ma te ri a li zált for má -
ban ki bo csá tott ér ték pa pír ese té ben az ér ték pa pír szám la
jo go sult já nak – biz to sít ja,

2.708

3.709

4. a kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû
bûn cse lek mé nyek a va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek.

XIX. fejezet

A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉG ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

333/A.  §710 E fe je zet ren del ke zé se it meg elõ zõ vé del mi
hely zet ben és rend kí vü li ál la pot ban be ve ze tett had kö te le -
zett ség el ren de lé sét köve tõen kell al kal maz ni.

Bevonulási kötelezettség megszegése

334.  §711 (1) Az a had kö te les, aki ka to nai be vo nu lá si
 kötelezettségének nem tesz ele get, bûn tett  miatt öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

Kibúvás a katonai szolgálat alól

335.  §712 (1) Az a had kö te les, aki ab ból a cél ból, hogy
a ka to nai szol gá lat alól ki von ja ma gát, je lent ke zé si vagy
be vo nu lá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, bûn tet tet
kö vet el, és öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Az a had kö te les, aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott cél ból

a) tes tét meg cson kít ja, egész sé gét ká ro sít ja, vagy meg -
té vesz tõ ma ga tar tást ta nú sít,

b) en ge dély nél kül kül föld re tá vo zik vagy tar tó san kül -
föl dön ma rad,
öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

Katonai szolgálat megtagadása

336.  §713 Az a had kö te les, aki ka to nai szol gá la tá nak tel -
je sí té sét meg ta gad ja, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kibúvás a polgári szolgálat alól714

336/A.  §715 (1) Az a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re en ge -
délyt ka pott sze mély, aki meg je le né si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ab ból 
a cél ból, hogy a pol gá ri szol gá lat tel je sí té se alól vég leg
 kivonja ma gát,

a) je lent ke zé si vagy meg je le né si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, eb bõl a cél ból tes tét meg cson kít ja, egész -
sé gét ká ro sít ja, vagy meg té vesz tõ ma ga tar tást ta nú sít, egy
év tõl öt évig,

b) en ge dély nél kül kül föld re tá vo zik vagy tar tó san kül -
föl dön ma rad, két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt azért kö ve ti el, hogy pol gá ri szol gá la tá nak tel je sí té -
se alól ide ig le ne sen ki von ja ma gát, bûn tett  miatt há rom
évig, ha az ide ig le nes ki vo nás tar ta ma meg ha lad ja a hat
na pot, egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.
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706 A 332.  §-t a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja
2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye zett
ren del ke zés: „332.  § A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél tány lást 
ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ is –, ha a lo pás, sik kasz tás, csa lás, hût len ke ze -
lés, ron gá lás, or gaz da ság, jog ta lan el sa já tí tás vagy a jár mû ön ké nyes el vé te -
lé nek el kö ve tõ je a cse lek ményt – mi e lõtt fel fe dez ték vol na – a ha tó ság nak
vagy a ká ro sult nak be je len ti és a kárt meg té rí ti, vagy meg tesz min den tõle
 elvárhatót a kár meg té rí té se ér de ké ben.”

707 A 333.  § 1. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 78.  §-ával megálla -
pított szö veg.

708 A 333.  § 2. pont ját az 1999: CXX. tör vény 44.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

709 A 333.  § 3. pont ját a 6/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat meg sem mi sí tet te,
majd az 1993: XVII. tör vény 103.  §-ának (1) be kez dé se a biz ton ság ked vé ért
ha tá lyon kí vül he lyez te.

710 A 333/A.  §-t a 2004: CXXXI. tör vény 9.  §-a ik tat ta be.
711 A 334.  § a 2004: CXXXI. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

712 A 335.  § a 2004: CXXXI. tör vény 11.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
713 A 336.  § a 2004: CXXXI. tör vény 12.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
714 Az al cí met és a 336A.  §-t az 1989: XXIII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be. Az

al cím szö ve gét az 1998: LXXXII. tör vény 79.  §-a ál la pí tot ta meg.
715 A 336/A.  § a 2004: CXXXI. tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



A pol gá ri szol gá lat meg ta ga dá sa716

336/B.  §717 Az a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re en ge délyt 
ka pott sze mély, aki a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sét meg ta -
gad ja, egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

336/C.  §718

Jelentkezési kötelezettség elmulasztása

337.  §719 Az a had kö te les, aki meg je le né si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása

338.  §720 (1) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely nek
cél ja an nak meg hi ú sí tá sa, hogy a had kö te les a 334.  §-ban,
336/A.  §-ban, 336/B.  §-ban, il let ve a 337.  §-ban meg je lölt
kö te le zett sé gét tel je sít se, bûn tet tet kö vet el, és az e §-ok -
ban meg ha tá ro zott bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely nek cél ja,
hogy had kö te lest a 335.  §-ban meg ha tá ro zott mó don a ka -
to nai szol gá lat alól ki von jon, az ott írt meg kü lön böz te tés
sze rint bün te ten dõ.

Polgári védelmi kötelezettség megszegése

339.  §721 (1) Aki pol gá ri vé del mi szol gá la tát nem lát ja
el, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos ve szélyt idéz elõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Honvédelmi munkakötelezettség megsértése

340.  § Az a hon vé del mi mun ká ra kö te le zett sze mély,
aki e kö te le zett sé gét tá vol ma ra dá sá val vagy más mó don
sú lyo san meg sér ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Szolgáltatási kötelezettség megszegése

341.  §722 Aki gaz da sá gi vagy anya gi szol gál ta tás ban álló 
hon vé del mi kö te le zett sé gét sú lyo san meg sze gi vagy ki -
játssza, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Tevékeny megbánás

342.  § A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az e fe je zet -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve tõ je az el mu -
lasz tott kö te le zett sé gé nek ön ként ele get tesz.

XX. fejezet

A KATONAI BÛNCSELEKMÉNYEK

I. cím

A SZOLGÁLATI BÛNCSELEKMÉNYEK

Szökés

343.  § (1) Aki ab ból a cél ból, hogy ka to nai szol gá la tá -
nak tel je sí té se alól ki von ja ma gát, szol gá la ti he lyét ön ké -
nye sen el hagy ja vagy at tól tá vol ma rad, bûn tet tet kö vet el,
és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a szö kést

a) fegy ve re sen,
b) cso por to san,
c) fon tos szol gá lat tel je sí té se köz ben vagy a szol gá lat

fel hasz ná lá sá val,
d) sze mély el le ni erõ szak al kal ma zá sá val

kö ve tik el.

(3) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, aki kül föld re szö kik.

(4)723 Tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ, aki a (2) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don kül föld re szö kik,
vagy a szö kést há bo rú ide jén kö ve ti el.

(5) Aki a (2) vagy a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szö -
kés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett  miatt egy év -
tõl öt évig, há bo rú ide jén öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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716 Az al cí met és a 336/B.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 80.  §-a ik tat ta
be, és egy ide jû leg a ko ráb bi 336/B.  § szá mo zá sát 336/C.  §-ra mó do sí tot ta.

717 A 336/B.  § a 2004: CXXXI. tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
718 Az al cí met (Pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé nek aka dá lyo zá sa) és a

336/C.  §-t – ere de ti leg 336/B.  §-ként – az 1989: XXIII. tör vény 1.  §-a ik tat ta
be, a sza kasz szá mo zá sát az 1998: LXXXVII. tör vény 80.  §-a mó do sí tot ta.
Az al cí met és a 336/C.  §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának a) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

719 A 337.  § a 2004: CXXXI. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
720 A 338.  § a 2004: CXXXI. tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
721 A 339.  § a 2004: CXXXI. tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

722 A 341.  § a 2004: CXXXI. tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
723 A 343.  § (4) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si

nem elõ írását az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.



(6)724

(7) A szö kés el kö ve tõ jé nek a bün te té se kor lát la nul eny -
hít he tõ, ha a ha tó ság nál ön ként je lent ke zik.

Feljelentés elmulasztása

344.  § Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy
kül föld re szö kés el kö ve té se ké szül, vagy még le nem lep -
le zett ilyen bûn cse lek ményt kö vet tek el, és er rõl, mi helyt
te he ti, je len tést nem tesz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ. A je len tés el mu -
lasz tá sa  miatt az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja nem bün tet he tõ.

Önkényes eltávozás

345.  §725 (1) Aki szol gá la ti he lyé rõl ön ké nye sen el tá vo -
zik, vagy at tól tá vol ma rad, és tá vol lé te negy ven nyolc órát
meg ha lad, vét sé get kö vet el, és egy évig, há bo rú ide jén
bûn tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Ha az ön ké nyes tá vol lét tar ta ma meg ha lad ja a ki lenc 
na pot, a bün te tés bûn tett  miatt há rom évig, há bo rú ide jén
két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

Kibúvás a szolgálat alól

346.  § (1)726 Aki ab ból a cél ból, hogy ka to nai szol gá la tá -
nak tel je sí té se alól ki von ja ma gát, tes tét meg cson kít ja,
egész sé gét ká ro sít ja, vagy meg té vesz tõ ma ga tar tást ta nú -
sít, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ
vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt azért kö ve ti el, hogy ka to nai szol gá la tá nak tel je sí té -
se alól ide ig le ne sen ki von ja ma gát, vét ség  miatt egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, há bo rú ide jén bûn tett  miatt
egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Ha az ide ig le nes ki vo nás tar ta ma meg ha lad ja a hat
na pot, a bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés.

A szolgálat megtagadása

347.  §727 Aki a ka to nai szol gá lat tel je sí té sét meg ta gad ja,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés sel, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy 
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kötelességszegés szolgálatban

348.  § (1)728 Aki õr-, ügye le ti vagy egyéb ké szen lé ti
szol gá lat ban el al szik, sze szes italt fo gyaszt, ren del te té si
he lyét el hagy ja, vagy a szol gá lat el lá tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zést más mó don sú lyo san meg sze gi, vét sé get kö vet
el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra je len tõs hát rány ve szé lyé vel jár.

(3)729 A bün te tés bûn tett  miatt tíz év tõl ti zen öt évig ter -
jedõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -
lek ményt harc hely zet ben kö ve tik el, és ab ból kü lö nö sen
nagy hát rány szár ma zik.

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt a (2) be kez dés ese tén, az ott tett meg kü lön -
böz te tés sze rint, egy évig, il let ve há rom évig, a (3) be kez -
dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás

349.  § (1) Aki fon tos szol gá la ti fel adat alól meg té vesz -
tés sel vagy tá vol ma ra dás sal ki von ja, il le tõ leg an nak tel je -
sí té sé re kép te len né te szi ma gát, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig, há bo rú ide jén
egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra je len tõs hát rány ve szé lyé vel jár.

Jelentési kötelezettség megszegése

350.  § (1) Aki fon tos szol gá la ti ügy ben kel lõ idõ ben
nem tesz je len tést, vagy va lót lan je len tést tesz, vét sé get
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig, há bo rú ide jén
egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény bõl a szol gá lat ra je len tõs hát rány szár ma zik.

Szolgálati visszaélés

351.  §730 (1) Aki azért, hogy jog ta lan hát rányt okoz zon,
il le tõ leg jog ta lan elõnyt sze rez zen, szol gá la ti ha tal má val
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vagy hely ze té vel vissza él, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse -
lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény bõl je len tõs hát rány szár ma -
zik.

II. cím

A FÜGGELEMSÉRTÉS

Zendülés

352.  § (1) Aki a szol gá la ti rend és fe gye lem el len irá -
nyu ló olyan cso por tos, nyílt el len sze gü lés ben vesz részt,
amely a szol gá la ti fel ada tok tel je sí té sét je len tõ sen za var ja, 
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a zen dü lés

a) kez de mé nye zõ je, szer ve zõ je és ve ze tõ je,
b) részt ve võ je, ha az elöl já ró vagy a zen dü lés sel szem -

ben fel lé põ el len erõ sza kot al kal maz.

(3)731 Tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ

a) a kez de mé nye zõ, a szer ve zõ és a ve ze tõ, ha a zen dü -
lés kü lö nö sen sú lyos kö vet kez ménnyel jár,

b) a részt ve võ, ha a zen dü lés so rán el kö ve tett cse lek -
mé nye ha lált okoz vagy egyéb kü lö nö sen sú lyos kö vet kez -
ménnyel jár.

(4)732 Há bo rú ide jén a bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt
év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, a (2) be kez dés 
ese tén, va la mint harc hely zet ben az (1) be kez dés ese tén is
tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés.

(5) Az (1) be kez dés ese tén kor lát la nul eny hít he tõ an nak
a bün te té se, aki a zen dü lést, mi e lõtt az sú lyo sabb kö vet -
kez ménnyel jár, vagy mi u tán fel szó lí tot ták, ab ba hagy ja.

(6) Aki zen dü lés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett  miatt egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Zendülés megakadályozásának elmulasztása

353.  § Aki a tu do má sá ra ju tott zen dü lést vagy elõ ké szü -
le tét tõle tel he tõ leg nem aka dá lyoz za meg, il let ve ké se de -

lem nél kül nem je len ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Parancs iránti engedetlenség

354.  § (1) Aki a pa ran csot nem tel je sí ti, vét sé get kö vet
el, és egy évig, cso por tos el kö ve tés ese tén bûn tett  miatt
 három évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az en ge det -
len ség

a) más alá ren del tek je len lé té ben akár a pa rancs tel je sí -
té sé nek ki fe je zett meg ta ga dá sá val, akár egyéb sér tõ mó -
don tör té nik,

b) a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát rány
 veszélyével jár.

(3)733 Aki há bo rú ban a har ci pa ran csot nem tel je sí ti, tíz
év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt a (2) be kez dés b) pont ja ese tén egy évig,
 háború ide jén há rom évig, a (3) be kez dés ese tén öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak

355.  § (1) Aki
a) az elöl já ró el len,
b) a fel jebb va ló, az õr vagy más szol gá la ti kö zeg el len

szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben vagy a miatt erõ sza kot al -
kal maz, az zal fe nye get vagy tett le ges el len ál lást ta nú sít,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig, há bo rú ide jén egy év tõl
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt fegy ver rel vagy cso por to san
 követik el,

b) a bûn cse lek mény egy ben pa rancs irán ti engedet -
lenség is,

c) a bûn cse lek mény sú lyos tes ti sér tés sel, il le tõ leg a
szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát rány ve szé lyé vel 
jár.

(3)734 A bün te tés két év tõl nyolc évig, há bo rú ide jén öt
év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást vagy élet ve szélyt okoz.
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(4) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény a sér tett ha lá lát okoz za.

(5)735 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény szán dé kos em ber ölést is meg -
valósít,

b) a bûn cse lek ményt harc hely zet ben kö ve tik el.

(6) E § ren del ke zé se it kell al kal maz ni ak kor is, ha a
bûn cse lek ményt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 személy vé del mé re kelt vagy erre ren delt sze mély el len
kö ve tik el.

Szolgálati tekintély megsértése

356.  § (1) Aki
a) az elöl já ró,
b) a szol gá la tát tel je sí tõ fel jebb va ló, õr vagy más szol -

gá la ti kö zeg
te kin té lyét más elõtt vagy fel tû nõ en dur ván meg sér ti, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt több ka to na elõtt vagy
egyéb ként nyil vá no san kö ve tik el.

Bujtogatás

357.  § (1) Aki ka to nák kö zött az elöl já ró, a pa rancs vagy 
ál ta lá ban a szol gá la ti rend vagy a fe gye lem iránt elé ge det -
len sé get szít, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a buj to ga tást szol gá lat tel je sí té se köz ben kö ve tik el,
b) a buj to ga tás ból a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re

 jelentõs hát rány szár ma zik.

III. cím

AZ ELÖLJÁRÓI BÛNCSELEKMÉNYEK

Alárendelt megsértése

358.  § (1) Aki alá ren delt jét em ber i mél tó sá gá ban, más
elõtt vagy fel tû nõ en dur ván meg sér ti, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) al jas in dok ból,
b) sú lyos tes ti vagy lel ki gyöt rel met okoz va,
c) több alá ren delt sé rel mé re

kö ve tik el.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos tes ti sér tést vagy a szol gá -
lat ra je len tõs hát rányt okoz.

Elöljárói hatalommal visszaélés

359.  § Aki elöl já rói ha tal má val vissza él ve alá ren delt jét
a) fe gyel mi fe nyí tés sel sújt ja,
b) pa nasz jo gá nak gya kor lá sá ban kor lá toz za,
c) já ran dó sá gá ban meg rö vi dí ti, vagy anya gi lag meg -

terheli,
d) ma gán cél ra igény be ve szi,
e) a töb bi ek hez ké pest elõ nyö sebb vagy hát rá nyo sabb

bá nás mód ban ré sze sí ti,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Elöljárói gondoskodás elmulasztása

360.  § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét az ál tal sze gi meg,
hogy az alá ren delt jé nek anya gi el lá tá sá ra vagy fe nye ge tõ
ve szély tõl meg óvá sá ra, il le tõ leg meg men té sé re szük sé ges
in téz ke dést el mu laszt ja, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse -
lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát ránnyal
jár.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Elöljárói intézkedés elmulasztása

361.  § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét meg szeg ve
a) az alá ren delt kö te les ség sze gé sé nek vagy bûn cse lek -

mé nyé nek meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve a fe le lõs ség re
 vonásra,

b) a szol gá la ti ren det, a fe gyel met vagy a közbizton -
ságot fe nye ge tõ za var le küz dé sé re
a szük sé ges in téz ke dést el mu laszt ja, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
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(2) Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra, a fe gye lem re
vagy a köz biz ton ság ra je len tõs hát ránnyal jár, a bün te tés
bûn tett  miatt öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Ellenõrzés elmulasztása

362.  § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét az ál tal sze gi meg,
hogy az alá ren delt jét szol gá la tá nak tel je sí té sé ben nem el -
len õr zi, és ez a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát -
ránnyal jár, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re 
kü lö nö sen nagy hát ránnyal jár, a bün te tés bûn tett  miatt öt
évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség  miatt – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

IV. cím

A HARCKÉPESSÉGET VESZÉLYEZTETÕ
BÛNCSELEKMÉNYEK

Harckészültség veszélyeztetése

363.  § (1) Aki az ala ku lat harc ké szült sé gét köz vet le nül
ve szé lyez te ti az ál tal, hogy szol gá la ti kö te les sé gé nek meg -
sze gé sé vel

a) nem gon dos ko dik a szük sé ges fegy ver zet, har ci fel -
sze re lés vagy más ha di anyag biz to sí tá sá ról vagy kész le té -
nek meg óvá sá ról,

b) fon tos fegy ver ze tet, har ci fel sze re lést vagy más fon -
tos ha di anya got meg sem mi sít, hasz nál ha tat lan ná tesz,
vagy ren del te té sé tõl egyéb mó don el von,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)736 Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra kü lö nö sen nagy 
hát ránnyal jár, a bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ
vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség  miatt az (1) be kez dés ese tén – az ott tett meg kü lön -
böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig, a (2) be kez -
dés ese tén – az ott tett meg kü lön böz te tés sze rint – há rom
évig, il let ve öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bünte -
tendõ.

Parancsnoki kötelességszegés

364.  §737 Aki harc hely zet ben, pa rancs no ki kötelessé -
gének meg sze gé sé vel

a) az alá ren delt ka to ná kat az el len ség nek meg ad ja vagy 
el fog ni en ge di,

b) a rá bí zott fon tos harc ál lást, be ren de zést, harc esz -
közt, vagy más ha di anya got kény sze rí tõ szük ség nél kül
meg sem mi sí ti, vagy az el len ség nek hasz nál ha tó ál la pot -
ban át en ge di,

c) nem fej ti ki az el len ség gel szem ben azt az el len ál lást, 
amely re ké pes,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól

365.  §738 Aki há bo rú ban har ci kö te les sé gé nek tel je sí té se 
alól

a) szol gá la ti he lyé nek ön ké nyes el ha gyá sá val, el rej tõ -
zés sel vagy meg fu ta mo dás sal,

b) harc kép te len ség szán dé kos elõ idé zé sé vel vagy meg -
té vesz tõ ma ga tar tás sal,

c) harc esz kö ze el ha gyá sá val, meg ron gá lá sá val vagy al -
kal ma zá sá nak el mu lasz tá sá val,

d) az el len ség nek ön kén tes meg adás sal,
e) szol gá la ti kö te les sé gé nek egyéb sú lyos meg sze gé sé vel

ki von ja ma gát, bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig
ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

Harci szellem bomlasztása

366.  § (1) Aki há bo rú ide jén a ka to nák kö zött elé ge det -
len sé get szít, kis hi tû sé get kelt, vagy ri asz tó hírt ter jeszt,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény

a) harc hely zet ben ka to nák elé ge det len sé gét vagy
egyéb kö te les ség sze gé sét vált ja ki,

b) a szol gá lat ra más je len tõs hát ránnyal jár.

Értelmezõ rendelkezés

367.  § E fe je zet al kal ma zá sá ban ka to nai szol gá la ton a
122.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek ál tal telje -
sített szol gá la tot kell ér te ni.

368.  §739 E fe je zet al kal ma zá sá ban harc hely ze ten a
 Magyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze té nek kül föl di al kal -
ma zá sát is ér te ni kell.

2006/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3571

736 A 363.  § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írását az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

737 A 364.  §-ból a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írását
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

738 A 365.  §-ból a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írását
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

739 A 368.  §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 81.  §-a ik tat ta be, szö ve gét
a 2004: CXXXI. tör vény 19.  §-a ál la pí tot ta meg.



1998. évi XIX. tör vény
a büntetõeljárásról1

(egységes szerkezetben)2

ELSÕ RÉSZ

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Az eljárási feladatok megoszlása

1.  § A bün te tõ el já rás ban a vád, a vé de lem és az ítél ke zés 
egy más tól el kü lö nül.

A bíróság eljárásának alapja

2.  §3 (1) A bí ró ság az ítél ke zés so rán tör vényes vád alap -
ján jár el.

(2) Tör vé nyes a vád, ha a vád eme lés re jo go sult a bí ró -
ság hoz in té zett in dít vá nyá ban meg ha tá ro zott sze mély
pon to san kö rül írt, bün te tõ tör vénybe üt kö zõ cse lek mé nye
 miatt a bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sát kez de mé nye zi.

(3) A bí ró ság csak annak a sze mély nek a bün te tõ jo gi fe -
le lõs sé gé rõl dönt het, aki ellen vá dat emel tek, és csak olyan 
cse lek mény  miatt, ame lyet a vád tar tal maz.

(4) A bí ró ság kö te les a vá dat ki me rí te ni, a vá don túl nem 
ter jesz ked het, de nincs köt ve a vád ló nak a vád tár gyá vá
tett cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki -
sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó in dít -
vá nyá hoz.

Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog4

3.  § (1) Min den ki nek joga van ah hoz, hogy az el le ne
emelt vád ról bí ró ság dönt sön.

(2)5 Bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt bár ki nek a fe le -
lõs sé gét meg ál la pí ta ni, és e miatt vele szem ben bün te tést
ki szab ni egye dül a bí ró ság jo go sult.

1 A tör vényt az Or szág gyû lés 1998. már ci us 10-én fo gad ta el. Ki hir det ve
a Ma gyar Köz löny 1998. évi 23. szá má ban. 

2 A tör vény mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét a 2002: I. tör vény 308. §-ának
(5) be kez dé se, a 2003: II. tör vény 88.  §-ának (5) be kez dé se, majd a
2006: LI. tör vény 285.  §-ának (4) be kez dé se ren del te el.

3 A 2.  § a 2006: LI. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

4 A 3.  § elõt ti al cím a 2006: LI. tör vény 2.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

5 A 3.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(3)6 Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az ügyész
és a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tai, valamint az ügyész és a
nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sei ellen, ille tõ leg, ha e tör -
vény azt le he tõ vé te szi, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa  miatt jog or vos lat nak van
 helye.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za tai ellen ren des jog -
or vos lat nak nincs he lye.

A bizonyítási teher

4.  §7 (1) A vád bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li.

(2) A két sé get ki zá ró an nem bi zo nyí tott tény nem ér té -
kel he tõ a ter helt ter hé re.

A védelem joga

5.  § (1) A ter hel tet meg il le ti a vé de lem joga.

(2) Min den ki nek joga van ah hoz, hogy sza bad lá bon vé -
de kez zék. E jo got kor lá toz ni, ille tõ leg bár ki nek a sza bad -
sá gát el von ni csak az e tör vény ben meg ha tá ro zott ok ból és 
a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján le het.

(3)8 A ter helt sze mé lye sen vé de kez het, és a vé del mét
az el já rás bár mely sza ka szá ban védõ is el lát hat ja. A bí ró -
ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság biz to sít ja, hogy az,
aki vel szem ben a bün te tõ el já rást foly tat ják, az e törvény -
ben meg ha tá ro zott mó don vé de kez hes sék.

(4) A védõ el já rá sa az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben kö te le zõ.

A hivatalból való eljárás, a büntetõeljárás megindítása
és a büntetõeljárás akadályai9

6.  § (1) A bí ró ság nak, az ügyész nek és a nyo mo zó ha tó -
ság nak kö te les sé ge, hogy az e tör vény ben meg ál la pí tott
fel té te lek ese tén a bün te tõ el já rást meg in dít sa, ille tõ leg az
el já rást le foly tas sa.

(2) Bün te tõ el já rás csak bûn cse lek mény gya nú ja alap -
ján, és csak az ellen in dít ha tó, akit bûn cse lek mény meg ala -
po zott gya nú ja ter hel.

(3)10 Bün te tõ el já rást nem le het in dí ta ni, a már meg in dult 
bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni, vagy fel men tõ íté le tet
kell hoz ni, ha

6 A 3.  § (3)–(4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

7 A 4.  § a 2006: LI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

8 Az 5.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
9 A 6.  § al cí mét a 2002: I. tör vény 3.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta

meg.
10 A 6.  § (3)–(5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dé se ik -

tat ta be.
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a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény, vagy azt nem a
ter helt (fel je len tett sze mély) kö vet te el,

b) nem ál la pít ha tó meg bûn cse lek mény el kö ve té se,
ille tõ leg az, hogy a bûn cse lek ményt a ter helt (fel je len tett
sze mély) kö vet te el,

c) – az e tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel –
bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok áll fenn,

d)11 a ter helt cse lek mé nyét már jog erõ sen el bí rál ták, ki -
vé ve a Ne gye dik Rész ben, valamint a XXIX. Fe je zet II. és
III. Cí mé ben meg ha tá ro zott el já rá sok ese tét.

(4) A Ne gye dik Rész ben meg ha tá ro zott el já rá so kat
(rend kí vü li jog or vos lat) ki vé ve, a (3) be kez dés d) pont ja
az irány adó ak kor is, ha az el kö ve tõ egy cse lek mé nye több
bûn cse lek ményt va ló sít meg, a bí ró ság azon ban – a vád
sze rin ti mi nõ sí tés nek meg fele lõen – nem a vád ira ti tény ál -
lás sze rint meg ál la pít ha tó va la mennyi bûn cse lek mény
 miatt ál la pít ja meg a ter helt bû nös sé gét.

(5) Az zal szem ben, aki nek a fe le lõs sé gét a bí ró ság sza -
bály sér té si el já rás ban ho zott ha tá ro za tá val ál la pí tot ta meg, 
azo nos tény ál lás mel lett bün te tõ el já rás – a sza bály sér té -
sek rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott per újí tá si el já rás12

le foly ta tá sa elõtt – nem in dít ha tó.

Az ártatlanság vélelme

7.  § Sen ki sem te kint he tõ bû nös nek mind ad dig, amíg a
bû nös sé gét a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá ban nem ál la pí tot -
ta meg.

Az önvádra kötelezés tilalma

8.  § Sen ki sem kö te lez he tõ arra, hogy ön ma gát ter he lõ
val lo mást te gyen, és ön ma ga ellen bi zo nyí té kot szolgál -
tasson.

Az anyanyelv használata

9.  § (1) A bün te tõ el já rás nyelv e a ma gyar. A ma gyar
nyelv nem tu dá sa  miatt sen kit sem ér het hát rány.

(2)13 A bün te tõ el já rás ban mind szó ban, mind írás ban
min den ki az anya nyel vét, tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott kör ben
 regionális vagy ki sebb sé gi nyel vét vagy – ha a ma gyar
nyel vet nem is me ri – az ál ta la is mert ként meg je lölt más
nyel vet hasz nál hat ja.

11 A 6.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 4.  §-ával meg ál -
la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

12 Lásd az 1999: LXIX. tör vény 103.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ját.
13 A 9.  § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.

(3) Annak a ha tá ro zat nak és más hi va ta los irat nak a le -
for dí tá sá ról, ame lyet e tör vény sze rint kéz be sí te ni kell, az
a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság gon dos ko -
dik, ame lyik a ha tá ro za tot meg hoz ta, ille tõ leg a hi va ta los
ira tot ki bo csá tot ta.

(4)14 Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kéz be sí ten -
dõ ira tot nem kell le for dí ta ni, ha er rõl az érin tett ki fe je zet -
ten le mond.

A büntetõjogi felelõsség önálló elbírálása

10.  § Ab ban a kér dés ben, hogy a ter helt kö ve tett-e el és
mi lyen bûn cse lek ményt, a bí ró sá got, az ügyészt, a nyo mo -
zó ha tó sá got nem köti a más el já rás ban, így kü lö nö sen a
pol gá ri el já rás ban, a sza bály sér té si vagy a fe gyel mi el já -
rás ban ho zott ha tá ro zat, ille tõ leg az ab ban meg ál la pí tott
tény ál lás.

A tör vény hatálya

11.  § (1) A bün te tõ el já rást a cse lek mény el bí rá lá sa kor
ha tály ban lévõ tör vény sze rint kell le foly tat ni.

(2) A ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó ügyek ben
[a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Btk.) 3. és 4.  §] az el já rást e tör vény sze -
rint kell le foly tat ni.

II. Fejezet

A BÍRÓSÁG

A bíróság feladata

12.  § (1) A bí ró ság fel ada ta az igaz ság szol gál ta tás.

(2) Bí ró ság dönt – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke -
zik – a sza bad ság el vo nás sal, illetve sza bad ság kor lá to zás -
sal járó kény szer in téz ke dé sek rõl.

(3) A bí ró ság az e tör vény ben meg ha tá ro zott más fel -
ada to kat is el lát.

(4) A vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság fel ada ta it – ha
e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a nyo mo zá si bíró
 látja el.

Az eljáró bíróságok

13.  § (1) Elsõ fo kon a he lyi bí ró ság és a me gyei bí ró ság
jár el.

14 A 9.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 5.  §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) Má sod fo kon jár el
a) a me gyei bí ró ság a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó

ügyek ben,
b) az íté lõ táb la a me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó

ügyek ben,
c)15 ha e tör vény az íté lõ táb la ha tá ro za ta el le ni fel leb be -

zést le he tõ vé te szi, a Leg fel sõbb Bí ró ság az íté lõ táb la ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ben.

(3)16 Har mad fo kon jár el
a) az íté lõ táb la azok ban az ügyek ben, ame lyek ben má -

sod fo kon a me gyei bí ró ság járt el,
b) a Leg fel sõbb Bí ró ság azok ban az ügyek ben, ame -

lyek ben má sod fo kon az íté lõ táb la járt el.

(4)17 Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben az elsõ
fokú bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben az egyes bí ró,
illetve a ta nács el nö ke he lyett ön ál ló alá írá si jog gal bí ró sá -
gi tit kár is el jár hat. A bí ró ság el já rá sá ra irány adó, e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket ilyen eset ben a
bí ró sá gi tit kár el já rá sá ra kell al kal maz ni.

(5)18 Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben,
ön ál ló alá írá si jog gal, tár gya lá son kí vül – a bíró irá nyí tá sa
és fel ügye le te mel lett – bí ró sá gi ügy in té zõ is el jár hat. A bí -
ró ság el já rá sá ra irány adó, e tör vény ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé se ket ilyen eset ben a bí ró sá gi ügy in té zõ el já rá sá ra
kell al kal maz ni.19

A bíróság összetétele

14.  § (1) A he lyi bí ró ság
a)20 egy hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl álló ta nács ban 

jár el, ha a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi vagy en -
nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,

b) ül nö kök köz re mû kö dé se nél kül (egyes bí ró ként) jár
el az a) pont alá nem tar to zó eset ben.

(2) A me gyei bí ró ság mint elsõ fokú bí ró ság – ha e tör -
vény más képp nem ren del ke zik – egy hi va tá sos bí ró ból és
két ül nök bõl álló ta nács ban jár el.

(3)21 A he lyi bí ró ság az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben
egy hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl álló ta nács ban is el -
jár hat, ha meg ál la pít ja, hogy a vád tár gyá vá tett bûn cse lek -
mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en ho gyan mi nõ sül het,
vagy ha az egyes bí ró az ügyet a bí ró ság ta ná csa elé utal ta.

15 A 13.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ját a 2002: I. tör vény 5.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be.

16 A 13.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 6.  §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

17 A 13.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé sé vel
– ere de ti leg (3) be kez dés ként – meg ál la pí tott szö veg, szá mo zá sát (3) be kez -
dés rõl (4) be kez dés re a 2006: LI. tör vény 6.  §-a 2006. jú li us 1. nap já val mó -
do sí tot ta.

18 A 13.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se – ere -
de ti leg (4) be kez dés ként – ik tat ta be, szá mo zá sát (4) be kez dés rõl (5) be kez -
dés re a 2006: LI. tör vény 6.  §-a 2006. jú li us 1. nap já val mó do sí tot ta.

19 Lásd a 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de le tet.
20 A 14.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 6.  §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
21 A 14.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) A me gyei bí ró ság mint elsõ fokú bí ró ság – az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – két hi va tá sos bí ró ból
és há rom ül nök bõl álló ta nács ban jár hat el.

(5)22 A má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró ság há rom hi -
va tá sos bí ró ból álló ta nács ban jár el. A Leg fel sõbb Bí ró ság 
há rom, ille tõ leg ha e tör vény így ren del ke zik, öt hi va tá sos
bí ró ból álló ta nács ban jár el.

(6) Az egyes bí ró és a ta nács el nö ke hi va tá sos bíró; az
ítél ke zés ben a hi va tá sos bíró és az ül nö kök jo gai, kö te les -
sé gei azo no sak.

(7)23 A 17.  § (5) és (6) be kez dé sé ben fel so rolt bûn cse -
lek mé nyek ese tén elsõ fo kon a ta nács el nö ke (egyes bí ró),
má sod fo kon és – a Leg fel sõbb Bí ró ság ki vé te lé vel – har -
mad fo kon a ta nács egyik tag ja az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács ál tal ki je lölt bíró.

Az elsõ fokú bíróság hatásköre

15.  § Elsõ fo kon a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik
azok nak a bûn cse lek mé nyek nek az el bí rá lá sa, ame lye ket e 
tör vény nem utal a me gyei bí ró ság ha tás kö ré be.

16.  § (1)24 A me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar toz nak
a) azok a bûn cse lek mé nyek, ame lyek re a tör vény ti zen -

öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sát is le he tõ vé te szi; valamint

b) az ál lam el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. X. Fe je zet);
c) az em be ri ség el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XI. Fe -

je zet);
d)25 az em ber ölés re irá nyuló elõ ké szü let, a gon dat lan -

ság ból el kö ve tett em ber ölés [Btk. 166.  § (3) és (4) bek.], az 
erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés (Btk. 167. §), az
élet ve szélyt (ha lált) oko zó tes ti sér tés [Btk. 170.  § (5) bek.
és (6) bek. har ma dik for du la ta], az em ber rab lás (Btk.
175/A. §), az em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B. §), az
egész ség ügyi be avat ko zás, az or vos tu do má nyi ku ta tás
rend je és az egész ség ügyi ön ren del ke zés el le ni bûn cse lek -
mé nyek (Btk. XII. Fe je zet II. Cím);

e)26 a vá lasz tás, a nép sza va zás és a népi kez de mé nye zés
rend je el le ni bûn cse lek mény (Btk. 211.  §), az ál lam ti tok és 
a szol gá la ti ti tok meg sér té se (Btk. XV. Fe je zet III. Cím), a
hi va ta li bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. Fe je zet IV. Cím), a
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22 A 14.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

23 A 14.  § (7) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7.  §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. Lásd 
még az 1997: LXVII. tör vény 14.  §-ának (3) be kez dé sét.

24 A 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) és g) pont ja, valamint 2005. ja nu ár
1-jéig ha tá lyos h) pont ja a 2002: I. tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

25 A 16.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ból az „az új szü lött meg ölé se (Btk.
166/A. §),” szö veg rész a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

26 A 16.  § (1) be kez dé sé nek e) és f) pont ja a 2003: II. tör vény 29.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.



nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (Btk. 232.  §), 
a fo goly zen dü lés (Btk. 246.  §), a nem zet kö zi bí ró ság elõtt
el kö ve tett igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mény (Btk.
249/B.  §), a köz élet (nem zet kö zi köz élet) tisz ta sá ga el le ni
bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. Fe je zet VII. és VIII. Cím);

f)27 a ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk. 261/A.  §), a légi jár mû,
vas úti, vízi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru -
szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (Btk.
262.  §), a bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C.  §);

g)28 a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, ille tõ -
leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák for gal -
má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se (Btk. 287. §), a
benn fen tes ke res ke de lem (Btk. 299/A. §), a tõ ke be fek te té -
si csa lás (Btk. 299/B. §), a pi ra mis já ték szer ve zé se (Btk.
299/C. §), a pénz mo sás (Btk. 303. §)29;

h)30 a kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát -
rányt oko zó köz ve szély oko zás [Btk. 259.  § (2) bek.
b) pont] és köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa
[Btk. 260.  § (2) bek.], a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö -
nö sen je len tõs kárt oko zó szá mí tás tech ni kai rend szer és
ada tok el le ni bûn cse lek mény [Btk. 300/C.  § (4) bek. b) és
c) pont], a kü lö nö sen nagy vagy ezt meg ha la dó mér té kû
be vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás [Btk. 310.  § (4) bek.
a) pont], mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó -
csa lás [Btk. 310/A.  § (4) bek.], és vissza élés jö ve dék kel
[Btk. 311.  § (4) bek. a) pont és 311.  § (5) bek.], a kü lö nö -
sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs ér té kû jö ve dé ki
ter mék re el kö ve tett jö ve dé ki or gaz da ság [Btk. 311/A.  §
(3) bek. a) pont és 311/A.  § (4) bek.], a kü lö nö sen nagy,
ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs ér té kû vám árura el kö ve tett
csem pé szet és vám or gaz da ság [Btk. 312.  § (3) bek. a) pont 
és Btk. 312.  § (4) bek.], a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö -
nö sen je len tõs kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élés [Btk. 313/C.  § (5) bek. a) pont és
313/C.  § (6) bek.], a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen
je len tõs ér ték re el kö ve tett lo pás [Btk. 316.  § (6) bek.
a) pont és 316.  § (7) bek.] és sik kasz tás [Btk. 317.  §

(6) bek. a) pont és Btk. 317.  § (7) bek.], a kü lö nö sen nagy,
ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó csa lás [Btk.
318.  § (6) bek. a) pont és 318.  § (7) bek.], a kü lö nö sen
nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt oko -
zó hût len ke ze lés [Btk. 319.  § (3) bek. c) és d) pont], a kü -
lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát rányt oko zó 
ha nyag ke ze lés [Btk. 320.  § (2) bek.], a kü lö nö sen nagy,
vagy ezt meg ha la dó ér ték re el kö ve tett rab lás [Btk. 321.  §
(4) bek. a) pont] és ki fosz tás [Btk. 322.  § (3) bek. a) pont],
a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs kárt oko -
zó ron gá lás [Btk. 324.  § (5) bek. és 324.  § (6) bek.], a kü lö -
nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs ér ték re el kö ve -
tett or gaz da ság [Btk. 326.  § (5) bek. a) pont és 326.  §
(6) bek.], a kü lö nö sen nagy, ille tõ leg a kü lö nö sen je len tõs
va gyo ni hát rányt oko zó szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap -
cso ló dó jo gok meg sér té se [Btk. 329/A.  § (3) bek.] és ipar -
jog vé del mi jo gok meg sér té se [Btk. 329/D.  § (3) bek.];

i) a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó bûn cse -
lek mé nyek.

(2) Ha a ter helt kü lön bö zõ bí ró sá gok ha tás kö ré be tar to -
zó bûn cse lek mé nye ket kö ve tett el, a me gyei bí ró ság jár el.

Az elsõ fokú bíróság ille té kessége

17.  § (1)31 Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az el -
já rás ra az a bí ró ság ille té kes, amely nek a te rü le tén a bûn -
cse lek ményt el kö vet ték. A bí ró sá gok ille té kességi te rü le -
tét a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló tör -
vény ha tá roz za meg.

(2) Ha a bûn cse lek ményt több bí ró ság te rü le tén kö vet -
ték el, vagy az el kö ve tés he lye nem ál la pít ha tó meg, az
azo nos ha tás kö rû bí ró sá gok kö zül az jár el, ame lyik az
ügy ben – a nyo mo zá si bíró el já rá sát ide nem ért ve – ko ráb -
ban in téz ke dett (meg elõ zés). Ha az el kö ve tés he lye a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt is mert té vá lik, az el já rást az
ügyész, a ter helt, a védõ, a pót ma gán vád ló vagy a ma gán -
vád ló in dít vá nyá ra az a bí ró ság foly tat ja, amely nek a te rü -
le tén a bûn cse lek ményt el kö vet ték.

(3)32 Az el já rás ra az a bí ró ság is ille té kes, amely nek te -
rü le tén a ter helt la kik, ha az ügyész, a ma gán vád ló vagy
– ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – a pótmagán -
vádló ott emel vá dat.

(4) Több ter helt ese té ben a ter hel tek egyi ké re ille té kes
bí ró ság a töb bi ter helt tel szem ben is el jár hat, ha ez a ha tás -
kö rét nem ha lad ja meg. Ha több ilyen bí ró ság van, a meg -
elõ zés az irány adó.

31 A 17.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
8.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. Lásd az 1997: LXVI. tör vény mel lék le té -
nek I. ré szét.

32 A 17.  § (3)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 8.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.
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27 A 16.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom 
meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja ál la pí tot ta meg.

28 A 16.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „benn fen tes ke res ke de lem”
és a „ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, ille tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mé kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se”
szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí -
tot ta meg.

29 A 16.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ból „a pénz ha mi sí tás (Btk. 304.  §)
és a bé lyeg ha mi sí tás (Btk. 307.  §);” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

30 A 16.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ját a 2003: II. tör vény 29.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi h) pont je lö lé sét i) pont ra mó do sí -
tot ta. A 16.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „kü lö nö sen nagy vagy ezt
meg ha la dó mér té kû be vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás” és a „mun kál ta tás -
sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás [Btk. 310/A.  § (4) bek.]” szö veg -
részt a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí tot ta meg
és a „tár sa da lom -bi zt os ít ási, egész ség biz to sí tá si vagy nyug díj já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség meg sér té se [Btk. 310/B.  § (3) bek.]” szö veg részt a 2005:
XCI. tör vény 29.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.



(5)33 A fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé lyez te tés
(Btk. 171. §), a köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek (Btk.
XIII. Fe je zet) – ki vé ve az it tas vagy bó dult ál la pot ban el -
kö ve tett jár mû ve ze tést (Btk. 188.  § (1) bek.] és a jár mû ve -
ze tés til tott át en ge dé sét [Btk. 189.  § (1) bek.] –, a köz le ke -
dés kö ré ben el kö ve tett, de nem a Btk. XIII. Fe je ze té ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény, a kis ko rú ve szé lyez te té se
(Btk. 195.  §), a köz ve szély oko zás (Btk. 259. §), valamint a 
köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260. §)
ese tén a me gyei bí ró ság szék he lyén lévõ he lyi bí ró ság, a
Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le tén a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság jár el. E bí ró sá gok ille té kessége e bûn cse lek mé nyek
 miatt a me gye, ille tõ leg a fõ vá ros te rü le té re ter jed ki.

(6)34 Vissza élés ra dio ak tív anyag gal (Btk. 264. §),
vissza élés nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel (Btk.
264/A. §), vissza élés atom ener gia al kal ma zá sá val (Btk.
264/B. §), és a gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek (Btk.
XVII. Fe je zet) ese tén – ki vé ve a pénz ügyi bûn cse lek mé -
nye ket (Btk. XVII. Fe je zet III. Cím) – a me gyei bí ró ság
szék he lyén lévõ he lyi bí ró ság, a Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le -
tén a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság jár el. E bí ró sá gok
ille té kessége e bûn cse lek mé nyek  miatt a me gye, ille tõ leg a 
fõ vá ros te rü le té re ter jed ki.

(7) Ha a ter helt kü lön bö zõ bí ró sá gok ille té kessége alá
tar to zó bûn cse lek mé nye ket kö ve tett el, az a bí ró ság jár el,
amely va la me lyik bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra az
(5)–(6) be kez dés sze rint ille té kes.

(8)35 Az el kö ve tõ re ille té kes bí ró ság ille té kessége a
bûn pár to ló ra és az or gaz dá ra is ki ter jed.

18.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül el kö ve -
tett bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra az a bí ró ság ille té kes,
amely nek a te rü le tén a ter helt la kik, vagy tar tóz ko dik, en -
nek hi á nyá ban az a bí ró ság, amely nek a te rü le tén fog va
tart ják.

(2) Ha a ter helt a bûn cse lek ményt a Ma gyar Köz tár sa -
ság ha tá ra in kí vül kö vet te el, és az el já rást a tá vol lé té ben
foly tat ják, az a bí ró ság ille té kes, amely nek a te rü le tén a
ter helt utol já ra la kott, vagy tar tóz ko dott.

(3)36 Ha az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján az
el já rás ra ille té kes bí ró ság nem ál la pít ha tó meg, a he lyi bí -
ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a Pes ti Köz pon ti Ke rü le -
ti Bí ró ság, me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a
Fõ vá ro si Bí ró ság jár el.

33 A 17.  § (5) be kez dé se a 2003: II. tör vény 29.  §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

34 A 17.  § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 8.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

35 A 17.  § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 8.  §-ának (3) be kez dé se ik tat -
ta be.

36 A 18.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 8.  §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A hatáskör és az ille té kesség vizsgálata

19.  § A bí ró ság a ha tás kö rét és az ille té kességét hi va tal -
ból vizs gál ja.

Az eljáró bíróság kijelölése

20.  § (1) A bí ró sá gok kö zött fel me rült ha tás kö ri vagy
ille té kességi össze üt kö zés ese té ben az el já ró bí ró sá got az
ügyész in dít vá nyá nak be szer zé se után ki kell je löl ni.

(2) A ki je lö lés rõl
a) a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa ha tá roz, ha az

össze üt kö zés a te rü le tén levõ he lyi bí ró sá gok kö zött,
b)37 az íté lõ táb la ha tá roz, ha a ha tás kö ri össze üt kö zés a

te rü le tén lévõ me gyei bí ró ság és he lyi bí ró ság kö zött,
avagy az ille té kességi össze üt kö zés a te rü le tén lévõ me -
gyei bí ró sá gok vagy a te rü le tén lévõ kü lön bö zõ me gyei bí -
ró sá gok te rü le tén lévõ he lyi bí ró sá gok kö zött,

c) a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá roz, ha a ha tás kö ri össze üt -
kö zés a kü lön bö zõ íté lõ táb lák hoz tar to zó me gyei bí ró sá -
gok és he lyi bí ró sá gok, a me gyei bí ró ság ka to nai ta ná csa
és a me gyei bí ró ság más ta ná csa, ille tõ leg más me gyei bí -
ró ság, a me gyei bí ró ság és az íté lõ táb la, a Fõ vá ro si Íté lõ -
táb la ka to nai ta ná csa és az íté lõ táb la más ta ná csa, ille tõ leg
más íté lõ táb la, a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb la,
avagy az ille té kességi össze üt kö zés az íté lõ táb lák vagy kü -
lön bö zõ íté lõ táb lák hoz tar to zó me gyei bí ró sá gok, ille tõ leg 
he lyi bí ró sá gok kö zött me rül fel.

(3) Az el já ró bí ró sá got a Leg fel sõbb Bí ró ság je lö li ki
ak kor is, ha az ille té kességet meg ha tá ro zó kö rül mé nyek
nem ál la pít ha tók meg.

A bíró kizárása

21.  § (1) Bí ró ként nem jár hat el,
a) aki az ügy ben mint ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság

tag ja járt el, valamint az ügy ben el járt vagy el já ró ügyész -
nek vagy a nyo mo zó ha tó ság tag já nak a hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint ter helt, védõ, to váb bá sér tett, ma -
gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél, fel je len tõ vagy mint
ezek kép vi se lõ je vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek
hoz zá tar to zó ja,

c) aki az ügy ben mint tanú vagy szak ér tõ, ille tõ leg
szak ta nács adó vesz, vagy vett részt,

d) aki az ügy ben kü lön tör vény38 alap ján tit kos in for -
má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé rõl dön tött, te kin tet nél kül
arra, hogy a tit kos in for má ció gyûj tés sel szer zett ada to kat a 
bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ták-e,

37 A 20.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2002: XXII. tör vény
2.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

38 Lásd az 1994: XXXIV. tör vény 71.  §-át, a 2004: XIX. tör vény 31.  §-át,
az 1997: XXXII. tör vény 59.  §-át, valamint az 1995: CXXV. tör vény
58.  §-ának (1) be kez dé sét.
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e) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei a nyo mo zá si bí ró ra is
irány adók.

(3) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott ese te ken kí vül
a) a bí ró ság to váb bi el já rá sá ból ki van zár va, aki az

ügy ben nyo mo zá si bí ró ként járt el,
b)39 a má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bíró, aki az

ügy elsõ fokú, a har mad fo kú el já rás ból pe dig az, aki az
ügy elsõ fokú vagy má sod fo kú el bí rá lá sá ban részt vett,

c)40 a ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán meg is mé telt el já -
rás ból ki van zár va az a bíró is, aki a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat vagy a meg ala po zat lan sá ga  miatt ha tá lyon kí -
vül he lye zett ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett,

d)41 a per újí tás el ren de lé se foly tán meg is mé telt elsõ
fokú vagy má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bíró is,
aki a per újí tást el ren de lõ ha tá ro zat vagy a per újí tás sal tá -
ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett,

e)42 a rend kí vü li jog or vos la ti el já rás ból ki van zár va az a 
bíró, aki a rend kí vü li jog or vos lat tal meg tá ma dott ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ban részt vett.

(4) A (3) be kez dés ese tén az ügy el bí rá lá sá ból ki van
zár va az a bíró is, aki nek hoz zá tar to zó ja vett részt a meg tá -
ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ban.

(5)43 A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a meg is mé telt el já -
rás alap ján ho zott íté let fe lül bí rá la tá ból nincs ki zár va az a
bíró, aki a ha tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.

(6)44 A (3) be kez dés e) pont ja ese tén nem ki zá rá si ok,
ha az alap ügy ben a bíró olyan ha tá ro zat meg ho za ta lá ban
vett részt, ame lyet a rend kí vü li jog or vos la ti in dít vány nem
érint.

22.  §45 Nem jár hat el az ügy ben – a Leg fel sõbb Bí ró ság
ki vé te lé vel – az a bí ró ság, amely nek el nö ké vel, ille tõ leg
el nök he lyet te sé vel szem ben a 21.  § (1) be kez dé sé nek
a)–c) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si ok me rült fel.

39 A 21.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 9.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

40 A 21.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. törvény 9.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép
ha tály ba.

41 A 21.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. törvény 9.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján
lép ha tály ba.

42 A 21.  § (3) be kez dé sé nek e) – ere de ti leg d) – pont ja a 2002: I. tör vény
10.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg, je lö lé sét d) pont ról
e) pont ra a 2006: LI. tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé se 2006. áp ri lis 1. nap já val 
mó do sí tot ta.

43 A 21.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 9.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

44 A 21.  § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

45 A 22.  § a 2002: XXII. tör vény 2.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott, ille tõ leg a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já val mó do -
sí tott szö veg (az „el nö ké vel és el nök he lyet te sé vel” szö veg rész „el nö ké vel,
ille tõ leg el nök he lyet te sé vel” szö veg re mó do sult).

23.  § (1) A bíró a vele szem ben fel me rült ki zá rá si okot, a 
ta nács el nö ke a ta nács tag já val szem ben fel me rült és a tu -
do má sá ra ju tott ki zá rá si okot kö te les a bí ró ság el nö ké nek
ha la dék ta la nul be je len te ni.

(2) A ki zá rá si okot az ügyész, a ter helt, a védõ, to váb bá
a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél,
valamint ezek kép vi se lõ je is be je lent he ti.

(3)46 A (2) be kez dés ben meg je lölt sze mély a 21.  §
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si okot a 
tár gya lás meg kez dé se után csak ak kor ér vé nye sít he ti, ha
va ló szí nû sí ti, hogy a be je len tés alap já ul szol gá ló tény rõl a
tár gya lás meg kez dé se után szer zett tu do mást, és ha azt
nyom ban be je len ti.

(4) A bí ró ság el nö ke a tu do má sá ra ju tott ki zá rá si ok
 miatt a bíró ki zá rá sát hi va tal ból kez de mé nye zi.

(5)47 A 21.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ki zá rá si ok fenn ál lá sa ese tén a kü lön tör vény sze rin ti
ti tok tar tá si kö te le zett ség a bí rót az ügyel osz tást vég zõ ve -
ze tõ jé vel szem ben nem köti.

24.  § (1)48 A bíró az ügy ben a ki zá rá si ok be je len té sé tõl
kezd ve nem jár hat el, ha a ki zá rá si okot maga vagy rá vo -
nat ko zó an a ta nács el nö ke je len ti be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat ki vé ve a bíró a be je -
len tés el in té zé sé ig az ügy ben el jár hat, de az ügy dön tõ ha -
tá ro zat meg ho za ta lá ban nem ve het részt.

(3) A bíró a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás
nél kül jár hat el, ha a be je len tõ a ki zá rás meg ta ga dá sa után
a 21.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ugyan azon pont já ra ala pí -
tott újabb be je len tést tesz a bíró ki zá rá sa iránt.

(4) A bí ró ság el nö ke in téz ke dik más bíró ki je lö lé se
iránt, ha a bíró a ki zá rá si okot maga vagy rá vo nat ko zó an a
ta nács el nö ke je len tet te be, vagy a bíró a ki zá rá sá hoz hoz -
zá já rult. Eb ben az eset ben a ki zá rás ról nem kell kü lön ha -
tá ro za tot hoz ni.

(5)49 A ki zá rás irán ti be je len tés a (4) be kez dés ben sza -
bá lyo zott mó don nem in téz he tõ el, ha

a) azt a bí ró ság egyes bí rá ja ellen je len tet ték be, azt a
bí ró ság má sik bí ró ból és két ül nök bõl álló ta ná csa,

b) a bí ró ság ta ná csa ellen irá nyul, azt a bí ró ság má sik
ta ná csa
bí rál ja el.

(6)50 A 22.  §-ban sza bá lyo zott eset ben, vagy ha a bí ró -
ság nak nincs olyan ta ná csa, amely re a ki zá rá si ok nem vo -
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46 A 23.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 12.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû -
leg az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sí tot ta.

47 A 23.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 10.  §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

48 A 24.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

49 A 24.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 11.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

50 A 24.  § (6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 11.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



nat ko zik, a ki zá rás ról a má sod fo kú bí ró ság, ha pe dig a ki -
zá rás irán ti be je len tés a má sod fo kú bí ró ság ra, vagy arra is
vo nat ko zik, a har mad fo kú bí ró ság ha tá roz. Ha a ki zá rá si
ok az íté lõ táb lá ra mint har mad fo kú bí ró ság ra, vagy arra is
vo nat ko zik, a ki zá rás ról a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá roz. Ha
a ki zá rás irán ti be je len tés nek helyt ad nak, az el já ró bí ró ság 
ki je lö lé sé re a 20.  § irány adó.

(7)51 A ki zá rás ról a bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz. Ha a
ki zá rás irán ti be je len tést nem a bíró tet te, vagy a ki zá rá sá -
hoz nem já rult hoz zá, be kell sze rez ni a bíró nyi lat ko za tát.

(8) A ki zá rást ki mon dó ha tá ro zat ellen jog or vos lat nak
nincs he lye, a ki zá rás meg ta ga dá sát az ügy dön tõ ha tá ro zat
el le ni jog or vos lat ban le het sé rel mez ni.

25.  § Ha a védõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán -
vád ló, a ma gán fél vagy a kép vi se lõ jük az ügy ben ugyan -
azon bíró ellen is mé tel ten alap ta la nul je len t be ki zá rá si
okot, a ki zá rást meg ta ga dó ha tá ro zat ban rend bír ság gal
sújt ha tó.

26.  § (1) A bíró ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az
ül nök re is irány adók.

(2) A nyo mo zá si bíró ki zá rá sá ra a 23–25.  § ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni; a nyo mo zá si bíró azon ban, ha a vele
szem ben be je len tett ok alap ján a ki zá rá sá hoz nem já rult
hoz zá, az ügy ben a be je len tés el in té zé sé ig el jár hat.

27.  §52 A bíró ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok irány -
adók a bí ró sá gi tit kár, a jegy zõ könyv ve ze tõ és a bí ró sá gi
ügy in té zõ ki zá rá sá ra is.

III. Fejezet

AZ ÜGYÉSZ

Az ügyész feladata

28.  §53 (1) Az ügyész a köz vád ló. Az ügyész kö te les sé -
ge, hogy mind a ter hel tet ter he lõ és men tõ, mind a bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé get sú lyo sí tó és eny hí tõ kö rül mé nye ket az el -
já rás min den sza ka szá ban figye lembe vegy e.

(2) Az ügyész azo kat a jo go kat gya ko rol ja, ame lyek azt
az ügyész sé get il le tik, ahol az ügyész mû kö dik.

(3) Az ügyész a vád eme lés fel té te le i nek meg ál la pí tá sa
vé gett nyo mo zást vé gez tet vagy nyo moz.

51 A 24.  § (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vé ny
11.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

52 A 27.  § a 2002: I. tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
53 A 28.  § a 2002: I. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(4) Ha a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket [35.  § (2) bek.], az
ügyész fel ügyel arra, hogy azt e tör vény ren del ke zé se it
meg tart va vé gez zék, az el já rás ban részt vevõ sze mé lyek a
jo ga i kat ér vé nye sít hes sék.54 En nek ér de ké ben az ügyész

a)55 nyo mo zást vagy fel je len tés ki egé szí tést ren del het
el, annak le foly ta tá sá val a nyo mo zó ha tó sá got bíz hat ja
meg, a nyo mo zó ha tó sá got – annak ille té kességi te rü le -
tén – nyo mo zá si cse lek mé nyek vég zé sé re vagy to váb bi
nyo mo zás ra, a nyo mo zás nak az ál ta la meg je lölt ha tár idõn
be lü li be fe je zé sé re uta sít hat ja,

b) a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél je len le het, a nyo mo -
zás ira ta i ba be te kint het, azo kat ma gá hoz kér he ti,

c) a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja
vagy ha tá lyon kí vül he lyez he ti, a nyo mo zó ha tó ság ha tá -
ro za ta ellen a hoz zá meg kül dött pa na szo kat el bí rál ja,

d) a fel je len tést el uta sít hat ja, a nyo mo zást meg szün tet -
he ti, a nyo mo zó ha tó sá got a nyo mo zás meg szün te té sé re
uta sít hat ja,

e) az el já rást ma gá hoz von hat ja.

(5) Ha az ügyész nyo moz, bár mely nyo mo zó ha tó sá got
– annak ille té kességi te rü le tén – nyo mo zá si cse lek mény
el vég zé sé re uta sít hat ja, a leg fõbb ügyész az ügy ügyész sé -
gi nyo mo zá sa so rán más nyo mo zó ha tó sá gok tag ja it az or -
szá gos ve ze tõ egyet ér té sé vel igény be ve he ti.56

(6) Az ügyész ellen õr zi a bün te tõ el já rás so rán el ren delt,
a sze mé lyes sza bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val
járó kény szer in téz ke dé sek tör vényes vég re haj tá sát.57

(7) Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
ese tén vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán vád és a pót -
ma gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li, vagy dönt a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról, ille tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl. 
[Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén 
vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán vád és a pót ma -
gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li, vagy dönt a köz -
ve tí tõi el já rás ra uta lás ról, a vád eme lés el ha lasz tá sá ról,
ille tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl.]58 Az ügyész a vá dat el ejt -
he ti vagy mó do sít hat ja. Az ügyész az ügy ira ta it a bí ró sá gi
el já rás ban meg te kint he ti, és in dít vány té te li jog il le ti meg
az ügy ben fel me rült min den olyan kér dés ben, amely ben a
bí ró ság dönt.59

54 Lásd a 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást.
55 A 28.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. törvény 12.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

56 Lásd az 1/1992. Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tást. 
57 Lásd az 1/1990. Legf. Ü. uta sí tást.
58 A 28.  § (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 12.  §-ának

(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés a tör vény 285.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

59 Lásd a 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást.
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29.  § Ki zá ró lag az ügyész ség vég zi a nyo mo zást a kö -
vet ke zõ bûn cse lek mé nyek  miatt:

a)60 a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély [551.  § (1) bek.], a nem zet kö zi jo gon ala pu ló 
men tes sé get él ve zõ sze mély [553.  § (1) bek.] ál tal el kö ve -
tett bûn cse lek mény, a sé rel mük re el kö ve tett hi va ta los sze -
mély el le ni erõ szak, a mû kö dé sük kel kap cso lat ban el le nük 
el kö ve tett más bûn cse lek mény, to váb bá a nem zet kö zi leg
vé dett sze mély el le ni erõ szak (Btk. 232.  §),

b) a bíró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ-he lyet tes, a rend õrség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja ellen el kö ve tett em ber ölés, hi va ta los sze -
mély ellen el kö ve tett em ber rab lás, hi va ta los sze mély el le -
ni erõ szak, hi va ta los sze mély ellen, hi va ta los el já rá sa alatt
el kö ve tett rab lás [Btk. 166.  § (2) bek. e) pont, Btk.
175/A.  § (2) bek. c) pont, Btk. 229.  §, Btk. 321.  § (3) bek.
d) pont, (4) bek. b)–c) pont],

c)61 a rend õrség hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak ki vé te lé -
vel a b) pont ban fel so rol tak ál tal el kö ve tett bár mi lyen bûn -
cse lek mény, valamint az ül nök nek az igaz ság szol gál ta tás -
sal össze füg gés ben el kö ve tett bûn cse lek mé nye,

d) a b) pont ban fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö ve tett
vesz te ge tés [Btk. 253.  § (1)–(2) bek.], a ve ze tõ be osz tá sú
vagy a fon to sabb ügyek ben in téz ke dés re hi va tott más hi -
va ta los sze mély ál tal el kö ve tett vesz te ge tés [Btk. 250.  §
(2) bek. a) pont és (3) bek. má so dik té te le], a vesz te ge tés -
nek a Btk. 255.  §-a sze rin ti alak za ta, a vesz te ge tés fel je len -
té sé nek el mu lasz tá sa (Btk. 255/B. §) és a be fo lyás sal üzér -
ke dés [Btk. 256.  § (1) és (2) bek.],

e)62 a rend õrség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos, a Ha tár õr -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja ál tal el kö ve -
tett, nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó bûn cse lek mény,
a Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, to váb -
bá a pénz ügyi nyo mo zó ál tal el kö ve tett bár mi lyen bûn cse -
lek mény,

f)63 az igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. 
XV. Fe je zet VI. Cím) kö zül a ha mis vád (Btk. 233–236. §), 
a ha tó ság fél re ve ze té se (Btk. 237. §), a ha mis ta nú zás (Btk. 
238–241. §), a ha mis ta nú zás ra fel hí vás (Btk. 242. §), a ha -
tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sa (Btk. 242/A. §), a men tõ kö rül -
mény el hall ga tá sa (Btk. 243. §), a hi va ta los sze mély el já rá -
sa so rán el kö ve tett bûn pár to lás [Btk. 244.  § (3) bek.
b) pont], az ügy vé di vissza élés (Btk. 247. §), a zug ír ászat
(Btk. 248. §), a nem zet kö zi bí ró ság elõtt el kö ve tett igaz -
ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mény (Btk. 249/B. §),

60 A 29.  § a) és b) pont ja a 2003: II. tör vény 30.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

61 A 29.  § c) és d) pont ja a 2002: I. tör vény 16.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

62 A 29.  § e) pont ja a 2006: LI. tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

63 A 29.  § f) pont ja a 2002: I. tör vény 16.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott szö veg.

g)64 a kül föl di hi va ta los sze mély (Btk. 137.  § 3. pont ja)
ellen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek, valamint a nem zet kö zi
köz élet tisz ta sá ga ellen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek (Btk.
XV. Fe je zet VIII. Cím).

Az ügyészség hatásköre és ille té kessége

30.  § (1)65 Az ügyész ség ha tás kö rét és ille té kességét ál -
ta lá ban annak a bí ró ság nak a ha tás kö re és ille té kessége ha -
tá roz za meg, amely mel lett mû kö dik. Az ügyész ség szer -
ve ze tét kü lön tör vény alap ján a leg fõbb ügyész ha tá roz za
meg.66

(2) A kü lön bö zõ ügyész sé gek ille té kességébe tar to zó
bûn cse lek mé nyek ese té ben az az ügyész ség jár el, ame lyik 
az ügy ben ko ráb ban in téz ke dett.

(3)67 A leg fõbb ügyész vagy a fe let tes ügyész ren del ke -
zé se alap ján az ügyész olyan ügy ben is el jár hat, amely re a
ha tás kö re vagy az ille té kessége egyéb ként nem ter jed ki.

(4) Az ügyész sé gek kö zött fel me rült ha tás kö ri vagy ille -
té kességi össze üt kö zés ese tén az el já ró ügyész sé get a fe -
let tes ügyész je lö li ki.

Az ügyész kizárása

31.  § (1) A bün te tõ ügy ben ügyész ként nem jár hat el,
a) aki az ügy ben mint bíró járt el, valamint az ügy ben

el járt vagy el já ró bíró hoz zá tar to zó ja,
b) aki az ügy ben mint ter helt, védõ, to váb bá sér tett, ma -

gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél, fel je len tõ vagy mint
kép vi se lõ jük vesz, vagy vett részt, ille tõ leg ezek hoz zá tar -
to zó ja,

c) aki az ügy ben mint tanú vagy szak ér tõ, valamint
szak ta nács adó vesz, vagy vett részt,

d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) A per újí tá si el já rás ból ki van zár va az az ügyész, aki
az alap ügy ben a nyo mo zást tel je sí tet te, egyes nyo mo zá si
cse lek mé nye ket vég zett, vá dat emelt, ille tõ leg a vá dat kép -
vi sel te.

(3) Nem ki zá rá si ok, ha az ügyész a hi va ta li ha tás kö ré -
ben tu do má sá ra ju tott bûn cse lek mény  miatt tett fel je len -
tést.

64 A 29.  § g) pont ját a 2002: I. tör vény 16.  §-ának (2) be kez dé se ik -
tatta be.

65 A 30.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

66 Lásd az 1972: V. tör vény 19.  §-ának (3) be kez dé sét és a 25/2003.
(ÜK 12.) LÜ uta sí tást, valamint a 2/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tást.

67 A 30.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(4)68 Nem jár hat el az ügy ben – a Leg fõbb Ügyész ség ki -
vé te lé vel – az az ügyész ség, amely nek a ve ze tõ jé vel vagy
ve ze tõ he lyet te sé vel szem ben az (1) be kez dés a) vagy
b) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si ok me rült fel.

(5)69 Ha az (1) be kez dés a) és b) pont já ban sza bá lyo zott
ki zá rá si ok a me gyei fõ ügyésszel vagy fõ ügyész-he lyet tes -
sel szem ben me rült fel, a me gyei fõ ügyész ség te rü le tén
lévõ he lyi ügyész ség az ügy ben nem jár hat el.

32.  § (1)70 Az ügyész a vele szem ben fel me rült ki zá rá si
okot kö te les az ügyész ség ve ze tõ jé nek ha la dék ta la nul be -
je len te ni. A ki zá rá si ok be je len té sé tõl kezd ve az ügyész az
ügy ben nem jár hat el.

(2) A ki zá rá si okot a ter helt, a védõ, to váb bá a sér tett, a
ma gán vád ló, a ma gán fél, valamint a sér tett, a ma gán vád ló
és a ma gán fél kép vi se lõ je is be je lent he ti.

(3) Az ügyész ség ve ze tõ je a tu do má sá ra ju tott ki zá rá si
ok  miatt az ügyész ki zá rá sát hi va tal ból kez de mé nye zi.

(4) Ha az ügyész a ki zá rá si okot nem maga je len tet te be,
a be je len tés el in té zé sé ig az ügy ben el jár hat, de – a 31.  §
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si ok ki -
vé te lé vel – a fel je len tést nem uta sít hat ja el, a nyo mo zást
nem szün tet he ti meg, kény szer in téz ke dést nem al kal maz -
hat, vá dat nem emel het, és a vá dat nem kép vi sel he ti.

(5) Az ügyész ki zá rá sá ról az ügyész ség ve ze tõ je, az
ügyész ség ve ze tõ jé nek ki zá rá sá ról a fe let tes ügyész ség ve -
ze tõ je ha tá roz.

33.  §71 (1) Az ügyész a 32.  § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott kor lá to zás nél kül jár hat el, ha a be je len tõ a ki zá rás
meg ta ga dá sa után az ügyész ki zá rá sa iránt a 31.  § (1) be -
kez dé sé nek ugyan azon pont já ra, illetve (2) be kez dé sé re
ala pí tott újabb be je len tést tesz.

(2) Ha a ter helt, a védõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a ma -
gán fél, vagy a sér tett, a ma gán vád ló, ille tõ leg a ma gán fél
kép vi se lõ je az ügy ben ugyan azon ügyész ellen is mé tel ten
alap ta la nul je len t be ki zá rá si okot, a ki zá rást meg ta ga dó
ha tá ro zat ban rend bír ság gal sújt ha tó.

34.  §72 Az ügyész ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
irány adók az ügyész sé gi nyo mo zó, az ügyész sé gi tit kár, az 
ügyész sé gi fo gal ma zó, az ügyész sé gi ügy in té zõ és a jegy -
zõ könyv ve ze tõ ki zá rá sá ra is.

68 A 31.  § (4) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2.  §-ának (4) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

69 A 31.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 18.  §-a ik tat ta be.
70 A 32.  § (1)–(3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 19.  §-a ik tat ta be, és egy -

ide jû leg az ere de ti (1)–(2) be kez dés szá mo zá sát (4)–(5) be kez dés re mó do sí -
tot ta.

71 A 33.  § a 2002: I. tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
72 A 34.  § a 2006: LI. tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -

ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

IV. Fejezet

A NYOMOZÓ HATÓSÁG

A nyomozó hatóság feladata

35.  § (1) A nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást az ügyész
ren del ke zé se alap ján vagy ön ál ló an vég zi.

(2)73 A nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket, ha a bûn cse lek -
ményt maga ész lel te, a fel je len tést nála tett ék, vagy ar ról
más mó don maga szer zett tu do mást, to váb bá ha az ügyész
a fel je len tés ki egé szí té sét, illetve a nyo mo zás le foly ta tá sát
a ha tás kö ré be utal ta.

A nyomozó hatóságok

36.  § (1) Az ál ta lá nos nyo mo zó ha tó ság a rend õrség.

(2)74 A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a kö -
vet ke zõ bûn cse lek mé nyek  miatt:

a)75 nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk.
261/A.  §), ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, ille -
tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák for -
gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se (Btk.
287.  §), en ge dély nél kü li kül ke res ke del mi te vé keny ség
(Btk. 298. §), vissza élés jö ve dék kel (Btk. 311. §), jö ve dé ki 
or gaz da ság (Btk. 311/A. §), jö ve dék kel vissza élés elõ se gí -
té se (Btk. 311/B. §), csem pé szet és vám or gaz da ság (Btk.
312. §),

b)76 áru ha mis meg je lö lé se (Btk. 296.  §), bi tor lás (Btk.
329.  §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té se (Btk. 329/A.  §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz
kap cso ló dó jo gok vé del mét biz to sí tó mû sza ki in téz ke dés
ki ját szá sa (Btk. 329/B.  §), jog ke ze lé si adat meg ha mi sí tá sa
(Btk. 329/C.  §) és ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se (Btk.
329/D.  §), ha azt a Vám- és Pénz ügy õr ség ész le li, vagy a
fel je len tést a Vám- és Pénz ügy õr ség nél te szik meg,

c)77 adó csa lás (Btk. 310. §), csa lás (Btk. 318. §), ha azt a
Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be tar to zó adó ra, já ru lék -
ra vagy költ ség ve té si tá mo ga tás ra kö ve tik el,

73 A 35.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

74 A 36.  § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 31.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

75 A 36.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé se” és a „ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, ille tõ leg
ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le -
zett ség meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé -
nek b) pont ja ál la pí tot ta meg.

76 A 36.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja 2006: LI. tör vény 17.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

77 A 36.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „adó csa lás” szö veg részt a
2005: XCI. tör vény 29.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí tot ta meg.
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d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nyek kel össze füg gés ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás
(Btk. 274.  §), ma gán ok irat-ha mi sí tás (Btk. 276.  §), egye di
azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sa (Btk. 277/A. §) és bé lyeg ha -
mi sí tás (Btk. 307.  §),

e) az or szág te rü le té re be ho za tal lal, az or szág te rü le té -
rõl ki vi tel lel, valamint az or szág te rü le tén át vi tel lel el kö -
ve tett vissza élés ká bí tó szer rel (Btk. 282–282/C.  §) és a
vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált anyag gal
(Btk. 283/A.  §), ha a bûn cse lek ményt a Vám- és Pénz ügy -
õr ség ész le li, vagy a fel je len tést a Vám- és Pénz ügy õr ség -
nél te szik meg.

(3)78 A sze mé lyi sza bad ság meg sér té se (Btk. 175.  §), az 
em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B.  §), a be uta zá si és tar tóz -
ko dá si ti la lom meg sér té se (Btk. 214.  §), a jog el le nes tar -
tóz ko dás elõ se gí té se (Btk. 214/A.  §), az em ber csem pé szés
(Btk. 218.  §), a ha tár jel ron gá lás (Btk. 220.  §), az úti ok -
mány, to váb bá az or szág ba be uta zás ra, az or szá gon át uta -
zás ra, vagy az or szág ból ki uta zás ra jo go sí tó más ok irat te -
kin te té ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás (Btk. 274.  §), a
vissza élés ok irat tal (Btk. 277.  §), a fegy ver csem pé szet
(Btk. 263/B.  §) és a fel so rolt bûn cse lek mé nyek kel kap cso -
la tos bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C.  §) nyo mo zá -
sát a Ha tár õr ség vég zi, ha a bûn cse lek ményt a Ha tár õr ség
a ha tár ren dé szet tel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán ész le -
li, vagy a fel so rolt – a Ha tár õr ség ha tár ren dé szet tel kap -
cso la tos te vé keny sé gé hez kö tõ dõ – bûn cse lek mé nyek
 miatti fel je len tést a Ha tár õr ség nél te szik meg.

(4)79 Kül föl dön lévõ ma gyar ke res ke del mi ha jón, ille tõ -
leg pol gá ri légi jár mû vön ma gyar ál lam pol gár vagy – a
Btk. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, illetve 4.  §-ában meg ha -
tá ro zott eset ben – bár ki ál tal el kö ve tett bûn cse lek mény
 miatt a hajó, ille tõ leg a légi jár mû pa rancs no ka jo go sult a
nyo mo zó ha tó ság ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá -
sá ra.

(5)80 A nyo mo zó ha tó sá gok a leg fõbb ügyész en ge dé -
lyé vel a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén
az Euró pai Unió tag ál la ma i nak nyo mo zó ha tó sá gai rész -
vé te lé vel egy ügy re vagy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i -
ra kö zös nyo mo zó cso por tot ala kít hat nak, ille tõ leg ab ban
részt ve het nek.

A nyomozó hatóság hatásköre és ille té kessége

37.  § (1) A nyo mo zó ha tó sá gok ha tás kö rét és ille té -
kességét kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.81

78 A 36.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 17.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

79 A 36.  § ere de ti (4) be kez dé se a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba. A 36.  § (5) be kez -
dé se a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dés nek b) pont ja alap ján a (4) szá -
mo zás ra mó do sul.

80 A 36.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 17.  §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

81 Lásd a 15/1994. (VII. 14.) BM ren de le tet, az 1/2004. (I. 9.) BM–IM
együt tes ren de le tet és a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.

(2)82 A 36.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti nyo mo zó ha tó -
sá gok kö zött fel me rült ha tás kö ri össze üt kö zés ese tén,
valamint, ha a rend õrség, a Vám- és Pénz ügy õr ség vagy a
Ha tár õr ség ha tás kö ré be tar to zó bûn cse lek ménnyel hal ma -
zat ban olyan bûn cse lek mény is meg va ló sult, amely nek
nyo mo zá sá ra e nyo mo zó ha tó ság ha tás kö re nem ter jed ki,
és az el já rás el kü lö ní té se nem cél sze rû, az el já ró nyo mo zó
ha tó sá got az ille té kes ügyész je lö li ki. El já ró nyo mo zó ha -
tó ság ként az ügyész olyan nyo mo zó ha tó sá got is ki je löl -
het, amely nek ha tás kö re a 36.  § (2)–(3) be kez dé se alap ján
a bûn cse lek mény nyo mo zá sá ra egyéb ként nem ter jed ki.

(3)83 A nyo mo zó ha tó sá gok a ve ze tõ ik meg ál la po dá sa
alap ján az ügyész jó vá ha gyá sá val egy ügy re vagy ügyek
meg ha tá ro zott cso port ja i ra kö zös nyo mo zó cso por tot hoz -
hat nak lét re.

A nyomozó hatóság tagjának kizárása

38.  § (1) A bün te tõ ügy ben a nyo mo zó ha tó ság tag ja ként 
nem jár hat el,

a) aki az ügy ben mint bíró járt el, valamint az ügy ben
el járt vagy el já ró bíró hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint ter helt, védõ, to váb bá sér tett, ma -
gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél vagy azok kép vi se lõ -
je ként vesz, vagy vett részt, valamint ezek hoz zá tar to zó ja,

c) aki az ügy ben mint tanú vagy szak ér tõ vesz, vagy
vett részt,

d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) A per újí tás so rán el ren delt nyo mo zás ból a nyo mo zó
ha tó ság nak az alap ügy ben el járt tag ja is ki van zár va.

(3) Nem ki zá rá si ok, ha a nyo mo zó ha tó ság tag ja a szol -
gá la ti fel ada ta tel je sí té se so rán tu do má sá ra ju tott bûn cse -
lek mény  miatt tett fel je len tést.

(4) Nem jár hat el az ügy ben az a nyo mo zó ha tó ság,
amely nek ve ze tõ jé vel szem ben a 38.  § (1) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott ki zá rá si ok me rül fel. Ha a ki zá rá si ok az or -
szá gos ha tás kö rû nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ jé vel szem ben
me rül fel, a nyo mo zást az ügyész ség vég zi.

39.  § (1) Ha a nyo mo zó ha tó ság tag ja a ki zá rá si okot
nem maga je len tet te be, a be je len tés el in té zé sé ig az ügy -
ben el jár hat, de kény szer in téz ke dést nem al kal maz hat.

(2) A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ról a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je, az utób bi ki zá rá sá ról a fe let tes nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je ha tá roz. Az or szá gos ha tás kö rû nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ jé nek ki zá rá sá ról az ille té kes ügyész ha tá roz.

82 A 37.  § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 32.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

83 A 37.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 23.  §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be.
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40.  §84 A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ra egye -
bek ben a 32.  § (1)–(4) be kez dé sét és 33.  §-át kell meg fele -
lõen al kal maz ni az zal, hogy rend bír ság ki sza bá sá ra az
ügyész jo go sult.

41.  § A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ra vonat -
kozó sza bá lyok irány adók a jegy zõ könyv ve ze tõ ki zá rá sá -
ra is.

V. Fejezet

A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVÕ
SZEMÉLYEK

42.  §85 A bün te tõ el já rás ban – a II–IV. Fe je zet ben fel so -
rol ta kon kí vül – a ter helt, a védõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a
pót ma gán vád ló, a ma gán fél, az egyéb ér de kel tek, ezek
kép vi se lõi, valamint a se gí tõk vesz nek részt.

A terhelt

43.  § (1) A ter helt az, aki vel szem ben bün te tõ el já rást
foly tat nak. A ter helt a nyo mo zás so rán gya nú sí tott, a bí ró -
sá gi el já rás ban vád lott, a bün te tés jog erõs ki sza bá sa,
illetve a meg ro vás, pró bá ra bo csá tás vagy ja ví tó in té ze ti
ne ve lés jog erõs al kal ma zá sa után el ítélt.

(2) A ter helt jo go sult arra, hogy
a) a gya nú sí tást, a vád tár gyát, ille tõ leg ezek vál to zá sát

kö zöl jék vele,
b) – ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az el já rá -

si cse lek mé nyek nél je len le gyen, az el já rás so rán az õt
érin tõ ira tok ba be te kint sen,

c) meg fe le lõ idõt és le he tõ sé get kap jon a vé de ke zés re
való fel ké szü lés re,

d) a vé del mé re szol gá ló té nye ket az el já rás bár mely
sza ka szá ban elõ ad ja, in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te -
gyen,

e) jog or vos lat tal él jen,
f) a bün te tõ el já rá si jo ga i ról és kö te les sé ge i rõl a bí ró -

ság tól, az ügyész tõl és a nyo mo zó ha tó ság tól fel vi lá go sí -
tást kap jon.

(3)86 A fog va lévõ ter helt jo go sult arra, hogy
a) a vé dõ jé vel, és ha kül föl di ál lam pol gár, az ál la má -

nak kon zu li kép vi se lõ jé vel a kap cso la tot fel ve gye, vele
írás ban és szó ban ellen õr zés nél kül érint kez zék,

b)87 a hoz zá tar to zó já val vagy – az elsõ fokú bí ró ság nak a 
tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig az ügyész, 

azt köve tõen a bí ró ság ren del ke zé se alap ján – más sze -
méllyel szó ban, sze mé lye sen fel ügye let mel lett, írás ban
ellen õr zés mel lett érint kez zék. A hoz zá tar to zó val való
érint ke zés ki zá ró lag a bün te tõ el já rás ered mé nyes sé ge ér -
de ké ben kor lá toz ha tó vagy tilt ha tó meg.

(4) A (2) be kez dés c) pont sze rin ti jo go sult ság szem
elõtt tar tá sa mel lett a ter helt szá má ra úgy kell biz to sí ta ni a
fel ké szü lés le he tõ sé gét, hogy az ne jár jon az el já rás foly ta -
tá sá ra néz ve arány ta lan ne héz ség gel.

(5)88 A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ter helt kö te -
les a la kó he lyé nek, illetve a tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét,
és annak meg vál to zá sát az el köl tö zés után há rom mun ka -
na pon be lül an nál a bí ró ság nál, ügyész nél, ille tõ leg nyo -
mo zó ha tó ság nál be je len te ni, ame lyik vele szem ben bün -
te tõ el já rást foly tat. En nek el mu lasz tá sa ese tén – ha eh hez e 
tör vény más jog kö vet kez ményt nem fûz – a ter helt rend -
bír ság gal sújt ha tó, és az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö -
te lez he tõ. Erre a ter hel tet a nyo mo zás so rán az elsõ ki hall -
ga tá sa kor, a bí ró sá gi el já rás ban a vád irat kéz be sí té se kor
fi gyel mez tet ni kell.89

(6) Ha e tör vény a ter helt hoz zá tar to zó já nak (örö kö sé -
nek) in dít vány té te li jo got biz to sí t, a hoz zá tar to zó (örö kös)
jo ga i ra a ter helt jo gai meg fele lõen irány adó ak. Ha a ter helt 
olyan egy há zi sze mély volt, aki azon egy ház sza bá lyai
sze rint, amely hez éle té ben tar to zott, egy há zi rend vagy
foga dalom oká ból há zas sá got nem köt he tett, ha lá la után
– hoz zá tar to zó (örö kös) hi á nyá ban – az egye nes ági ro kon
jo gai il le tik meg a volt egy ház a sze rin ti egy há zi elöl -
járóját.

A védõ

44.  §90 (1)91 Vé dõ ként meg ha tal ma zás vagy ki ren de lés
alap ján ügy véd, ille tõ leg kü lön tör vény ben fog lalt fel té te -
lek ese tén euró pai kö zös sé gi jo gász jár hat el.

(2) A ter helt ér de ké ben több védõ is el jár hat. Több védõ
ré szé re adott meg ha tal ma zás ese tén egy el já rá si cse lek mé -
nyen vagy jog nyi lat ko zat meg té te le kor a ter helt ér de ké ben 
– ha a meg ha tal ma zás ból más nem kö vet ke zik – az el já ró
meg ha tal ma zott vé dõk bár me lyi ke el jár hat.

(3) Ha a ter helt ér de ké ben több védõ jár el, kö zü lük a hi -
va ta los ira to kat – ide ért ve az idé zést és az ér te sí tést is – a
ve ze tõ vé dõ nek kell kéz be sí te ni, jog or vos la ti nyi lat ko zat -
ra és per be széd tar tá sá ra a ve ze tõ védõ vagy az ál ta la ki je -
lölt védõ jo go sult. Ve ze tõ vé dõ nek mind ad dig, amíg a vé -
dõk egy be hang zó an mást nem je löl nek meg, az ügy ben
meg ha tal ma zást el sõ ként be nyúj tó vé dõt kell te kin te ni.

88 A 43.  § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 26. §-ának (2) bekez -
dése ik tat ta be.

89 A 43.  § (5) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vé ny
18.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

90 A 44.  § a 2002: I. tör vény 27.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
91 A 44.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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84 A 40.  § a 2002: I. tör vény 24.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
85 A 42.  § a 2003: II. tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
86 A 43.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 26.  §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
87 A 43.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 18.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.



(4) Több ter helt ér de ké ben ugyan az a védõ ak kor jár hat
el, ha a ter hel tek ér de kei nem el len té te sek.

(5)92 Ügy véd je lölt vé dõ ként, ügy véd mel lett vagy ügy -
véd he lyet te se ként a me gyei bí ró ság, az íté lõ táb la és a
Leg fel sõbb Bí ró ság nyil vá nos ülé sén, ille tõ leg tár gya lá sán 
nem jár hat el.

45.  § (1) Nem le het védõ
a) a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán -

fél és kép vi se lõ jük, valamint ezek hoz zá tar to zó ja,
b) aki az ügy ben mint bíró, ügyész vagy mint a nyo mo -

zó ha tó ság tag ja járt el, valamint az ügy ben el járt vagy el -
já ró bí ró nak, ügyész nek vagy a nyo mo zó ha tó ság tag já nak
a hoz zá tar to zó ja,

c) aki a ter helt ér de ké vel el len té tes ma ga tar tást ta nú sí -
tott, vagy aki nek az ér dek e a ter hel té vel el len té tes,

d) aki az ügy ben szak ér tõ ként, ille tõ leg szak ta nács adó -
ként vesz vagy vett részt,

e)93 aki az ügy ben ta nú ként vesz vagy vett részt, ki vé ve,
ha a 81.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján nem volt ki -
hall gat ha tó, illetve ha a 82.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján a ta nú val lo mást meg ta gad ta,

f)94 aki az ügy ben ter helt ként vesz részt.

(2) A tanú ér de ké ben el já ró ügy véd ezzel egy ide jû leg
nem le het védõ.

(3) A védõ ki zá rá sá ról a bí ró ság ha tá roz.

46.  § A bün te tõ el já rás ban védõ rész vé te le kö te le zõ, ha
a)95 a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi vagy en nél sú -

lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,
b)96 a ter hel tet fog va tart ják,
c)97 a ter helt sü ket, néma, vak vagy – a be szá mí tá si ké -

pes sé gé re te kin tet nél kül – kó ros el me ál la po tú,
d) a ter helt a ma gyar nyel vet, ille tõ leg az el já rás nyel -

vét nem is me ri,
e) a ter helt egyéb ok ból nem ké pes sze mé lye sen vé de -

kez ni,
f) e tör vény er rõl kü lön ren del ke zik.

47.  § (1)98 Vé dõt el sõ sor ban a ter helt ha tal maz hat meg.
Meg ha tal ma zást a ter helt tör vényes kép vi se lõ je vagy
nagy ko rú hoz zá tar to zó ja, kül föl di ál lam pol gár ter helt ese -
tén ha zá ja kon zu li tiszt vi se lõ je is ad hat. A meg ha tal ma -
zás ról a ter hel tet ér te sí te ni kell.

92 A 44.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 19.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

93 A 45.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 2003: II. tör vény 34.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.

94 A 45.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ját a 2002: I. tör vény 28.  §-a ik tat ta be.
95 A 46.  § a) pont ját a 2006: LI. tör vény 20.  §-a ik tat ta be, egy ben az ad di -

gi a)–e) pon tok je lö lé sét 2006. jú li us 1. nap já val b)–f) pon tok ra mó do sí tot ta.
96 A 46.  § a) pont já ból „az õri zet be vé telt ki vé ve,” szö veg rész a 2003:

II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem
lép ha tály ba.

97 A 46.  § b) pont ja a 2002: I. tör vény 29.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
98 A 47.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény

30.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(2)99 A meg ha tal ma zást ah hoz a bí ró ság hoz, ügyész -
hez, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni, amely
elõtt a meg ha tal ma zás idõ pont já ban a bün te tõ el já rás fo -
lya mat ban van. A meg ha tal ma zott védõ a meg ha tal ma zás
be nyúj tá sát köve tõen gya ko rol hat ja el já rá si jo ga it.

(3) A ter helt a meg ha tal ma zást mind az ál ta la, mind a
más ál tal meg ha tal ma zott vé dõ tõl meg von hat ja.

48.  § (1)100 A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság vé dõt ren del ki, ha a vé de lem kö te le zõ, és a ter -
helt nek nincs meg ha tal ma zott vé dõ je. A ter hel tet a ki ren -
de lést köve tõen tá jé koz tat ni kell a védõ sze mé lyé rõl és el -
ér he tõ sé gé rõl. A 46.  § b) pont ja ese tén a vé dõt leg ké sõbb a
ter helt elsõ ki hall ga tá sá ig ki kell ren del ni. A ki ren de lõ ha -
tá ro zat ban a vé dõt tá jé koz tat ni kell a ter helt fog va tar tá sá -
nak he lyé rõl, valamint ki hall ga tá sá nak ter ve zett he lyé rõl
és ide jé rõl.

(2) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ak kor is vé dõt ren del ki, ha a vé de lem nem kö te le zõ, de a
ter helt védõ ki ren de lé sét azért kéri, mert a jö ve del mi vi -
szo nyai  miatt nem tud a vé del mé rõl gon dos kod ni.

(3)101 A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság a 47.  § (1) be kez dé sé ben fel so rol tak ké rel mé re vagy
hi va tal ból vé dõt ren del ki, ha ezt a ter helt ér de ké ben szük -
sé ges nek tart ja.

(4)102 Ha a ter helt, vagy más erre jo go sult a ter helt vé del -
mé rõl meg ha tal ma zás út ján gon dos ko dik, a bí ró ság, az
ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a védõ ki ren de lé sét
vissza von ja. A ki ren de lés a vissza vo nás sal ha tá lyát vesz ti.

(5) A védõ ki ren de lé se ellen nincs he lye jog or vos lat nak, 
de a ter helt – in do kol tan – más védõ ki ren de lé sét kér he ti.
A ké re lem rõl az a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság dönt, amely elõtt az el já rás fo lyik.

(6) A ki ren delt védõ in do kolt eset ben kér he ti a fel men -
té sét a ki ren de lés alól. A ké re lem el fo ga dá sá ról az a bí ró -
ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság dönt, amely elõtt
az el já rás fo lyik.

(7)103 Ha a védõ a ki ren de lé sét köve tõen he lyet test vesz
igény be, a he lyet te se ként el já ró sze mé lyé rõl ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja a ter hel tet, ille tõ leg azt a bí ró sá got,
ügyészt vagy nyo mo zó ha tó sá got, amely elõtt az el já rás fo -
lyik.

99 A 47.  § (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 30.  §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sát (3) be kez dés re
mó do sí tot ta. 

100 A 48.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

101 A 48.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 31.  §-ának (1) be kez dé se ik -
tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (3)–(6) be kez dés szá mo zá sát (4)–(7) be kez -
dés re mó do sí tot ta. 

102 A 48.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

103 A 48.  § (7) be kez dé se a 2002: I. tör vény 31.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. 
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(8)104 Ha a ter helt fog va van, a ki ren delt védõ sze mé lyé -
rõl a ki ren de lõ ér te sí ti a fog va tar tást vég re haj tó in té ze tet.

(9)105 A ki ren delt védõ a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság elõtt az idé zés re, ille tõ leg az ér te sí tés re
tör tént meg je le né sé ért, az ira tok ta nul má nyo zá sá ért,
valamint a fog va tar tott ter helt tel a fog va tar tás he lyén tör -
té nõ meg be szé lé sért dí ja zás ra, to váb bá költ ség té rí tés re jo -
go sult.106

49.  §107 (1)108 A ki ren de lés, ille tõ leg a meg ha tal ma zás
ha tá lya – ha a meg ha tal ma zás ból más nem tû nik ki – a bün -
te tõ el já rás jog erõs be fe je zé sé ig tart, de ki ter jed a per újí tás -
ra, a fe lül vizs gá lat ra, valamint a kü lön le ges el já rá sok ra is.

(2) A védõ ki ren de lé se – az (1) be kez dés ben sza bá lyo -
zott ese ten kí vül – ak kor is az el já ró bí ró ság, ügyész, ille tõ -
leg nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta foly tán vesz ti ha tá lyát, ha
a ki ren de lés tör vényi oka meg szûnt.

50.  § (1) A védõ kö te les
a) a ter helt tel a kap cso la tot ké se de lem nél kül fel ven ni,
b) a ter helt ér de ké ben min den tör vényes vé de ke zé si

esz közt és mó dot kel lõ idõ ben fel hasz nál ni,
c) a ter hel tet a vé de ke zés tör vényes esz kö ze i rõl fel vi lá -

go sí ta ni, a jo ga i ról tá jé koz tat ni,
d) a ter hel tet men tõ, ille tõ leg a fe le lõs sé gét eny hí tõ té -

nyek fel de rí té sét szor gal maz ni.

(2)109 A védõ a vé de lem ér de ké ben az ügy ben tá jé ko -
zód hat, a jog sza bá lyok ban biz to sí tott le he tõ sé gek és fel té -
te lek ke re tei kö zött ada to kat sze rez het be és gyûjt het.

(3) A ter helt jo ga it a vé dõ je kü lön is gya ko rol hat ja, ki -
vé ve azo kat, ame lyek ér te lem sze rû en ki zá ró lag a ter hel tet
il le tik.

A sértett

51.  § (1) Sér tett az, aki nek a jo gát vagy a jo gos ér de két a
bûn cse lek mény sér tet te vagy ve szé lyez tet te.

(2) A sér tett jo go sult arra, hogy
a) – ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az el já rá -

si cse lek mé nyek nél je len le gyen, az el já rás õt érin tõ ira ta i -
ba be te kint sen,

b) az el já rás bár mely sza ka szá ban in dít vá nyo kat és ész -
re vé te le ket te gyen,

104 A 48.  § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 31.  §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

105 A 48.  § (9) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21.  §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

106 Lásd a 7/2002. (III. 30.) IM ren de le tet.
107 A 49.  § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 32.  §-a (1) be kez dés je lö -

lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 49.  §-ba (2) be kez dést ik ta tott be.
108 A 49.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21.  §-ának (4) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
109 Az 50.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.

c) a bün te tõ el já rá si jo ga i ról és kö te les sé ge i rõl a bí ró -
ság tól, az ügyész tõl és a nyo mo zó ha tó ság tól fel vi lá go sí -
tást kap jon,

d) e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben jog or vos lat -
tal él jen.

(3)110 Ha a sér tett akár a bün te tõ el já rás meg in dí tá sa
elõtt, akár azt köve tõen meg halt, he lyé be egye nes ági ro ko -
na, há zas tár sa, élet tár sa vagy tör vényes kép vi se lõ je lép het, 
és gya ko rol hat ja a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
kat. Ha a sér tett olyan egy há zi sze mély volt, aki azon egy -
ház sza bá lyai sze rint, amely hez éle té ben tar to zott, egy há zi 
rend vagy fo ga da lom oká ból há zas sá got nem köt he tett, ha -
lá la után – hoz zá tar to zó (örö kös) hi á nyá ban – az egye nes -
ági ro kon jo gai il le tik meg a volt egy ház a sze rin ti egy há zi
elöl já ró ját.

A magánvádló

52.  § (1) Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik,
könnyû tes ti sér tés, ma gán ti tok meg sér té se, le vél ti tok
meg sér té se, rá gal ma zás, be csü let sér tés és ke gye let sér tés
ese tén a vá dat mint ma gán vád ló a sér tett kép vi se li, fel té ve, 
hogy az el kö ve tõ ma gán in dít vány ra bün tet he tõ.

(2) A ma gán vád ló ha lá la ese tén he lyé be har minc na pon
be lül a hoz zá tar to zó ja lép het.

(3)111 Köl csö nö sen el kö ve tett könnyû tes ti sér tés, rá gal -
ma zás és be csü let sér tés  miatt az egyik fél fel je len té sé re
meg in dí tott el já rás ban – a cse lek mé nyek sze mé lyi és szo -
ros tár gyi össze füg gé se ese tén – e tör vény ren del ke zé sei
sze rint ma gán in dít ványt elõ ter jesz tõ má sik fél vi szon vád -
ló ként jár el. Ahol e tör vény a ma gán vád ló ról ren del ke zik,
ezen a vi szon vád lót is ér te ni kell.

(4)112 A be csü let sér tés és a rá gal ma zás köz vád ra ül dö -
zen dõ, ha hi va ta los sze mély sé rel mé re hi va ta los el já rá sa
alatt, illetve e miatt, vagy ha tó ság sé rel mé re hi va ta li mû kö -
dé sé vel össze füg gés ben kö ve tik el.

A pótmagánvádló

53.  § (1)113 A sér tett az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben pót ma gán vád ló ként lép het fel, ha

a) az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a fel je len tést el -
uta sí tot ta, vagy a nyo mo zást meg szün tet te,

b) az ügyész a vád eme lést rész ben mel lõz te,
c) az ügyész a vá dat el ej tet te,

110 Az 51.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 34.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

111 Az 52.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 35.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

112 Az 52.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

113 Az 53.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 36.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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d)114 az ügyész a nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül -
dö zen dõ bûn cse lek ményt nem ál la pí tott meg, ezért nem
emelt vá dat, ille tõ leg a vád kép vi se le tét – ma gán vá das el -
já rás ban el ren delt nyo mo zás ered mé nye ként – nem
 vette át,

e) az ügyész a tár gya lá son a vá dat azért ej tet te el, mert
meg íté lé se sze rint a bûn cse lek mény nem köz vád ra ül dö -
zen dõ.

(2) A pót ma gán vád ló ha lá la ese tén he lyé be – har minc
na pon be lül – egye nes ági ro ko na, há zas tár sa, élet tár sa
vagy tör vényes kép vi se lõ je lép het.

(3)115 Nem ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló meg -
szû né se ese tén he lyé be – a jog utód lás be kö vet kez té tõl szá -
mí tott har minc na pon be lül – a jog utód ja lép het.

A magánfél

54.  § (1) Ma gán fél az a sér tett, aki a bün te tõ el já rás ban
pol gá ri jogi igényt ér vé nye sít.

(2) A ma gán fél a ter helt tel szem ben azt a pol gá ri jogi
igényt ér vé nye sít he ti, amely a vád tár gyá vá tett cse lek -
mény kö vet kez té ben ke let ke zett.

(3) A pol gá ri jogi igény egyéb tör vényes úton való ér vé -
nye sí té sét nem zár ja ki, hogy a sér tett ma gán fél ként nem
lé pett fel.

(4)116 A pol gá ri jogi igényt – a Pol gá ri per rend tar tás -
ban117 meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén – az ügyész is ér vé -
nye sít he ti.

(5)118

(6) Ha a sér tett meg halt, az örö kö se lép het fel ma gán fél -
ként, az 51.  §-ban sza bá lyo zott jo gok azon ban csak a pol -
gá ri jogi igény ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban il le tik meg.

(7)119 Ha a pol gá ri jogi igény ér vé nye sí té sé vel kap cso la -
tos el já rá si kér dés rõl e tör vény nem ren del ke zik, a pol gá ri
el já rás sza bá lya it kell al kal maz ni, fel té ve, hogy azok e tör -
vénnyel, ille tõ leg a bün te tõ el já rás jel le gé vel nem el len té -
te sek. A ter helt a ma gán fél lel szem ben kö ve te lést nem ér -
vé nye sít het, be szá mí tá si ki fo gás sal nem él het. A ter helt és
a ma gán fél kö zött lét re jött egyez sé get a bí ró ság nem hagy -
hat ja jóvá.

114 Az 53.  § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja it a 2006: LI. tör vény
23.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

115 Az 53.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 23.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

116 Az 54.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 37.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

117 Lásd az 1952: III. tör vényt.
118 Az 54.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek

b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
119 Az 57.  § (7) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény 24.  §-a 

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(8)120 A pol gá ri jogi igény ér vé nye sí té sé nek egyéb tör -
vényes útra uta sí tá sa ellen nincs he lye fel leb be zés nek. A
bí ró ság az íté let nek a pol gá ri jogi igény re vo nat ko zó ré szét 
nem nyil vá nít hat ja elõ ze tesen vég re hajt ha tó nak. Az elsõ
fokú el já rás ban be je len tett pol gá ri jogi igényt a má sod fo kú 
el já rás ban ki ter jesz te ni, illetve össze gét fel emel ni nem
 lehet.

Az egyéb érdekeltek

55.  §121 (1) Az, aki nek a jo gá ra vagy a jo gos ér de ké re a
bün te tõ el já rás ban ho zott ha tá ro zat köz vet len ha tás sal le -
het, az õt érin tõ kör ben in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te -
het, a ha tá ro zat reá vo nat ko zó ren del ke zé se ellen jog or -
vos lat tal él het, és a tár gya lá son meg je len het.

(2) Ha az el já rás olyan bûn cse lek mény  miatt fo lyik,
amellyel kap cso lat ban el kob zás nak, ille tõ leg va gyon el -
kob zás nak van he lye, annak az egyéb ér de kelt nek a jo ga i -
ra, aki az el ko boz ha tó, ille tõ leg az olyan do log tu laj do no -
sa, amely re va gyon el kob zás ren del he tõ el, a sér tett jo gai
[51.  § (2) bek.] az irány adók.

(3) A (2) be kez dés ese té ben, ha a bí ró ság el kob zást, ille -
tõ leg va gyon el kob zást ren delt el, az egyéb ér de kelt az íté -
let jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a tu laj don jo gi igé nyét
egyéb tör vényes úton ér vé nye sít he ti.

A képviselõk

56.  §122 (1)123 A sér tett, a ma gán vád ló és az egyéb ér de -
kelt – ha e tör vény nem ír elõ sze mé lyes köz re mû kö dé si
kö te le zett sé get – a jo ga it a kép vi se lõ je út ján is gya ko rol -
hat ja. Kép vi se lõ ként meg ha tal ma zás alap ján ügy véd,
nagy ko rú hoz zá tar to zó, vagy kü lön tör vény ben erre fel jo -
go sí tott sze mély jár hat el.

(2) Ha a sér tett, a ma gán vád ló vagy az egyéb ér de kelt
cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, a
kép vi se le tét a tör vényes kép vi se lõ je lát ja el, ér dek el len tét
ese tén a Pol gá ri Tör vény könyv124 ren del ke zé sei az irány -
adók. Az e tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a kép vi se -
let re ese ti gond nok is jo go sult.

(3) Ál la mi szer vet és gaz dál ko dó szer ve ze tet a kép vi se -
let re fel jo go sí tott dol go zó ja, ille tõ leg az ügy in té zés re jo -
go sult tag ja vagy al kal ma zott ja is kép vi sel het.

120 Az 54.  § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 37.  §-ának (3) be kez dé se
 iktatta be.

121 Az 55.  § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 38.  §-a (1) be kez dés je lö -
lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg az 55.  §-ba (2) és (3) be kez dést ik ta tott be.

122 Az 56.  § a 2002: I. tör vény 39.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
123 Az 56.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény

25.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

124 Lásd az 1959: IV. tör vényt.
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(4)125 A pót ma gán vád ló ügy vé di kép vi se le te kö te le zõ,
ki vé ve, ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jogi
szak vizs gá val ren del ke zik. Nem ter mé sze tes sze mély pót -
ma gán vád ló kép vi se le té nek el lá tá sá ra a sér tett ügy ve ze -
tés re vagy kép vi se let re fel jo go sí tott tag ja vagy tiszt ség vi -
se lõ je, ille tõ leg a sér tet tel al kal ma zot ti jog vi szony ban lévõ 
sze mély is jo go sult, fel té ve, hogy jogi szak vizs gá val ren -
del ke zik.

(5) A ma gán fél kép vi se le té re a pol gá ri el já rás jog sza bá -
lyai az irány adók.

(6) Nem le het kép vi se lõ az, aki köz ügyek tõl el til tás ha -
tá lya alatt áll. A nem ügy véd nagy ko rú hoz zá tar to zó a
meg ha tal ma zá sá hoz ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt csa -
tol be.

57.  §126 (1)127 Ügy véd nek meg ha tal ma zást a sér tett – ha -
lá la ese tén az 51.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak –, a
ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, az egyéb ér de kelt, ille tõ -
leg a fel so rol tak nagy ko rú hoz zá tar to zó ja, az 56.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a tör vényes kép vi se -
lõ, ille tõ leg a gyám ha tó ság, az 56.  § (3) be kez dé se ese té -
ben az ál lam i szerv vagy gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se let -
re fel jo go sí tott tag ja vagy al kal ma zott ja ad hat. A kü lön
tör vény alap ján kép vi se let el lá tá sá ra fel jo go sí tott sze -
mély nek és a nagy ko rú hoz zá tar to zó nak meg ha tal ma zást a 
sér tett, a ma gán vád ló és az egyéb ér de kelt sze mé lye sen
 adhat.

(2) A meg ha tal ma zást írás ba kell fog lal ni, és azt a kép -
vi se lõ elsõ el já rá si cse lek mé nye elõtt kell be nyúj ta ni. Ha a
kép vi se lõ a meg ha tal ma zás be nyúj tá sát el mu laszt ja, en nek 
pót lá sá ra egy al ka lom mal, leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ
ki tû zé sé vel fel le het hív ni. Ez a ha tár idõ a ma gán in dít vány
ha tár ide jé nek le jár tát kö ve tõ idõ re is át nyúl hat.

(3)128 A jo gai ér vé nye sí té sé re bár mely ok ból kép te len
és kép vi se lõ vel nem ren del ke zõ sér tett, ma gán vád ló, ma -
gán fél vagy egyéb ér de kelt kép vi se le té re a bí ró ság párt fo -
gó ügy vé det ren del het ki, ha pe dig az ügyész a Pol gá ri per -
rend tar tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint per in dí tás ra jo go -
sult, erre az ügyész fi gyel mét fel hív hat ja.

125 Az 56.  § (4) be kez dés nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
25.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

126 Az 57.  § a 2002: I. tör vény 40.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
127 Az 57.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 26.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
128 Az 57.  § (3) be kez dé se he lyé be a 2005: CXXXV. tör vény 48.  §-ának

(12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003: LXXX. tör vény 72.  §-ának (5) be kez dé -
se alap ján 2008. ja nu ár 1. nap já tól a 2003: LXXX. tör vény 82.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott kö vet ke zõ ren del ke zés lép: „(3) A sér tett, ma gán -
vád ló, ma gán fél, vagy egyéb ér de kelt ké rel mé re – ha annak a jogi se gít ség -
nyúj tás ról  szóló tör vény ben fog lalt fel té te lei fenn áll nak – a tör vény ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet en ge dé lye zi a párt fo gó ügy vé di kép vi se le tet. Ha a bí ró -
ság ész le li, hogy a párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé sé nek fel té te lei a
fel so rol tak va la me lyi ké nél fenn áll nak, e sze mélyt tá jé koz tat ja ar ról, hogy
párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé sét kér he ti, ha pe dig az ügyész a
Pol gá ri per rend tar tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint per in dí tás ra jo go sult, erre
az ügyész fi gyel mét fel hív hat ja.” A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló tör vény ren -
del ke zé se it a 2003: LXXX. tör vény 73.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a bün te -
tõ el já rá sok ban ak kor kell al kal maz ni, ha a tá mo ga tás irán ti ké rel met a tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen nyúj tot ták be.

58.  § (1) Ha a bûn cse lek mény nek több sér tett je van, ma -
guk kö zül ki je löl he tik a sér tet ti jo go kat gya kor ló ter mé -
sze tes, ille tõ leg jogi sze mélyt.

(2) Ha a pót ma gán vád vagy a ma gán vád eme lé sé re, ille -
tõ leg kép vi se le té re töb ben jo go sul tak, a meg egye zé sük tõl
függ, hogy me lyi kük jár el. Ha er rõl meg álla po dás nem jött 
lét re, a bí ró ság je lö li ki kö zü lük a kép vi se lõt.

(3)129 Az el já rás ban a sér tett kép vi se lõ je ként, ha pe dig a 
bûn cse lek mény nek több sér tett je van, vagy egyé nek pon -
to san meg nem ha tá roz ha tó, na gyobb lét szá mú cso port ja
te kin ten dõ sér tett nek, a sér tet tek kép vi se lõ je ként a köz -
hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló tör vény130 ha tá lya alá tar to zó
olyan köz hasz nú szer ve zet is el jár hat, ame lyet sér tet tek
vagy sér tet tek egyes cso port ja i nak ér dek kép vi se le té re
hoz tak lét re.

A segítõk131

59.  §132 A se gí tõk az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get fejt het nek ki a ter helt, a tanú és az e tör vény ben
meg ha tá ro zott más sze mé lyek ér de ké ben.

VI. Fejezet

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

I. Cím

A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG
ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEINEK ÁLTALÁNOS

SZABÁLYAI

60.  § (1)133 Az el já rá si cse lek mé nyek vég zé se kor az
em ber i mél tó sá got, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo ga it és a
ke gye le ti jo got tisz te let ben kell tar ta ni, és biz to sí ta ni kell,
hogy a ma gán élet re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne
ke rül je nek nyil vá nos ság ra.

(2) Ha e tör vény a kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sa
ese tén az érin tett sze mély al kot má nyos jo ga i nak kor lá to -
zá sát meg en ge di, az ilyen cse lek mény el ren de lé sé nek az
egyéb fel té te lek meg lé te mel lett is csak ak kor van he lye,
ha az el já rás cél ja ki sebb kor lá to zás sal járó más cse lek -
ménnyel nem biz to sít ha tó.

129 Az 58.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 41.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

130 Lásd az 1997: CLVI. tör vényt.
131 Az 59.  § al cí mét – az ere de ti al cím mel me ge gye zõ en – a 2003: II. tör -

vény 36.  §-a ik tat ta be újra.
132 Az ere de ti 59.  §-sal kap cso lat ban a 2002: I. tör vény 308.  §-ának

(2) be kez dé se ak ként ren del ke zett, hogy az az al cí mé vel együtt ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba. A je len le gi ren del ke zést a 2003: II. tör vény
36.  §-a ik tat ta be újra.

133 A 60.  § (1) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 27.  §-a ik tat ta be, egy ben az 
ad di gi 60.  § ren del ke zé se a (2) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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61.  §134 A köz igaz ga tá si ha tó sá gok a ha tás kö rük be tar -
to zó mó don kö te le sek a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság ál tal fo ga na to sí tott el já rá si cse lek mé nyek nél köz -
re mû köd ni.

62.  § A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az el já -
rá si cse lek mény el vég zé se elõtt a cse lek ménnyel érin tett
sze mélyt a jo ga i ról tá jé koz tat ja, és a kö te le zett sé ge i re fi -
gyel mez te ti.

63.  § (1) Az el já rás ban részt vevõ sze mé lyek sze mé lyes
ada ta i nak meg is me ré sé re és ke ze lé sé re a bí ró ság, az
ügyész, a nyo mo zó ha tó ság, a szak ér tõ, valamint a bí ró ság
vagy az ügyész ál tal meg ke re sett ha tó ság az e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té se ér de ké ben jo go sult.
A ter helt bûn ügyi nyil ván tar tás cél já ra szol gá ló sze mé lyes
ada ta i nak kö rét és a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek sza bá -
lya it kü lön tör vény135 ál la pít ja meg.

(2) A bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mély sze mé lyes
ada ta it a szük sé ges mér té kig kell jegy zõ könyv ben rögzí -
teni.

(3) A bün te tõ el já rás so rán rög zí tett sze mé lyes ada tok
– ha e tör vény ki vé telt nem tesz – nem tö röl he tõk.

Intézkedés a bûnözés megelõzésére és más eljárás
kezdeményezésére136

63/A.  § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a bûn cse -
lek mény el kö ve té sét köz vet le nül le he tõ vé tevõ, a bün te tõ -
el já rás so rán meg ál la pí tott okok ról és kö rül mé nyek rõl a
to váb bi bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett, ha ez szük -
sé ges, ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rá sa be fe je zé se -
kor tá jé koz tat ja a bû nö zés meg elõ zé sé re ille té kes ál lam i
vagy ön kor mány za ti szer vet.

(2) Ha az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság az el já rá sa
so rán olyan tényt ál la pít meg, vagy kö rül ményt ész lel,
amely  miatt hi va tal ból to váb bi bí ró sá gi, köz igaz ga tá si
vagy más el já rás kez de mé nye zé sé nek vagy le foly ta tá sá -
nak van he lye, e cél ból az el já rás kez de mé nye zé sé re,
illetve le foly ta tá sá ra jo go sult szer vet tá jé koz tat ja.

(3) A tá jé koz ta tás tar tal maz za az el já rás kez de mé nye zé -
sé hez, illetve le foly ta tá sá hoz szük sé ges tör té ne ti tény ál -
lást, valamint a ter helt nek és a ta nú nak a bün te tõ el já rás so -
rán ke zelt sze mé lyes ada ta it, fel té ve, hogy azok az adat to -
váb bí tás cím zett je ál tal is ke zel he tõk.

(4) A (3) be kez dés alap ján a sér tett sze mé lyes ada tai ak -
kor to váb bít ha tók, ha az el já rás so rán õt ta nú ként ki hall -
gat ták, vagy a ta nú val lo más meg té te lé nek el ma ra dá sá ra

nem a 81.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban, illetve
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aka dály  miatt ke rült sor.

(5) Az (1), illetve (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés ellen
nincs he lye jog or vos lat nak.

II. Cím

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A határidõk

64.  § (1) Az egyes el já rá si cse lek mé nyek tel je sí té sé re
nyit va álló idõ tar ta mot (ha tár idõ), illetve azt az idõ tar ta -
mot, amely nek két el já rá si cse lek mény kö zött el kell tel nie
(idõ köz), a tör vény ha tá roz za meg, és a ha tár idõt a tör vény
alap ján a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ál la pít ja meg. A ha tár idõt órák ban, na pok ban, hó na pok ban 
vagy évek ben kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az órák ban meg ál la pí tott ha tár idõ be min den meg -
kez dett óra egész órá nak szá mít. A na pok ban meg ál la pí -
tott ha tár idõ be nem szá mít be az a nap, amely re a ha tár idõ
kez de té re okot adó kö rül mény esik (kez dõ nap). A hó na -
pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott ha tár idõ azon a na pon
vég zõ dik, amely nek szá ma a kez dõ nap nak meg fe lel, ha
pe dig a hó nap ban nincs ilyen nap, a hó nap utol só nap ján.

(3) Ha a ha tár idõ utol só nap ja mun ka szü ne ti nap, a ha -
tár idõ a kö vet ke zõ mun ka na pon jár le.

(4) A bí ró ság hoz, az ügyész hez, ille tõ leg a nyo mo zó ha -
tó ság hoz in té zett be ad vány nak és az elõt tük tel je sít he tõ el -
já rá si cse lek mény nek a ha tár ide je a hi va ta li mun ka idõ vé -
gé vel jár le. Nem szá mít a ha tár idõ el mu lasz tá sá nak, ha a
be ad ványt a ha tár idõ utol só nap ján pos tá ra ad ták.

(5) Az el já rá si cse lek mény el vég zé sé re meg ha tá ro zott
idõ pont a ha tár nap. A ha tár na pot a bí ró ság, az ügyész, ille -
tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ál la pít ja meg.

Soron kívüli eljárás137

64/A.  § A bün te tõ el já rást so ron kí vül kell le foly tat ni
a) a kis ko rú sér tett sé rel mé re el kö ve tett, az élet, a tes ti

ép ség és az egész ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. XII. Fe -
je zet I. Cím) vagy a há zas ság, a csa lád, az if jú ság és a nemi
er kölcs el le ni bûn cse lek mény (Btk. XIV. Fe je zet)  miatt,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon kí vül más, sze -
mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény  miatt, ha a kis ko rú
sér tett ér dek e a bün te tõ el já rás mi e lõb bi be fe je zé sét in do -
kol ja, így kü lö nö sen ak kor, ha a sér tett tes ti, ér tel mi vagy
er köl csi fej lõ dé sét a bûn cse lek mény je len tõ sen ve szé lyez -
tet te, illetve ha a ter helt az el já rás le foly ta tá sa kor is el lát ja
a sér tett ne ve lé sét, fel ügye le tét vagy gon do zá sát, vagy
egyéb ként is a sér tett kör nye ze té ben él.

137 A 64/A.  §-t és al cí mét a 2004: CXXXII. tör vény 1.  §-a ik tat ta be.
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134 A 61.  § a 2006: LI. tör vény 28.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

135 Lásd az 1999: LXXXV. tör vényt.
136 A 63/A.  §-t és al cí mét a 2006: LI. tör vény 29.  §-a ik tat ta be. A ren del -

ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



Az igazolás

65.  § (1) Ha a ter helt, a védõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a
ma gán fél, a pót ma gán vád ló, a tanú vagy a szak ér tõ, to váb -
bá a bí ró sá gi el já rás ban az ügyész ha tár idõt vagy ha tár na -
pot, ille tõ leg a jog or vos lat ra jo go sult ha tár idõt ön hi bá ján
kí vül mu lasz tott – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
iga zo lás nak van he lye.

(2) Az iga zo lá si ké rel met az el mu lasz tott ha tár idõ utol -
só nap já tól, ille tõ leg a ha tár nap tól szá mí tott nyolc na pon
be lül le het elõ ter jesz te ni. Ha a mu lasz tás ké sõbb ju tott a
mu lasz tó tu do má sá ra, vagy az aka dály ké sõbb szûnt meg,
az iga zo lá si ké re lem ha tár ide je a tu do más szer zés sel, ille -
tõ leg az aka dály meg szû né sé vel kez dõ dik. Hat hó na pon
túl iga zo lá si ké rel met nem le het elõ ter jesz te ni.

(3) Az iga zo lá si ké re lem ben elõ kell adni a mu lasz tás
okát és azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a mu lasz tás vét -
len sé gét va ló szí nû sí tik. Ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az
iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tésével együtt az el mu lasz tott
cse lek ményt is pó tol ni kell.

(4) Az iga zo lá si ké rel met mél tá nyo san kell el bí rál ni.

(5) Az iga zo lá si ké re lem nek az el já rás foly ta tá sá ra, ille -
tõ leg a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. Ha
az iga zo lá si ké re lem va ló szí nû sí ti a mu lasz tó vét len sé gét,
illetve azt, hogy az el mu lasz tott cse lek mény pót lá sa meg -
tör tént vagy meg tör té nik, az el já rá si cse lek mény vagy a
ha tá ro zat vég re haj tá sa fel füg geszt he tõ.

66.  § (1) Az iga zo lá si ké re lem rõl a ha tár idõt, illetve a
ha tár na pot meg ál la pí tó bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó 
ha tó ság ha tá roz. Jog or vos la ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén 
a jog or vos lat el bí rá lá sá ra jo go sult ha tá roz az iga zo lá si ké -
re lem rõl.

(2) Az iga zo lá si ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el kell
uta sí ta ni, ha

a) az iga zo lást e tör vény ki zár ja,
b) a ké re lem el ké sett,
c) ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az iga zo lást kérõ az el -

mu lasz tott cse lek ményt – a ké re lem elõ ter jesz tésével
együtt – nem pó tol ta, hol ott az le het sé ges volt.

(3)138 Ha a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az iga zo lá si ké re lem nek helyt ad, az iga zo lást kérõ ál -
tal pó tolt cse lek ményt olyan nak kell te kin te ni, mint ha azt
az el mu lasz tott ha tár idõn be lül tel je sí tet te vol na, az el mu -
lasz tott ha tár na pon vég zett el já rá si cse lek ményt pe dig a
szük sé ges ke ret ben meg kell is mé tel ni. A meg is mét lés
ered mé nyé hez ké pest a ko ráb bi el já rá si cse lek mény, ille -
tõ leg ha tá ro zat ha tá lyá ban tar tá sá ról vagy tel jes, ille tõ leg
rész le ges ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl is ha tá roz ni kell.

(4) Az iga zo lá si ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat ellen
nincs he lye jog or vos lat nak.

138 A 66.  § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény
30.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

Az idézés és az értesítés

67.  § (1)139 Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az
ügyész és a nyo mo zó ha tó ság azt idé zi, aki nek a je len lé te
az el já rá si cse lek mény nél kö te le zõ, ille tõ leg azt ér te sí ti,
aki nek a je len lé te nem kö te le zõ, de azt a tör vény le he tõ vé
te szi. Akit meg idéz tek, kö te les az õt meg idé zõ bí ró ság,
ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság elõtt meg je len ni.

(2) Az idé zés és az ér te sí tés rend sze rint írás ban vagy a
bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elõt ti sze -
mé lyes meg je le nés al kal má val szó ban tör té nik. Az idé zés -
nek, ille tõ leg ér te sí tés nek tar tal maz nia kell

a) a meg idé zett nek hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben kell 
meg je len nie,

b) az ér te sí tett hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben je len het
meg,

c)140 az idé zés, ille tõ leg az ér te sí tés alap já ul szol gá ló el -
já rá si cse lek mény vár ha tó idõ tar ta mát, órák ban,

d) a tá vol ma ra dás kö vet kez mé nye i re való fi gyel mez te -
tést,

e) a vád irat be nyúj tá sa után a vád lott ne vét és az el já rás
alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény meg je lö lé sét.

(3) Ha az idõ hi á nya, ér te sí tés ese té ben az érin tet tek
nagy szá ma in do kolt tá te szi, a (2) be kez dés ben em lí tet ten
kí vül más al kal mas mó don vagy esz köz zel – kü lö nö sen
táv be szé lõ, te le fax, szá mí tó gép út ján – való idé zés nek
vagy ér te sí tés nek is he lye van. Saj tó hir det mény ben te he tõ
köz zé az ér te sí tés, ha ezt az ér de kel tek rend kí vül nagy szá -
ma in do kolt tá te szi.141

(4) Min den eset ben kö zöl ni kell, hogy az érin tet tet me -
lyik bí ró ság, ügyész ség, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság idé zi,
ille tõ leg ér te sí ti; az idé zés, illetve az ér te sí tés té nyét az ügy 
ira ta i ban rög zí te ni kell.

(5)142 A meg idé zett fel hív ha tó arra, hogy az ügy re vo -
nat ko zó ira ta in kí vül a bi zo nyí tás nál fel hasz nál ha tó fel -
jegy zé se it vagy egyéb tár gya it hoz za ma gá val.

(6) Az írás be li idé zést vagy ér te sí tést zárt irat ban kell
meg kül de ni. Saj tó hir det mény ben az ér te sí tet tek neve nem
kö zöl he tõ.

68.  § (1) Ka to nát [Btk. 122.  § (1) bek.] rend sze rint az
elöl já ró ja út ján kell idéz ni, ille tõ leg ér te sí te ni. Az idé zés,
ille tõ leg az ér te sí tés az elöl já ró egy ide jû ér te sí té se mel lett
köz vet le nül is tör tén het, ha a meg idé zett nek, ille tõ leg az
ér te sí tett nek az idé zés, illetve az ér te sí tés kül dõ jé nek a
szék he lyén nincs elöl já ró ja, és a ké se de lem az el já rá si cse -
lek mény el vég zé sét ve szé lyez tet né.

139 A 67.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
42.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

140 A 67.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 31.  §-a ik tat ta
be, egy ben az ad di gi c)–d) pon tok je lö lé sét d)–e) pon tok ra mó do sí tot ta.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

141 Lásd a 8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
142 A 67.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
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(2) A kis ko rú idé zé sé rõl a gon do zó ját az zal a fel hí vás sal 
kell ér te sí te ni, hogy a meg je le né sé rõl gon dos kod jék. Ha a
kis ko rú a ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt te be, a gon do -
zó ja út ján kell idéz ni, illetve ér te sí te ni. A kis ko rú idé zé sét
és ér te sí té sét a tör vényes kép vi se lõ jé vel is kö zöl ni kell.

Az idézéssel szembeni mulasztás következményei

69.  § (1)143 Ha a ter helt, a védõ, a tanú vagy a szak ér tõ
idé zés el le né re nem je le nik meg, és ezt elõ ze tesen, mi helyt 
az aka dály a tu do má sá ra jut, ha la dék ta la nul, vagy ha ez
már nem le het sé ges, az aka dály meg szû né se után nyom -
ban, ala pos ok kal nem iga zol ja, ille tõ leg az el já rá si cse lek -
mény rõl en ge dély nél kül tá vo zik,

a) a ter helt elõ ve ze té se ren del he tõ el,
b) a tanú elõ ve ze té se ren del he tõ el, vagy rend bír ság gal

sújt ha tó,
c) a védõ és a szak ér tõ rend bír ság gal sújt ha tó.

(2)144 Ha a ter helt, a védõ, a tanú vagy a szak ér tõ ön hi bá -
já ból olyan ál la pot ban je le nik meg, hogy nem hall gat ha tó
ki, ille tõ leg az el já rá si kö te le zett sé ge it nem ké pes tel je sí te -
ni, a kö vet ke zõ ki hall ga tá sá ra, illetve el já rá si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té se ér de ké ben a ter helt elõ ve ze té se ren del he -
tõ el, a tanú rend bír ság gal sújt ha tó vagy elõ ve ze té se ren -
del he tõ el, a védõ és a szak ér tõ rend bír ság gal sújt ha tó. Az
oko zott költ ség meg té rí té sé re a fel so rol ta kat kö te lez ni
kell.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ter hel -
tet, a vé dõt, a ta nút és a szak ér tõt a meg nem je le né sé vel,
ille tõ leg az el tá vo zá sá val oko zott költ ség meg té rí té sé re
ha tá ro zat tal kell kö te lez ni.

(4) A 68.  § (1) be kez dé se sze rint idé zett ka to na mu lasz -
tá sa ese tén az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(5) Ha a 68.  § (2) be kez dé se sze rint idé zett kis ko rú nem
je le nik meg, és gon do zó ja nem iga zol ja, hogy a kis ko rú
meg nem je le né sé ben vét len, a gon do zó rend bír ság gal
sújt ha tó, és a meg nem je le nés sel oko zott költ ség meg té rí -
té sé re ha tá ro zat tal kö te lez he tõ.

(6) Ha az ügyész a bí ró ság ér te sí té sé ben meg je lölt idõ -
ben és he lyen olyan el já rá si cse lek mé nyen nem je le nik
meg, ame lyen rész vé te le kö te le zõ, er rõl a bí ró ság a fe let tes 
ügyészt tá jé koz tat ja.

(7) Az idé zés sel szem be ni mu lasz tás kö vet kez mé nyei
ak kor al kal maz ha tók, ha az idé zés a 67–68.  § ren del ke zé -
se i nek, kéz be sí té se pe dig az e tör vény ben és a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak nak, ille tõ leg az egyéb elõ írásoknak
meg fe lel.

143 A 69.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e a 2002: I. tör vény
43.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

144 A 69.  § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 43. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

A kézbesítés

70.  § (1) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság hi va ta los ira tá nak az érin tett sze mély ré szé re át adá sa
(kéz be sí tés) tör tén het

a) sze mé lye sen,
b) pos ta út ján,145

c) hir det mé nyi úton,
d) a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság

kéz be sí tõ je út ján,
e) nem zet kö zi jog se gély146 ke re té ben.

(2) A cím zett az ira tot az azt kül dõ nél is át ve he ti.

(3)147 Ha a sér tett nek vagy az egyéb ér de kelt nek kéz be -
sí té si meg bí zott ja van, a ré szük re  szóló ira tot – az idé zés
ki vé te lé vel – a meg bí zott nak kell kéz be sí te ni.

(4)148 A kéz be sí tés sza bály sze rû, ha a hi va ta los ira tot a
cím zett vagy he lyet te a kü lön jog sza bály sze rint át vé tel re
jo go sult más sze mély át vet te. A hi va ta los ira tot sza bály -
sze rû en kéz be sí tett nek kell te kin te ni, ha az irat át vé te lét,
ille tõ leg a kéz be sí té si bi zo nyít vány (tér ti ve vény) alá írá sát
meg ta gad ják.

(5) Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt ré szé re a hi -
va ta los ira tot hir det mé nyi úton kell kéz be sí te ni. Hir det mé -
nyi kéz be sí tés ese tén a hir det mény tar tal maz za, hogy a
cím zett az ira tot me lyik bí ró ság nál, ügyész ség nél, ille tõ leg 
nyo mo zó ha tó ság nál ve he ti át.

(6)149 A hir det ményt ti zen öt nap ra ki kell füg gesz te ni az 
azt kül dõ bí ró ság, ügyész ség, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság,
valamint – ha ilyen van – a cím zett utol só is mert bel föl di
la kó he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti he lyi ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá já ra. Az ira tot a hir det mény nek a bí -
ró ság nál, az ügyész ség nél, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság nál
tör tént ki füg gesz té sé tõl szá mí tott ti zen ötö dik na pon kell
kéz be sí tett nek te kin te ni.

(7) A kéz be sí té si bi zo nyít vánnyal (tér ti ve vénnyel) fel -
adott hi va ta los ira tot a kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé -
nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka na pon kéz be sí tett nek kell
te kin te ni, ha a kéz be sí tés azért volt ered mény te len, mert a
cím zett az ira tot nem vet te át.

(8) A ka to ná nak [Btk. 122.  § (1) bek.] kéz be sí ten dõ ira -
tot az elöl já ró ja út ján kell kéz be sí te ni. A kéz be sí tés az
elöl já ró egy ide jû ér te sí té se mel lett köz vet le nül is tör tén -

2006/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3589

145 Lásd a 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de le tet.
146 Lásd az 1996: XXXVIII. tör vény 61.  §-a (2) be kez dé sét, 63.  §-át,

80.  §-a (3) be kez dé sét, valamint a 8001/2001. (IK. 4.) IM tá jé koz ta tót. Lásd
még a 2003: CXXX. tör vény 49.  §-át, amely a 2005: CXVI. tör vény 4.  §-ának 
(2) be kez dé se sze rint 2005. no vem ber 23-án lé pett ha tály ba.

147 A 70.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 32.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

148 A 70.  § (4) és (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 44.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 70.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a
2004: CXXXII. tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

149 A 70.  § (6)–(9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 44.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be.



het, ha a ka to ná nak az ira tot kül dõ bí ró ság, ügyész, ille tõ -
leg nyo mo zó ha tó ság szék he lyén nincs elöl já ró ja, és a ké -
se del mes kéz be sí tés az el já rás si ke rét vagy a ka to na jo gát,
ille tõ leg mél tá nyol ha tó ér de két sér te né. Ha a ka to na szol -
gá la ti vi szo nya a bün te tõ el já rás alatt meg szû nik, a kéz be -
sí tés re az ál ta lá nos sza bá lyok az irány adók.

(9) Ha a cím zett fog va van, a neki kéz be sí ten dõ ira tot
– idé zés és ér te sí tés ese tén az in té zet nek  szóló, az elõ ál lí -
tás ra vo nat ko zó meg ke re sés sel egy ide jû leg – a fog va tar -
tást vég re haj tó in té zet pa rancs no ka út ján kell kéz be sí te ni.

70/A.  §150 (1) A 70.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a cím zett ter jeszt het
elõ ké rel met, ha

a) a kéz be sí tés a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel tör tént, vagy

b) a hi va ta los ira tot nem az a) pont ban meg ha tá ro zott
ok ból, ön hi bá ján kí vül nem vet te át.

(2) A ké re lem ben elõ kell adni azo kat a té nye ket, illetve
kö rül mé nye ket, ame lyek a kéz be sí tés sza bály ta lan sá gát
iga zol ják, vagy az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a cím zett ré szé rõl az ön hi ba hi á nyát va ló szí -
nû sí tik.

(3) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké re lem rõl
az a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság ha tá roz,
amely nek el já rá sa so rán a kéz be sí tés tör tént. A ké re lem
elõ ter jesz tésére és el bí rá lá sá ra a mu lasz tás iga zo lá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket (65. és 66.  §) kell meg fele lõen al -
kal maz ni az zal, hogy a ké re lem elõ ter jesz tésével együtt
nem kell pó tol ni az el mu lasz tott cse lek ményt.

(4) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a ter helt,
a védõ, a ma gán vád ló vagy a pót ma gán vád ló ter jeszt elõ
ké rel met, és a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság
a ké re lem nek helyt ad, a vé lel me zett kéz be sí tés hez fû zõ dõ
jog kö vet kez mé nyek ha tály ta la nok, és a kéz be sí tést, illetve 
a már meg tett in téz ke dé se ket, el já rá si cse lek mé nye ket a
szük sé ges mér ték ben meg kell is mé tel ni. A meg is mét lés
ered mé nyé hez ké pest a ko ráb bi el já rá si cse lek mé nyek ha -
tály ban tar tá sá ról vagy tel jes, ille tõ leg rész le ges ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl is ha tá roz ni kell.

(5) A (4) be kez dés ben fel nem so rolt cím zett ál tal be -
nyúj tott ké re lem ese té ben, ha a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg
nyo mo zó ha tó ság a ké re lem nek helyt ad, a cím zett vo nat -
ko zá sá ban ér vé nye sü lõ, a kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet -
kez mé nyek nem al kal maz ha tók, és a kéz be sí tést meg kell
is mé tel ni.

150 A 70/A.  §-t a 2004: CXXXII. tör vény 3.  §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg
a ko ráb bi 70/A.  § je lö lé sét 70/B.  §-ra, a ko ráb bi 70/B.  § je lö lé sét 70/C.  §-ra
mó do sí tot ta.

Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról151

70/B.  §152 (1) Az el já rás so rán ke let ke zett irat ról – ide -
ért ve a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság ál tal be -
szer zett, ille tõ leg a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mé -
lyek ál tal be nyúj tott, valamint csa tolt ira tot is – az a bí ró -
ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el -
já rás fo lya mat ban van, a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze -
mé lyek ké rel mé re a (2)–(7) be kez dés sze rint leg ké sõbb a
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott nyolc na pon be lül má -
so la tot ad ki.153

(2) A nyo mo zás be fe je zé sé ig a gya nú sí tott, a védõ, a
fiatal korú tör vényes kép vi se lõ je, a sér tett és kép vi se lõ je
má so la tot kap hat a szak vé le mény rõl, valamint az olyan
nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült irat ról, ame lyek nél je -
len lé tü ket e tör vény le he tõ vé te szi; az egyéb irat ról pe dig
ak kor, ha ez a nyo mo zás ér de ke it nem sér ti. A sér tett a
nyo mo zás so rán ke let ke zett más ira tok ról a ta nú kén ti ki -
hall ga tá sát köve tõen kap hat má so la tot.

(3) A fel je len tõ ré szé re – ha nem a (2) be kez dés ben fel -
so rol tak va la me lyi ke – csak a fel je len tés rõl ad ha tó má -
solat.

(4) Ha a ter helt nek a 179.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki -
hall ga tá sá ra, a védõ ki ren de lé sé re, ille tõ leg meg ha tal ma -
zá sá ra az irat ke let ke zé sét köve tõen ke rült sor, a (2) be kez -
dés sze rin ti irat ról má so lat ki adá sá ra a ter helt az elsõ ki -
hall ga tá sá ra tör té nõ idé zés kéz be sí té sé tõl, a védõ a ki ren -
de lés rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl, ille tõ leg a meg ha -
tal ma zás be nyúj tá sá tól fog va jo go sult.

(5) A nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen
a) a ter helt, a védõ és a fi a tal ko rú tör vényes kép vi se lõ je 

má so la tot kap hat a nyo mo zás azon ira ta i ról, ame lyek nek a
meg is me ré sé re a 193.  § (1) be kez dé se alap ján jo go sult,

b) a sér tett és kép vi se lõ je má so la tot kap hat a nyo mo zás
azon ira ta i ról, ame lyek nek a meg is me ré sé re a 229.  §
(2) be kez dé se alap ján jo go sult.

(6)154 A bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a védõ, a fi a tal ko -
rú tör vényes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé re
– ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a má so lat ki adá -
sa csak a 60.  § (1) be kez dé sé re fi gye lem mel kor lá toz ha tó.

(7) Az egyéb ér de kelt és kép vi se lõ je ré szé re az ira tok -
ból az õt érin tõ kör ben ad ha tó má so lat. A tanú ré szé re a
val lo má sát tar tal ma zó jegy zõ könyv rõl, ille tõ leg jegy zõ -
könyv-rész rõl ad ha tó má so lat.

(8) A má so lat ki adá sa ellen nincs he lye jog or vos lat nak. A
ki adás meg ta ga dá sa  miatt kü lön jog or vos lat nak van he lye.

151 Az al cí met és – ere de ti leg a 70/A.  §-t – a 2002: I. tör vény 45.  §-a ik tat -
ta be.

152 A 70/A.  § je lö lé sét a 2004: CXXXII. tör vény 3.  §-a 70/B.  §-ra mó do -
sí tot ta.

153 A rész le tes sza bá lyok ra lásd a 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes
ren de le tet.

154 A 70/B.  § (6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 33.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(9) Az ügy ira ta i ban fel kell je gyez ni, hogy mely irat ról,
ki nek a ré szé re, hány pél dány ban ké szült má so lat.

Az államtitok és a szolgálati titok megismerése155

70/C.  §156 (1) A bün te tõ el já rás so rán a ter helt, a védõ, a
tör vényes kép vi se lõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán -
vád ló, a ma gán fél, az egyéb ér de kelt, valamint a sér tett, a
ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél és az egyéb ér -
de kelt kép vi se lõ je jo go sult meg is mer ni azt az ál lam tit kot,
ille tõ leg szol gá la ti tit kot, amit olyan irat tar tal maz, ame -
lyet e tör vény sze rint meg te kint het.

(2) Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló tör -
vény ben157 meg ha tá ro zott mi nõ sí tõ, illetve ti tok bir to kos
szerv biz to sít ja, hogy az (1) be kez dés ben fel so rol tak a
bün te tõ el já rás so rán ál ta luk meg is mer he tõ ál lam tit kot,
ille tõ leg szol gá la ti tit kot ak kor is meg is mer hes sék, ha a
meg is me rés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lei
a fel so rol tak nál nem áll nak fenn. Eb ben az eset ben az el já -
ró bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság az érin tet te -
ket fi gyel mez te ti, hogy az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti 
tit kot kö te le sek meg tar ta ni, a fi gyel mez te tés ki ter jed az ál -
lam ti tok, ille tõ leg a szol gá la ti ti tok meg sér té sé nek kö vet -
kez mé nye i re is. A fi gyel mez te tést jegy zõ könyv be kell
fog lal ni.

(3) Az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat kéz be sí té sé re a 70.  § ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té -
ré sek kel kell al kal maz ni:

a) ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat
az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza -
bály ban fog lal tak meg tar tá sá val, csak a bí ró ság nál, az
ügyész ség nél, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság nál kéz be sít he tõ,

b) az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló
jog sza bály ban158 fog lal tak meg tar tá sá nak fel té te le i rõl a
cím zet tet nyi lat koz tat ni kell; ha a cím zett ki je len ti, hogy e
fel té te lek nek nem fe le l meg, vagy nem tesz nyi lat ko za tot,
a cím zett az ilyen ada tot tar tal ma zó ira tot a bí ró ság, az
ügyész ség, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos ügy ke ze lés -
re fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki, ré szé re ál lam tit -
kot, ille tõ leg szol gá la ti tit kot nem tar tal ma zó ki vo na tot
kell kéz be sí te ni. Ar ról, hogy a ki vo nat nem tar tal maz ál -
lam tit kot, ille tõ leg szol gá la ti tit kot, a mi nõ sí tõt nyi lat koz -
tat ni kell,

c) ha a cím zett olyan nyi lat ko za tot tesz, hogy az ál lam -
ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza bály ban
fog lalt fel té te lek nek meg fe lel, a bí ró ság, az ügyész, ille tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság a cím zett ré szé re ál lam tit kot, ille tõ -
leg szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tot kéz be sít,

155 Az al cí met és – ere de ti leg a 70/B.  §-t – a 2002: I. tör vény 46.  §-a ik -
tatta be.

156 A 70/B.  § je lö lé sét a 2004: CXXXII. tör vény 3.  §-a 70/C.  §-ra mó do sí -
tot ta.

157 Lásd az 1995: LXV. tör vényt.
158 Lásd még a 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de le tet.

d) az a)–b) pont ban írt kor lá to zás a ti tok vé del mi sza -
bály zat tal ren del ke zõ szer ve zet re nem ter jed ki.

(4) A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a kéz be sí tés elõtt a
bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ellen õr zi,
hogy a cím zett nyi lat ko za ta a va ló ság nak meg fe lel-e. A bí -
ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság en nek meg -
ál la pí tá sá ra az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl
 szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ti tok vé del mi fel ügye -
lõt is meg ke res he ti.

(5) Az ál lam tit kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat má so lá sá ra és a má so lat ke ze lé sé re a kö vet ke zõ ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) ha az (1) be kez dés ben fel so rol tak nál az ál lam ti tok és 
a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl  szóló jog sza bály ban fog lal tak 
meg tar tá sa nem biz to sí tott, a jo go sult ré szé re az ál lam tit -
kot, ille tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat ról má so la tot 
kell ké szí te ni, de a má so la tot a jo go sult a bí ró ság, az
ügyész ség, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos ügy ke ze lés -
re fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki,

b) a má so la tot az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, ille -
tõ leg nyo mo zó ha tó ság õrzi, de biz to sí ta ni kell, hogy a má -
so la tot a jo go sult a hi va ta li mun ka idõ ben kor lá to zás nél -
kül ta nul má nyoz has sa, és a bí ró ság hi va ta los he lyi sé gé ben 
az ügy ben tar tott tár gya lás ide jé re a má so lat a jo go sult ren -
del ke zé sé re áll jon.

Megkeresések

71.  § (1)159 A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
ál lam i és he lyi ön kor mány za ti szer vet, ha tó sá got, köz tes -
tü le tet, gaz dál ko dó szer ve ze tet, ala pít ványt, köz ala pít -
ványt és tár sa dal mi szer ve ze tet ke res het meg tá jé koz ta tás
adá sa, ada tok köz lé se, át adá sa, ille tõ leg ira tok ren del ke -
zés re bo csá tá sa vé gett, és en nek a tel je sí té sé re leg alább
nyolc, leg fel jebb har minc na pos ha tár idõt ál la pít hat meg.
A rejt je le zett160 vagy más mó don meg is mer he tet len né tett
ada tot a meg ke re sett kö te les az át adás vagy a köz lés elõtt
ere de ti ál la po tá ba vissza ál lí ta ni, ille tõ leg a meg ke re sõ szá -
má ra az adat tar tal mát meg is mer he tõ vé ten ni. Az (1) és a
(2) be kez dés alap ján meg ke re sett szerv kö te les az adat -
szol gál ta tást – amely ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen az adat
fel dol go zá sát, írás ban vagy elekt ro ni kus úton való rög zí té -
sét és to váb bí tá sát is – té rí tés men te sen tel je sí te ni.161 A
meg ke re sett a meg ál la pí tott ha tár idõ alatt – ha tör vény
más képp nem ren del ke zik – kö te les a meg ke re sést tel je sí -
te ni, vagy a tel je sí tés aka dá lyát kö zöl ni.

(2) A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság he lyi ön -
kor mány za tot és más ha tó sá got ira tok ren del ke zés re bo -
csá tá sa vé gett is meg ke res het.

159 A 71.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 47.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

160 Lásd a 43/1994. (III. 29.) Korm. ren de le tet.
161 A 71.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

34.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.
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(3) Ha a meg ke re sés sze mé lyes ada tok köz lé sé re vo nat -
ko zik, az csak annyi és olyan sze mé lyes adat ra vo nat koz -
hat, amely a meg ke re sés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz el en -
ged he tet le nül szük sé ges. A meg ke re sés ben az adat ke ze lés
pon tos cél ját és a kért ada tok kö rét meg kell je löl ni.162

(4) Ha a meg ke re sés ered mé nye ként olyan sze mé lyes
adat jut a meg ke re sõ tu do má sá ra, amely a meg ke re sés cél -
já val nem függ össze, az ada tot tö röl ni kell.

(5) Ha a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyes adat
az irat ere de ti pél dá nyá ban ta lál ha tó, a meg ke re sés cél já -
val össze füg gõ sze mé lyes adat ról ki vo na tot kell ké szí te ni,
és ezzel egy ide jû leg az ere de ti ira tot a meg ke re sett nek
vissza kell kül de ni.

(6)163 Ha a meg ke re sett szerv a meg ke re sést a meg ál la pí -
tott ha tár idõn be lül nem tel je sí ti, vagy a meg ke re sés tel je -
sí té sét jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend bír ság gal sújt ha tó.
A tel je sí tés jo go su lat lan meg ta ga dá sa ese tén – a rend bír -
ság ki sza bá sa mel lett, ha a tör vényi fel té te lek fenn áll nak –
az e tör vény ben meg ha tá ro zott kény szer in téz ke dés is el -
ren del he tõ.

(7) Ha a meg ke re sett szerv a meg ke re sést azért nem tel -
je sí ti, mert azt tör vény ki zár ja,164 a meg ke re sett bir to ká ban
lévõ adat meg szer zé se ér de ké ben a meg ke re set tet érin tõ en
to váb bi el já rá si cse lek mény nem vé gez he tõ.

(8) Ha a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló tör vény165 sze rint a be uta zás és a tar tóz ko dás fel té te -
lei egyéb ként nem áll nak fenn, az ügyész és a bí ró ság in -
dít vá nyoz hat ja az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nál, hogy en -
ge dé lyez ze annak a kül föl di nek és reá te kin tet tel hoz zá tar -
to zó já nak a be uta zá sát, illetve bel föl di tar tóz ko dá sát, aki -
nek a val lo má sa olyan bi zo nyí té kot tar tal maz hat, amely
elõ re lát ha tó lag más ként nem pó tol ha tó.

Az iratok kezelése166

71/A.  § (1) Az ügy ira ta it a ke let ke zé sük, ille tõ leg a bí -
ró ság hoz, az ügyész hez, illetve a nyo mo zó ha tó ság hoz ér -
ke zé sük sor rend jé ben szá mo zás sal kell el lát ni. A nyo mo -
zás so rán et tõl a ren del ke zés tõl el té rõ irat ke ze lé si sza bá -
lyok ál la pít ha tók meg.167

162 Lásd az 1992: LXIII. tör vényt.
163 A 71.  § (6)–(8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 47.  §-ának (2) be kez dé se 

ik tat ta be.
164 Lásd pl. az 1993: XLVI. tör vény 18.  §-ának (3) be kez dé sét.
165 Lásd a 2001: XXXIX. tör vényt.
166 A 71/A.  §-t és al cí mét a 2003: II. tör vény 37.  §-a ik tat ta be. 
167 Az irat ke ze lés rész le tes sza bá lya i ra lásd a nyo mo zó ha tó sá gok kap -

csán a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 26/2003. (VI. 26.)
BM–IM együt tes ren de le tet, valamint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes
ren de le tet, a 604.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján ki adott ren de le te ket, az ügyész sé gi irat ke ze lés kap csán a 6/1998.
(ÜK 1999/1.) LÜ uta sí tást, a bí ró sá gi irat ke ze lés kap csán a 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de le tet, valamint az OIT 2002. évi 4. sza bály za tát a bí ró sá -
gok egy sé ges irat ke ze lé sé rõl. 

(2) Az ügy ira ta it össze kell fûz ni, és az össze fû zés he -
lyén a bí ró ság, az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság bé -
lyeg zõ jé vel el kell lát ni. Ha az ügy ira ta i hoz csa tolt mel -
lék le tet nem le het az ira tok hoz fûz ni, annak meg õr zé sé rõl
és azo no sít ha tó sá gá ról más mó don kell gon dos kod ni.

(3) Ha az irat el ve szett vagy meg sem mi sült, er rõl a tu -
do más szer zést, vagy a meg ál la pí tást kö ve tõ mun ka nap vé -
gé ig je len tést kell ten ni a bí ró ság el nö ké nek, az ügyész ség
ve ze tõ jé nek, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ jé nek és
az ille té kes ügyész nek. A bí ró ság el nö ke, az ügyész ség,
ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je ren del ke zik az el ve -
szett vagy meg sem mi sült irat fel ku ta tá sá ról vagy pót lá sá -
ról. En nek ke re té ben az el já rás ban részt vett sze mé lyek
meg hall gat ha tók, és ki ad má nyok, irat má so la tok sze rez he -
tõk be.

(4) Az ügy ira ta i nak pót lá sa mel lõz he tõ, ha az el ve szett
vagy meg sem mi sült irat alap ján ho zott ha tá ro zat az el já -
rást be fe jez te. Eb ben az eset ben csak a ha tá ro zat hi te les ki -
ad má nyát (má so la tát) kell be sze rez ni.

Az ügyek egyesítése és elkülönítése

72.  § (1) Ha a bün te tõ ügy ben több ter helt van, ve lük
szem ben rend sze rint egya zon el já rást kell foly tat ni. Ez a
ren del ke zés a bûn pár to ló ra és az or gaz dá ra is ki ter jed.

(2) Egye sí te ni le het azo kat az ügye ket, ame lyek együt -
tes el bí rá lá sa az el já rás tár gyá ra vagy az el já rás ban részt
vevõ sze mé lyek re te kin tet tel, illetve egyéb ok ból cél sze rû.

(3) Az ügyek egye sí té sét mel lõz ni kell, ille tõ leg az
ügye ket el kell kü lö ní te ni, ha a ter hel tek nagy szá ma vagy
egyéb ok a fe le lõs ség nek ugyan ab ban az el já rás ban tör té -
nõ el bí rá lá sát je len tõ sen ne he zí te né.

(4) Az el kü lö ní tett ügy ira ta it a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ bí ró ság hoz, ügyész hez vagy nyo mo -
zó ha tó ság hoz kell át ten ni.

Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen
tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévõ tárgy

felkutatására168

73.  § (1) Az el já rás nak nem aka dá lya, hogy a ter helt is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik. Eb ben az eset ben a bí ró ság,
az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a ter helt tar tóz ko -
dá si he lyé nek fel ku ta tá sa iránt in téz ke dik; en nek so rán el
le het ren del ni a la kó he lyé nek, ille tõ leg a tar tóz ko dá si he -
lyé nek a meg ál la pí tá sát, a kö rö zé sét, és az e tör vény ben
meg ha tá ro zott eset ben el fo ga tó pa ran csot le het kibocsá -
tani.169

168 A 73.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 48.  §-a ál la pí tot ta meg.
169 A rész le tes sza bá lyok ra lásd az 1/2003. (III. 7.) IM ren de le tet.

3592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/44. szám



(2) A la kó hely, ille tõ leg a tar tóz ko dá si hely meg ál la pí -
tá sa iránt a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást170 kell
meg ke res ni. A kö rö zést a kü lön tör vény ben171 meg ha tá ro -
zott sza bá lyok sze rint a rend õrség, ille tõ leg – a reá irány -
adó tör vény172 sze rin ti ese tek ben – a Ha tár õr ség vég zi.

(3) Sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
ese tén, valamint az e tör vény ben meg ha tá ro zott más ese -
tek ben a ter helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro -
zott bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tá sa 
is el ren del he tõ (el fo ga tó pa rancs). Azt, aki ellen el fo ga tó -
pa ran csot bo csá tot tak ki, meg ta lá lá sa ese tén õri zet be kell
ven ni, és hu szon négy órán be lül az el fo ga tó pa ran csot ki -
bo csá tó vagy az ab ban meg je lölt más ügyész, illetve nyo -
mo zó ha tó ság, ille tõ leg het ven két órán be lül az el fo ga tó -
pa ran csot ki bo csá tó vagy az ab ban meg je lölt más bí ró ság
elé kell ál lí ta ni.

(4) Ha ha tó ság vagy hi va ta los sze mély olyan ter helt la -
kó he lyé rõl, ille tõ leg tar tóz ko dá si he lyé rõl sze rez tu do -
mást, aki vel szem ben az (1) és a (3) be kez dés sze rin ti in -
téz ke dést ren del tek el, kö te les er rõl az el ren de lõ bí ró sá got, 
ügyészt, ille tõ leg nyo mo zó ha tó sá got ér te sí te ni.

(5) Az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé -
se ket vissza kell von ni, mi helyt az el ren de lé sük oka meg -
szûnt. A vissza vo nás ról az el ren de lõ ha la dék ta la nul in téz -
ke dik. A nyo mo zó ha tó ság ál tal el ren delt kö rö zést az
ügyész is vissza von hat ja. Ha a kö rö zés el ren de lé sé nek oka 
a bí ró sá gi el já rás so rán szû nik meg, a kö rö zést a bí ró ság is
vissza von hat ja.

(6) Ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sít ha tó
sze mély la kó he lye, ille tõ leg tar tóz ko dá si he lye vagy sze -
mély azo nos sá ga is me ret len, la kó he lyé nek, ille tõ leg tar -
tóz ko dá si he lyé nek vagy sze mély azo nos sá gá nak meg ál la -
pí tá sa ér de ké ben a kö rö zé sét le het el ren del ni. A la kó he -
lyé nek, ille tõ leg a tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben a bí ró ság vagy az ügyész annak a sze mély nek a
kö rö zé sét is el ren del he ti, aki nek a ta nú kén ti ki hall ga tá sa a
bí ró sá gi el já rás ban szük sé ges. A kö rö zést vissza kell von -
ni, ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

(7) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren del he ti annak az is me ret len he lyen lévõ tárgy nak a
kö rö zé sét, amely a tör vény ér tel mé ben le fog lal ha tó, ille tõ -
leg, amely nek a le fog la lá sát vagy a zár alá vé te lét ren del -
ték el. A tárgy kö rö zést vissza kell von ni, ha el ren de lé sé -
nek oka meg szûnt.

(8) Az e §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a bí ró sá gi
el já rás ban a ta nács el nö ke és – az el fo ga tó pa rancs ki bo csá -
tá sa ki vé te lé vel – a bí ró sá gi tit kár is jo go sult meg ten ni.

170 Lásd az 1992: LXVI. tör vény 24.  §-ának (1) be kez dé sét.
171 Lásd a 2001: XVIII. tör vényt, a 20/2001. (X. 11.) BM és a 21/2001.

(X. 11.) BM ren de le tet.
172 Lásd az 1997: XXXII. tör vény 4.  §-a (1) be kez dé sé nek 5. pont ját.

(9)173 A la kó hely, ille tõ leg tar tóz ko dá si hely meg ál la pí -
tá sá nak el ren de lé sé re tett in téz ke dés, ille tõ leg a kö rö zés
el ren de lé sé rõl, valamint az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ról 
 szóló ha tá ro zat ellen nincs he lye jog or vos lat nak.

A bûnügyi költség

74.  § (1) Bûn ügyi költ ség

a)174 az a költ ség, ame lyet az ügy ben az el já rás meg in dí -
tá sá tól a bün te tés vég re haj tá sá nak be fe je zé sé ig, to váb bá a
rend kí vü li jog or vos la ti el já rás, valamint a kü lön le ges el já -
rá sok so rán az ál lam elõ le ge zett,175

b) a ter helt nek, a sér tett nek, a ma gán fél nek, a pót ma -
gán vád ló nak és a ma gán vád ló nak, a ter helt és a sér tett tör -
vényes kép vi se lõ jé nek az ügy ben fel me rült kész ki adá sa,
ak kor is, ha azt az ál lam nem elõ le gez te,

c) a ki ren delt vé dõ nek és a sér tett, a ma gán fél, valamint 
a pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek kész ki adá sa és díja, ak -
kor is, ha azt az ál lam nem elõ le gez te.

(2)176 Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett költ ség kü -
lö nö sen a tanú meg je le né sé vel fel me rült költ ség, a szak ér -
tõ, ille tõ leg a szak ta nács adó ré szé re meg ál la pí tott mun ka -
díj és költ ség té rí tés, a le fog lalt do log szál lí tá sá val és meg -
õr zé sé vel fel me rült költ ség, valamint a tol mács díja és
költ ség té rí té se.

(3) Ha a ter helt a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyai foly -
tán a bûn ügyi költ sé get elõ re lát ha tó an nem tud ja meg fi zet -
ni, és ezt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga -
zol ta, a ter helt vagy vé dõ je ké rel mé re a bí ró ság, ille tõ leg
az ügyész ha tá roz ar ról, hogy a ter helt ré szé re sze mé lyes
költ ség men tes sé get en ge dé lyez.177 A sze mé lyes költ ség -
men tes ség en ge dé lye zé se ese tén

a) a ter helt ké rel mé re a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság vé dõt ren del ki [48.  § (2) bek.],

b)178

c)179 a ki ren delt védõ díj át és költ sé gét az ál lam vi se li.

(4) A sze mé lyes költ ség men tes ség tár gyá ban ho zott ha -
tá ro zat, ille tõ leg az oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zõ ha -
tá ro zat nak a költ ség vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se el -
le ni jog or vos lat ha lasz tó ha tá lyú.

173 A 73.  § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 35.  §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

174 A 74.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 49.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

175 Lásd a 21/2003. (VI. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
176 A 74.  § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 49.  §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
177 Lásd a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
178 A 74.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a

(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
179 A 74.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 36.  §-ával meg -

ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(5)180 Az elõ ve ze tés sel (162. §), valamint a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott rend õri kí sé rés sel oko zott költ -
ség nem szá mol ha tó el bûn ügyi költ ség ként, az elõ ve ze -
tés sel oko zott költ ség meg té rí té sé re kü lön jog sza bály181 az
irány adó.

III. Cím182

FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS ÉS A NYILVÁNOSSÁG
TÁJÉKOZTATÁSA A BÜNTETÕELJÁRÁS SORÁN

74/A.  § (1) A saj tó ré szé re a nyo mo zás be fe je zé sé ig a
nyo mo zó ha tó ság kü lön jog sza bály ban erre fel jo go sí tott
tag ja, valamint az ügyész; a vád eme lé sig az ügyész, ille tõ -
leg az ál ta la meg bí zott sze mély; a bí ró sá gi el já rás so rán a
bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló tör vény ben
erre fel jo go sí tott sze mély ad hat fel vi lá go sí tást.183

(2) A bí ró ság nyil vá nos tár gya lá sá ról a saj tó jo go sult tá -
jé koz ta tást adni.

(3) Meg kell ta gad ni a saj tó szá má ra a fel vi lá go sí tást, ha 
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot sér te ne, vagy egyéb -
ként az el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát ve szé lyez tet né.

74/B.  § (1) A bí ró sá gi tár gya lás ról a nyil vá nos ság tá jé -
koz ta tá sa ér de ké ben hang- vagy kép fel vé telt a ta nács el nö -
ke en ge dé lyé vel, a bí ró sá gi tár gya lá son je len lé võ sze mély -
rõl – a bí ró ság tag ja in, a jegy zõ könyv ve ze tõn, az ügyé szen 
és a vé dõn kí vül – csak az érin tett hoz zá já ru lá sá val sza bad
ké szí te ni. A ta nács el nö ke a tár gya lás fo lya ma tos sá gá nak
és za var ta lan sá gá nak ér de ké ben az en ge délyt meg ta gad -
hat ja, ille tõ leg azt a bí ró sá gi el já rás bár mely sza ka szá ban
vissza von hat ja.

(2) A zárt tár gya lás ról, ille tõ leg a tár gya lás nak azon ré -
szé rõl, amely rõl a bí ró ság a nyil vá nos sá got ki zár ta, a saj tó
nem ad hat tá jé koz ta tást, és a saj tó ré szé re fel vi lá go sí tás
nem ad ha tó, ki vé ve, ha a nyil vá nos ság ki zá rá sá ra a 245.  §
(5) be kez dé se alap ján ke rült sor.

(3) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, a fo lya mat ban lévõ
vagy be fe je zett bün te tõ ügy ira ta i ba csak az e tör vény ál tal
erre fel jo go sí tott sze mély te kint het be.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti irat a köz ira tok ról, a köz le -
vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló
tör vény184 köz le vél tá ri anyag ban tör té nõ ku ta tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyai sze rint az ott írt vé del mi idõ le tel te elõtt is
ku tat ha tó.

180 A 74.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 49.  §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

181 Lásd a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de le tet.
182 A VI. fe je zet III. Cí mét és a 74/A–74/B.  §-t a 2003: II. tör vény 38.  §-a

ik tat ta be.
183 Rész le te sen lásd a 26/2003. (VI. 26.) BM–IM együt tes ren de le tet, a

30/2004. (VI. 9.) PM–IM együt tes ren de le tet, a 604.  § (4) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján ki adott ren de le te ket, és a 9/2005.
(ÜK. 5.) LÜ uta sí tást.

184 Lásd az 1995: LXVI. tör vényt.

(5) A 74/A.  §-ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve az el já -
rás ról fel vi lá go sí tás annak ad ha tó, aki nek az el já rás le foly -
ta tá sá hoz, ille tõ leg annak ered mé nyé hez jogi ér dek e fû zõ -
dik. A vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, a bí ró sá gi el já rás
so rán az el já ró bí ró ság el nö ke – az eh hez fû zõ dõ jogi ér dek 
iga zo lá sa után – en ge dé lye zi az ira tok meg te kin té sét, ille -
tõ leg a szük sé ges fel vi lá go sí tás meg adá sát.

(6)185 Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re haj -
tó, párt fo gó fel ügye lõ, jogi se gít ség nyúj tó, nyo mo zó ha tó -
ság vagy köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé sé re – tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben és idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, illetve a
nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ ügy ira ta it meg kül di, illetve
azok ba be te kin tést en ge dé lyez.

VII. Fejezet

A BIZONYÍTÁS

I. Cím

A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bizonyítás tárgya

75.  § (1)186 A bi zo nyí tás azok ra a té nyek re ter jed ki,
ame lyek a bün te tõ és a bün te tõ el já rá si jog sza bá lyok al kal -
ma zá sá ban je len tõ sek. A bi zo nyí tás so rán a tény ál lás ala -
pos és hi ány ta lan, a va ló ság nak meg fe le lõ tisz tá zá sá ra kell 
tö re ked ni, azon ban, ha az ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí -
ró ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö -
zök be szer zé sé re, és meg vizs gá lá sá ra.

(2) A bi zo nyí tás a bün te tõ el já rás já ru lé kos kér dé se i nek
– kü lö nö sen a pol gá ri jogi igény nek – el bí rá lá sá ban je len -
tõs té nyek re is ki ter jed het.

(3) Nem kell bi zo nyí ta ni azo kat a té nye ket, ame lyek
köz tu do má sú ak, vagy ame lyek rõl az el já ró bí ró ság nak,
ügyész nek, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság nak hi va ta los tu do -
má sa van.

(4)187 Az el já rás ban részt vevõ sze mé lyek az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don kö te le sek és jo go -
sul tak a bi zo nyí tás ban köz re mû köd ni.

185 A 74/B.  § (6) be kez dé sét a 2005: CLXXXIV. tör vény 21.  §-a (4) be -
kez dé sé nek c) pont ja ik tat ta be.

186 A 75.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 37.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

187 A 75.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 50.  §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be.
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A bizonyítás eszközei

76.  § (1) A bi zo nyí tás esz kö zei a ta nú val lo más, a szak -
vé le mény, a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, az ok irat és a ter helt 
val lo má sa.

(2) A bün te tõ el já rás ban fel le het hasz nál ni azo kat az ok -
ira to kat és tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket, ame lye ket va la -
mely ha tó ság – jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
tel je sí té se so rán a ha tás kö ré ben el jár va – a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sa elõtt ké szí tett, ille tõ leg be szer zett.

A bizonyítás tör vényessége

77.  § (1) A bi zo nyí tá si esz kö zök fel de rí té se, össze gyûj -
té se, biz to sí tá sa és fel hasz ná lá sa so rán e tör vény ren del ke -
zé sei sze rint kell el jár ni. Jog sza bály el ren del he ti a bi zo -
nyí tá si cse lek mé nyek tel je sí té sé nek, a bi zo nyí tá si esz kö -
zök meg vizs gá lá sá nak és rög zí té sé nek, valamint a bi zo -
nyí tá si el já rá sok le foly ta tá sá nak meg ha tá ro zott mód ját.

(2) A bi zo nyí tá si cse lek mé nyek vég zé se kor az em ber i
mél tó sá got, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo ga it és a ke gye le ti 
jo got tisz te let ben kell tar ta ni, és biz to sí ta ni kell, hogy a
ma gán élet re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne ke rül je -
nek nyil vá nos ság ra.

A bizonyítékok értékelése

78.  § (1) A bün te tõ el já rás ban sza ba don fel hasz nál ha tó a
tör vény ben meg ha tá ro zott min den bi zo nyí tá si esz köz, és
sza ba don al kal maz ha tó min den bi zo nyí tá si el já rás. A tör -
vény azon ban el ren del he ti egyes bi zo nyí tá si esz kö zök
igény be vé te lét.

(2) A bi zo nyí tás esz kö ze i nek és a bi zo nyí té kok nak
nincs tör vény ben elõ re meg ha tá ro zott bi zo nyí tó ere je.

(3) A bí ró ság és az ügyész a bi zo nyí té ko kat egyen ként
és összes sé gük ben sza ba don ér té ke li, és a bi zo nyí tás ered -
mé nyét az így ki ala kult meg gyõ zõ dé se sze rint ál la pít ja
meg.

(4) Nem ér té kel he tõ bi zo nyí ték ként az olyan bi zo nyí tá si 
esz köz bõl szár ma zó tény, ame lyet a bí ró ság, az ügyész
vagy a nyo mo zó ha tó ság bûn cse lek mény út ján, más til tott
mó don vagy a részt ve võk el já rá si jo ga i nak lé nye ges kor lá -
to zá sá val szer zett meg.

II. Cím

A TANÚVALLOMÁS

79.  § (1) Ta nú ként az hall gat ha tó ki, aki nek bi zo nyí tan -
dó tény rõl tu do má sa le het.

(2)188 Akit ta nú ként meg idéz tek, ha e tör vény ki vé telt
nem tesz, kö te les val lo mást ten ni.

(3)189 A tanú ké rel mé re a meg je le né sé vel fel me rült
költ sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér ték ben
az el já ró bí ró ság, ügyész vagy nyo mo zó ha tó ság meg ál la -
pít ja, és meg té rí ti.190 Erre a ta nút az idé zés ben, valamint a
ki hall ga tá sá nak be fe je zé se kor fi gyel mez tet ni kell.

80.  §191 A tanú ér de ké ben meg ha tal ma zott ügy véd jár -
hat el, ha a tanú a jo ga i ról való fel vi lá go sí tás cél já ból ezt
szük sé ges nek tart ja. A ta nút er rõl az idé zé sé ben tá jé koz -
tat ni kell.

A tanú vallomástételének akadályai

81.  § (1) Nem hall gat ha tó ki ta nú ként
a) a lel kész, ille tõ leg az egy há zi sze mély ar ról, ami re a

hi va tá sá nál fog va ti tok tar tá si kö te le zett sé ge áll fenn,
b) a védõ ar ról, ami rõl mint védõ szer zett tu do mást,

vagy amit a ter helt tel vé dõi mi nõ sé gé ben kö zölt,
c) aki tõl a tes ti vagy szel lem i ál la po ta  miatt nyil ván va -

ló an nem vár ha tó he lyes val lo más,
d)192 a ha tó sá gi tanú olyan té nyek re, ada tok ra, kö rül mé -

nyek re néz ve, amely re ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, és
ez alól a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
nem men tet te fel.

(2) Ál lam ti tok nak vagy szol gá la ti ti tok nak mi nõ sü lõ
tény rõl nem hall gat ha tó ki ta nú ként az, aki a ti tok tar tá si
kö te le zett ség alól nem ka pott fel men tést.

(3)193 A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az ál -
lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott mi nõ sí tõ az ügyész, ille tõ leg a bí ró ság meg ke re -
sé sé re dönt a fel men tés meg adá sá ról vagy a ti tok tar tá si kö -
te le zett ség fenn tar tá sá ról. A fel men tés re irá nyuló meg ke -
re sés ben azo no sí tás ra al kal mas mó don meg kell je löl ni
azo kat a kér dé se ket, ame lyek re a fel men tést ké rik.

82.  § (1) A ta nú val lo mást meg ta gad hat ja
a) a ter helt hoz zá tar to zó ja,
b)194 az, aki a (4) be kez dés ese tét ki vé ve ma gát vagy

hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná, az
ezzel kap cso la tos kér dés ben, ak kor is, ha a ta nú val lo mást
az a) pont alap ján nem ta gad ta meg,

188 A 79.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 51.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

189 A 79.  § ere de ti (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-a (2) be kez dé -
sé nek elsõ mon da ta alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba, ezzel egy -
ide jû leg a 79.  § ere de ti (4) be kez dé sé nek szá mo zá sát a tör vényhely má so dik
mon da ta (3) be kez dés re mó do sí tot ta.

190 Lásd az 1/1969. (I. 8.) IM ren de le tet.
191 A 80.  § a 2002: I. tör vény 52.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
192 A 81.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2006: LI. tör vény 38.  §-a ik tat ta

be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
193 A 81.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 53.  §-ával meg ál la pí tott szö -

veg. Lásd az 1995: LXV. tör vényt.
194 A 82.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2002: I. tör vény 54.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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c) – a 81.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ti tok tar tá si kö te -
le zett ség ese tét ide nem ért ve – az, aki a fog lal ko zá sá nál
vagy köz meg bí za tá sá nál fog va ti tok tar tás ra kö te les, ha a
ta nú val lo más sal a ti tok tar tá si kö te le zett sé gét meg sér te né,
ki vé ve, ha ez alól a kü lön jog sza bály sze rint jo go sult fel -
men tet te, vagy kü lön jog sza bály sze rint a bí ró ság, az
ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg ke re sé sé re a ti -
tok tar tá si kö te le zett ség alá esõ adat to váb bí tá sa a fel men -
tés re jo go sult szá má ra kö te le zõ.

(2)195 A ta nút a ki hall ga tá sa ele jén a men tes sé gi okok ra
és a jo ga i ra fi gyel mez tet ni kell. A fi gyel mez te tést,
valamint a ta nú nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó
sze rint kell jegy zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi -
gyel mez te tés re adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé -
sé nek el ma ra dá sa ese tén a tanú val lo má sa bi zo nyí tá si esz -
köz ként nem ve he tõ figye lembe.

(3) A meg ta ga dás jo gos sá gá ról az el já ró bí ró ság,
ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság ha tá roz.

(4)196 A ta nú val lo mást az (1) be kez dés b) pont ja alap ján 
nem ta gad hat ja meg az, aki a kér dés re adott vá lasszal ön -
ma gát olyan bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná, amely 
 miatt

a) vele szem ben a fel je len tést a 175.  § (1) be kez dé se
alap ján el uta sí tot ták,

b) vele szem ben a nyo mo zást a 190.  § (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja vagy a 192.  § (1) be kez dé se alap ján meg szün -
tet ték,

c) vele szem ben a bün te tõ el já rást te vé keny meg bá nás
 miatt meg szün tet ték [221/A.  § (7) bek., 267.  § (1) bek.
l) pont, 332.  § (1) bek. f) pont],

d) vele szem ben a bün te tõ el já rást a 226.  § (1)–(2) be -
kez dé se vagy a 332.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján
meg szün tet ték, ille tõ leg

e) a Btk. Kü lö nös Rész e alap ján a ha tó ság gal tör té nõ
együtt mû kö dé se foly tán nem bün tet he tõ.

(5) A (4) be kez dés alap ján tett ta nú val lo más ban kö zölt
bûn cse lek mény  miatt az el já rás foly ta tá sa [191.  § (2) bek.]
nem ren del he tõ el, és a ta nú val lo más nem te kint he tõ a per -
újí tás szem pont já ból új bi zo nyí ték nak [392.  § (1) bek.
a) pont]. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni arra a ta nú val -
lo más so rán fel tárt bûn cse lek mény re is, amely nem ké pez -
te a tanú ellen ko ráb ban fo lya mat ban volt bün te tõ el já rás
tár gyát, de a fel je len tés el uta sí tá sá nak, a nyo mo zás, ille tõ -
leg az el já rás meg szün te té sé nek a ta nú val lo más sal fel tárt
bûn cse lek mény ese tén is bár mely ok ból he lye len ne.

195 A 82.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 39.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

196 A 82.  § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 54.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. A 82.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 39.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
 hatályba.

83.  §197 (1)198 A tanú val lo más té te lé nek aka dá lyát
figye lembe kell ven ni, ha az akár a bûn cse lek mény el kö -
ve té se kor állt fenn, akár a ki hall ga tás kor áll fenn. A 82.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti men tes sé gi ok fenn ál -
lá sa ese tén a tanú a val lo más té telt – a 82.  § (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – ak kor is meg ta gad hat ja, ha
a kér dé ses bûn cse lek mény el kö ve té sét már jog erõ sen
meg ál la pí tot ták, vagy vele szem ben az ügyész a vád eme -
lést el ha lasz tot ta.

(2) A ta nú nak a 81.  § (1) be kez dé se a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott men tes sé ge199 az annak alap já ul szol gá ló
vi szony meg szû né se után is fenn ma rad. Eb ben az eset ben
a tanú a ti tok tar tá si kö te le zett sé gé nek kö ré be tar to zó bi zo -
nyí tan dó tény re nem hall gat ha tó ki.

(3) Ha a tanú a 82.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te le zett ség alól nem ka pott
fel men tést, az a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ide ig
áll fenn.

84.  §200 A 83.  § és a 85.  § (3) be kez dé se ren del ke zé se i -
nek meg sér té sé vel ki hall ga tott tanú val lo má sa bi zo nyí tá si
esz köz ként nem ve he tõ figye lembe.

A tanú kihallgatása

85.  § (1) A ta nú kat egyen ként kell ki hall gat ni.

(2) A ki hall ga tás kez de tén meg kell kér dez ni a ta nú tól a
ne vét, a szü le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét, a la kó he lyé -
nek és tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, a fog lal ko zá sát, a sze -
mély azo no sí tó ok mány szá mát, valamint azt, hogy a ter -
helt tel vagy a sér tet tel ro ko ni vi szony ban van-e, vagy hogy 
az ügy ben más ok ból ér de kelt vagy el fo gult-e. Ezek re a
kér dé sek re a tanú ak kor is kö te les vá la szol ni, ha egyéb ként 
a val lo más té telt meg ta gad hat ja.

(3)201 A ki hall ga tás ele jén tisz táz ni kell, hogy nincs-e a
tanú val lo más té te lé nek aka dá lya (81–82.  §). Ha a tanú val -
lo más té te lé nek nincs aka dá lya, fi gyel mez tet ni kell arra,
hogy kö te les a leg jobb tu do má sa és lel ki is me re te sze rint az 
iga zat val la ni, to váb bá arra, hogy a ha mis ta nú zást és a
men tõ kö rül mény el hall ga tá sát a tör vény sza bad ság vesz -
tés sel ren de li bün tet ni. A fi gyel mez te tést, valamint a ta nú -
nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint kell jegy -
zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel mez te tés re
adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek el ma ra dá sa 
ese tén a tanú val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he -
tõ figye lembe.

197 A 83.  § a 2002: I. tör vény 55.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
198 A 83.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény 285.  §-a 

(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
199 A 83.  § (2) be kez dé sé ben a „– ha a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól nem

ka pott fel men tést –„ szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

200 A 84.  § a 2006: LI. tör vény 40.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

201 A 85.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 41.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(4) A tanú ki hall ga tá sá nál je len le het az ér de ké ben el já -
ró ügy véd, aki a ta nú nak fel vi lá go sí tást ad hat a jo ga i ról, de 
más te vé keny sé get nem vé gez het, és a val lo mást nem be -
fo lyá sol hat ja. A ki hall ga tást köve tõen az ar ról ké szült
jegy zõ köny vet meg te kint he ti, és ész re vé te le it írás ban
vagy szó ban elõ ter jeszt he ti.

(5)202 A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság en ge dé lyez he ti, hogy a tanú a szó be li ki hall ga tá sát
köve tõen vagy he lyet te írás ban te gyen val lo mást. Eb ben
az eset ben a tanú a val lo má sát sa ját ke zû leg le ír ja és alá ír -
ja, az elekt ro ni kus ok irat for má já ban el ké szí tett val lo má -
sát mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el, vagy a ta nú -
nak a más mó don le írt val lo má sát bíró vagy köz jegy zõ hi -
te le sí ti. Az írás be li ta nú val lo más meg té te le nem zár ja ki,
hogy utóbb a ta nút, ha ez szük sé ges, a ki hall ga tá sa cél já ból 
a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg -
idéz ze.

(6) Ha a tanú szó be li ki hall ga tás nél kül vagy a szó be li
ki hall ga tást köve tõen írás ban tesz val lo mást, az írás be li
val lo más ból ki kell tûn nie, hogy a tanú a val lo mást a val lo -
más té tel aka dá lya i nak (81. és 82. §), valamint a ha mis ta -
nú zás kö vet kez mé nye i nek is me re té ben tet te meg. Erre a
ta nút az írás be li val lo más meg té te lé nek en ge dé lye zé sé vel
egy ide jû leg, a val lo más té tel aka dá lya i nak és a ha mis ta nú -
zás kö vet kez mé nye i nek is mer te té sé vel fi gyel mez tet ni
kell.

86.  § (1) A ti zen ne gye dik élet évét meg nem ha la dott
sze mélyt csak ak kor le het ta nú ként ki hall gat ni, ha a val lo -
má sá tól vár ha tó bi zo nyí ték más sal nem pó tol ha tó. A ki -
hall ga tá sa ese tén a ha mis ta nú zás kö vet kez mé nye i re való
fi gyel mez te tést mel lõz ni kell.

(2) Aki szel lem i vagy egyéb ál la po ta  miatt kor lá to zot tan 
ké pes meg ítél ni a ta nú val lo más meg ta ga dá sá nak je len tõ -
sé gét, ta nú ként csak ak kor hall gat ha tó ki, ha val lo mást kí -
ván ten ni, és a tör vényes kép vi se lõ je vagy a ta nú ként ki -
hall ga tan dó ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó hoz zá já rul. A tör -
vényes kép vi se lõ vagy a ki hall ga tan dó ál tal meg je lölt hoz -
zá tar to zó a tanú ér de ké ben ügy vé det ha tal maz hat meg.

(3)203 A ti zen nyol ca dik élet évét meg nem ha la dott,
valamint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tanú ki hall ga tá sá -
nál a tanú tör vényes kép vi se lõ je és gon do zó ja je len le het.

(4)204 Ha a tanú és a tör vényes kép vi se lõ vagy a gon do -
zó, ille tõ leg a tanú ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó kö zött ér -
dek el len tét van, a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo -
go kat a gyám ha tó ság gya ko rol ja.

87.  § A tár gya lást meg elõ zõ en a tanú bí ró ság elõt ti ki -
hall ga tá sá nak ak kor van he lye, ha

a) a tanú az éle tét köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la pot ban
van,

202 A 85.  § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 56.  §-a ik tat ta be.
203 A 86.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 42.  §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
204 A 86.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 42.  §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

b) meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy a tanú tár gya lá -
son nem je len het meg.

88.  § (1)205 A ki hall ga tá sa so rán a tanú a hoz zá in té zett
kér dé sek re vá la szol, de arra is mó dot kell neki adni, hogy a 
val lo má sát össze füg gõ en elõ ad ja; en nek so rán – a tanú vé -
del mé re vo nat ko zó sza bá lyok figye lembe véte lével – tisz -
táz ni kell azt is, hogy a tanú az ál ta la el mon dot tak ról mi -
ként szer zett tu do mást. Ha a tanú val lo má sa el tér a ko ráb bi 
val lo má sá tól, en nek okát tisz táz ni kell. Az el já rás azo nos
sza ka szá ban a tanú újabb ki hall ga tá sá nál a sze mé lyi ada to -
kat – ha azok nem vál toz tak – nem szük sé ges rög zí te ni.

(2) A tanú ké rel mé re a val lo má sá nak egyes ré sze it szó
sze rint kell jegy zõ könyv be ven ni.

89–92.  §206

Kényszerintézkedés a tanúval szemben

93.  § Ha a tanú a val lo más té telt, ille tõ leg az el já rá si cse -
lek mény nél való köz re mû kö dést a kö vet kez mé nyek re tör -
tént fi gyel mez te tés után jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend -
bír ság gal sújt ha tó, és az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö -
te lez he tõ.

94.  § Ha a tanú a men tes sé gé re hi vat ko zás sal ta gad ja
meg a val lo más té telt, az en nek helyt nem adó ha tá ro zat el -
le ni jog or vos lat nak ha lasz tó ha tá lya van.

III. Cím

A TANÚ VÉDELME

95.  § A tanú éle té nek és tes ti ép sé gé nek vagy sze mé lyes
sza bad sá gá nak vé del me, valamint annak ér de ké ben, hogy
a tanú a val lo más té te li kö te le zett sé gé nek ele get te gyen és
a val lo má sát meg fé lem lí tés nél kül te gye meg, a ta nút az e
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint vé de lem ben kell ré -
sze sí te ni.

A tanú személyi adatainak zárt kezelése

96.  § (1)207 A tanú, ille tõ leg az ér de ké ben el já ró ügy véd 
ké rel mé re vagy hi va tal ból el ren del he tõ, hogy a tanú sze -
mé lyi ada ta it [85.  § (2) bek.] – a ne vén kí vül – az ira tok kö -
zött el kü lö nít ve, zár tan ke zel jék. Ki vé te le sen in do kolt
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205 A 88.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 57.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

206 A 89–92.  §, valamint a 89.  §-t és a 91.  §-t meg elõ zõ al cím a 2002:
I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha -
tályba.

207 A 96.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 58.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.



eset ben a tanú ne vé nek zárt ke ze lé se is el ren del he tõ. Ezek -
ben az ese tek ben a tanú zár tan ke zelt ada ta it csak az ügy -
ben el já ró bí ró ság, az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság
te kint he ti meg.

(2)208 Ha a tanú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé sét ren -
del ték el, et tõl kezd ve

a) az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo -
zó ha tó ság biz to sít ja, hogy a tanú zár tan ke zelt ada tai az el -
já rás egyéb ada ta i ból ne vál ja nak meg is mer he tõ vé,

b) a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a
tanú sze mély azo nos sá gát az azo no sí tás ra al kal mas ira tok
meg te kin té sé vel ál la pít ja meg,

c) a sze mé lyi ada tok zár tan ke ze lé sé nek meg szün te té -
sé re csak a tanú be le egye zé sé vel ke rül het sor.

(3)209 A tanú sze mé lyi ada tai zárt ke ze lé sé nek el ren de -
lé sé tõl kezd ve a bün te tõ el já rás ban részt ve võk nek a tanú
sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó irat ról olyan má so lat ad ha tó,
amely a tanú sze mé lyi ada ta it nem tar tal maz za.

Különösen védett tanú

97.  § Kü lö nö sen vé det té nyil vá nít ha tó a tanú, ha
a) val lo má sa ki emel ke dõ sú lyú ügy lé nye ges kö rül mé -

nye i re vo nat ko zik,
b) a val lo má sá tól vár ha tó bi zo nyí ték más sal nem pó tol -

ha tó,
c)210 a sze mé lye, a tar tóz ko dá si he lye, valamint az, hogy

az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság ta nú ként kí ván ja ki -
hall gat ni, a ter helt és a védõ elõtt nem is mert,

d) sze mé lyé nek fel fe dé se ese tén a tanú vagy hoz zá tar -
to zó ja élet e, tes ti ép sé ge vagy sze mé lyes sza bad sá ga sú -
lyos fe nye ge tés nek len ne ki té ve.

A büntetõeljárásban részt vevõk személyi védelme211

98.  § (1) Kü lö nö sen in do kolt eset ben az el já rást foly ta tó 
bí ró ság ta ná csá nak el nö ke, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha -
tó ság kez de mé nyez he ti, hogy a ter helt, a védõ, a sér tett, az
egyéb ér de kelt, a sér tett és az egyéb ér de kelt kép vi se lõ je,
to váb bá a tanú, a szak ér tõ, a szak ta nács adó, a tol mács, a
ha tó sá gi tanú, illetve a fel so rol tak va la me lyi ké re te kin tet -
tel más sze mély a kü lön jog sza bály ban212 meg ha tá ro zott
vé de lem ben ré sze sül jön.

(2) A ké rel met az el já rást foly ta tó bí ró ság nál, ügyész -
nél, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság nál le het elõ ter jesz te ni, a
szó be li ké rel met jegy zõ könyv be kell fog lal ni.

208 A 96.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 58.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

209 A 96.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 58.  §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

210 A 97.  § c) pont ja a 2002: I. tör vény 59.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
211 A 98.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 60.  §-a ál la pí tot ta meg.
212 Lásd a 34/1999. (II. 26.) Korm. ren de le tet.

(3) A bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó ha tó ság és a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mély, illetve re á juk te kin tet tel más sze mély sze mé lyi vé -
del mét a bí ró ság el nö ke, az ügyész ség, ille tõ leg a nyo mo -
zó ha tó ság ve ze tõ je és a bün te tés-vég re haj tá si in té zet pa -
rancs no ka kez de mé nyez he ti.

(4) A sze mé lyi vé de lem re vo nat ko zó ira to kat a bün te tõ -
ügy ira tai kö zött kell ke zel ni. Az ira to kat a ké re lem és a
kez de mé nye zés tár gyá ban ho zott dön tés ki vé te lé vel zár tan 
kell ke zel ni.

A tanúvédelmi programban részt vevõ személyekre
vonatkozó rendelkezések213

98/A.  § A kü lön jog sza bály ban214 meg ha tá ro zott ta nú -
vé del mi prog ram ban részt vevõ ter helt nek, sér tett nek, és
ta nú nak e prog ram ban való rész vé te le a fel so rol tak bün te -
tõ el já rá si jo ga it és kö te le zett sé ge it nem érin ti, a prog ram -
ban részt vevõ sze mély ese tén e tör vény ren del ke zé se it a
kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a prog ram ban részt vevõ sze mélyt a vé del met el lá tó
szerv út ján kell idéz ni, ille tõ leg ér te sí te ni, az ilyen sze mély 
ré szé re kéz be sí ten dõ hi va ta los ira tot csak a vé del met el lá -
tó szerv út ján le het kéz be sí te ni,

b) a prog ram ban részt vevõ sze mély a bün te tõ el já rás -
ban az ere de ti sze mély azo no sí tó ada ta it köz li, a la kó he lyé -
nek, ille tõ leg a tar tóz ko dá si he lyé nek köz lé se he lyett a vé -
del met el lá tó szerv cí mét je lö li meg,

c) a prog ram ban részt vevõ sze mély sze mé lyes ada ta it
tar tal ma zó ira tok ról má so lat, illetve az ilyen sze mély re vo -
nat ko zó bár mely fel vi lá go sí tás – ide ért ve a hi va ta los szer -
ve ket is – csak annak ad ha tó, aki nek a ré szé re a vé del met
el lá tó szerv ezt en ge dé lyez te,

d) a prog ram ban részt vevõ sze mély meg je le né sé vel,
illetve köz re mû kö dé sé vel fel me rült költ ség nem szá mol -
ha tó el bûn ügyi költ ség ként,

e) a tanú és a ter helt meg ta gad hat ja a val lo mást olyan
adat ra néz ve, amely nek is me re té ben az új sze mély azo nos -
sá gá ra, az új la kó he lyé re, ille tõ leg tar tóz ko dá si he lyé re le -
het kö vet kez tet ni.

IV. Cím

A SZAKVÉLEMÉNY

A szakértõ alkalmazása

99.  § (1) Ha a bi zo nyí tan dó tény meg ál la pí tá sá hoz vagy
meg íté lé sé hez kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges, szak ér -
tõt kell al kal maz ni.

213 A 98/A.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 61.  §-a ik tat ta be.
214 Lásd a 2001: LXXXV. tör vényt.
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(2) Szak ér tõ al kal ma zá sa kö te le zõ, ha
a)215 a bi zo nyí tan dó tény, ille tõ leg az el dön ten dõ kér dés

sze mély kó ros el me ál la po ta, al ko hol-, ille tõ leg ká bí tó szer -
füg gõ sé ge,

b) a bi zo nyí tan dó tény, ille tõ leg az el dön ten dõ kér dés
kény szer gyógy ke ze lés vagy kény szer gyó gyí tás szük sé -
ges sé ge,

c) a sze mély azo no sí tást bi o ló gi ai vizs gá lat tal vég zik,
d) el halt sze mély ki han to lá sá ra ke rül sor.

(3)216 Szak ér tõt a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo -
zó ha tó ság al kal maz hat.

100.  § (1) A szak ér tõ al kal ma zá sa ki ren de lés sel tör té -
nik. A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro zat nak meg kell 
je löl nie

a) a szak ér tõi vizs gá lat tár gyát és azo kat a kér dé se ket,
ame lyek re a szak ér tõ nek vá laszt kell ad nia,

b) a szak ér tõ ré szé re át adan dó ira to kat és tár gya kat, ha
az át adás nem le het sé ges, az ira tok és a tár gyak meg te kint -
he té sé nek he lyét és ide jét,

c) a szak vé le mény elõ ter jesz tésének ha tár ide jét.

(2) Ha a szak vé le mény el ké szí té sé hez sür gõs rész vizs -
gá lat ra van szük ség, e vizs gá lat ki ren de lõ ha tá ro zat nél kül, 
az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság szó be li ren del ke zé se
alap ján is el vé gez he tõ.

101.  § (1) Rend sze rint egy szak ér tõt kell al kal maz ni. Ha 
a vizs gá lat jel le ge szük sé ges sé te szi, több szak ér tõ is ki -
ren del he tõ. Ez úgy is tör tén het, hogy a ki ren de lés csak a
szak ér tõi cso port ve ze tõ jét je lö li ki, és fel jo go sít ja õt arra,
hogy a töb bi szak ér tõt be von ja.

(2) A ha lál oka és kö rül mé nyei, valamint az el me ál la pot
vizs gá la tá nál két szak ér tõt kell al kal maz ni. Jog sza bály
más eset ben is kö te le zõ vé te he ti több szak ér tõ al kal ma zá -
sát.

A szakértõ

102.  §217 (1)218 A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo -
zó ha tó ság a szak ér tõi név jegy zék ben219 sze rep lõ igaz ság -
ügyi szak ér tõt, ille tõ leg szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí -
tott gaz da sá gi tár sa sá got (a továb biak ban: gaz da sá gi tár sa -
ság), szak ér tõi in téz ményt, vagy kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ál lam i szer vet, in téz ményt, szer ve ze tet
(a továb biak ban: szer ve zet), ha ez nem le het sé ges, kel lõ
szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mélyt vagy in téz ményt
(a továb biak ban: ese ti szak ér tõ) ren del het ki szak ér tõ ként.

215 A 99.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 62.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.

216 A 99.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 43.  §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

217 A 102.  § a 2002: I. tör vény 63.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
218 A 102.  § (1) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35.  §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
219 Lásd a 210/2005. (X. 5.) Korm. ren de le tet.

(2) Kü lön jog sza bály meg ha tá roz hat ja azo kat a szak kér -
dé se ket, ame lyek ben meg ha tá ro zott in téz mény vagy szak -
ér tõi tes tü let jo go sult vé le ményt adni.220 In téz mény vagy
tes tü let ki ren de lé se ese tén annak ve ze tõ je je lö li ki az el já -
ró szak ér tõt.

(3)221 A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl a ki ren de lõ ha tá ro zat
kel té tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ tá jé koz tat -
ja a ter hel tet, a vé dõt, a sér tet tet, és – ha a szak ér tõt a bí ró -
ság ren del te ki – az ügyészt.

(4)222 A gaz da sá gi tár sa ság, a szak ér tõi in téz mény, a
szer ve zet, illetve a szak ér tõi tes tü let ve ze tõ je a ki ren de lõ
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül tá jé -
koz tat ja a ki ren de lõt az el já ró szak ér tõ sze mé lyé rõl. E köz -
lés kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ
tá jé koz tat ja a (3) be kez dés ben írt sze mé lye ket és szer ve ket 
a tá jé koz ta tás tar tal má ról.

A szakértõ kizárása

103.  § (1) Szak ér tõ ként nem jár hat el,
a) aki az ügy ben mint ter helt, védõ, to váb bá mint sér -

tett, fel je len tõ vagy mint ezek kép vi se lõ je vesz, vagy vett
részt, valamint ezek hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint bíró, ügyész vagy nyo mo zó ha tó -
ság tag ja járt vagy jár el, valamint ezek hoz zá tar to zó ja,

[b) aki az ügy ben mint bíró, ügyész vagy nyo mo zó ha tó -
ság tag ja járt vagy jár el, ezek hoz zá tar to zó ja, valamint az
ügy ben el járt vagy el já ró bí ró ság gal, ügyész ség gel, nyo -
mo zó ha tó ság gal al kal ma zot ti vagy szol gá la ti vi szony ban
lévõ sze mély és ezek hoz zá tar to zó ja,] 223

c) aki az ügy ben ta nú ként vesz, vagy vett részt,
d) a ha lál oka és kö rül mé nyei vizs gá la tá nál to váb bá a

ki han to lás nál az az or vos, aki a meg halt sze mélyt köz vet -
le nül a ha lá la elõtt gyógy ke zel te, illetve aki meg ál la pí tot ta
a ha lál be áll tát,

e)224 a szak ér tõi in téz mény és a szer ve zet szak ér tõ je,
valamint a szak ér tõi tes tü let tag ja, ha az a) pont ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró ok a szak ér tõi in téz mény, a szer ve zet
vagy a szak ér tõi tes tü let ve ze tõ jé vel szem ben áll fenn,

f) a gaz da sá gi tár sa ság tag ja, ha az a) pont ban meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ jé vel, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jé vel szem ben áll fenn, illetve, aki olyan gaz -
da sá gi tár sa ság tag ja vagy al kal ma zott ja, amely nek tag ja
vagy al kal ma zott ja az ügy ben már ko ráb ban el járt,

220 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de let 11.  §-ának (3) be kez dé sét és a ren -
de let 3. szá mú mel lék le tét.

221 A 102.  § (3) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

222 A 102.  § (4) be kez dé sét a 2005: XLVII. tör vény 35.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel ik tat ta be.

223 A 103.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2005: XLVII. tör vény
35.  §-ának (3) be kez dé sével meg ál la pí tott szö veg. A 2005: XLVII. tör vény
31.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ha tá lyos 2007. I. 1-jé tõl.

224 A 103.  § (1) be kez dé se e)–f) pont já nak szö ve gét a 2005: XLVII. tör -
vény 35.  §-ának (3) be kez dé se ál la pí tot ta meg, egy ide jû leg az f)–g) je lö lést
g)–h)-ra mó do sí tot ta.
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g) akit az ügy ben szak ta nács adó ként vet tek igény be,
h) aki tõl el fo gu lat lan szak vé le mény egyéb ok ból nem

vár ha tó.

(2)225 A szak ér tõ a vele szem ben fel me rült ki zá rá si okot 
kö te les a ki ren de lõ nek ha la dék ta la nul be je len te ni. Gaz da -
sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, illetve szak -
ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén a be je len tést a ki ren delt
tár sa ság vagy szerv ve ze tõ je út ján kell meg ten ni.

(3) A szak ér tõ ki zá rá sá ról az a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg
nyo mo zó ha tó ság ha tá roz, amely elõtt az el já rás fo lyik.

(4) A 83–84.  § ren del ke zé sei a szak ér tõ re ér te lem sze rû en
irány adók.

Szakértõi vizsgálat

104.  § (1) A szak ér tõ kö te les az ügy ben köz re mû köd ni,
és szak vé le ményt adni.

(2)226 A szak ér tõt a ki ren de lés alól az a bí ró ság, ügyész,
ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el já rás fo lyik,
fon tos ok ból ha tá ro zat tal fel ment he ti. A szak ér tõ – gaz da -
sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, illetve szak -
ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén, annak ve ze tõ je út ján – a
ki ren de lõt ér te sí ti, ha

a) a szak kér dés nem tar to zik a szak ér tõ szak is me re te i -
nek kö ré be,

b) a szak kér dés ben kü lön jog sza bály alap ján meg ha tá -
ro zott in téz mény vagy tes tü let jo go sult szak vé le ményt
adni,

c) a szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá ban fon tos ok aka dá -
lyoz za, így kü lö nö sen, ha a te vé keny ség za var ta lan el lá tá -
sá nak vagy a rész vizs gá la tok el vég zé sé nek a fel té te lei nin -
cse nek meg.

105.  § (1) A szak ér tõ szak ér tõi vizs gá lat alap ján ad vé -
le ményt. A szak ér tõ a vizs gá la tot a tu do mány ál lá sá nak és
a kor sze rû szak mai is me re tek nek meg fe le lõ esz kö zök, el -
já rá sok és mód sze rek fel hasz ná lá sá val kö te les el vé gez ni.

(2) A szak ér tõ kö te les és jo go sult mind azo kat az ada to -
kat meg is mer ni, ame lyek a fel ada tá nak tel je sí té sé hez
szük sé ge sek, e cél ból az ügy ira ta it meg te kint he ti, az el já -
rá si cse lek mé nyek nél je len le het, a ter helt tõl, a sért et tõl, a
ta núk tól és az el já rás ba be vont töb bi szak ér tõ tõl fel vi lá go -
sí tást kér het. Ha ez a fel ada tá nak tel je sí té sé hez szük sé ges,
a ki ren de lõ tõl újabb ada to kat, ira to kat és fel vi lá go sí tást
kér het. A szak ér tõ a ki ren de lõ fel ha tal ma zá sa alap ján a
neki át nem adott tár gyat meg te kint he ti, meg vizs gál hat ja,
min ta vé telt vé gez het.

225 A 103.  § (2) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35.  §-ának (4) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

226 A 104.  § (2) be kez dé se má so dik mon da tá nak be ve ze tõ rész e a 2005:
XLVII. tör vény 35.  §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(3) A szak ér tõ a vizs gá lat so rán sze mélyt vizs gál hat
meg, hoz zá kér dé se ket in téz het, tár gya kat meg te kint het és
vizs gál hat. Ha a szak ér tõ olyan tár gyat vizs gál meg, amely
a vizs gá lat foly tán meg vál to zik vagy meg sem mi sül, annak 
egy ré szét le he tõ leg az ere de ti ál la pot ban úgy kell meg -
õriz nie, hogy az azo nos ság, ille tõ leg a szár ma zás meg ál la -
pít ha tó le gyen.

(4) A ki ren de lõ meg ha tá roz hat ja azo kat a vizs gá la to kat, 
ame lye ket a szak ér tõ nek a ki ren de lõ je len lé té ben kell el -
vé gez ni.

(5) A szak ér tõ ér te sí te ni kö te les a ki ren de lõt, ha annak a
ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dés vagy el já rá si cse lek mény
el vég zé se szük sé ges.

(6)227 A szak ér tõ a szak ér tõi vizs gá la tért, a szak vé le -
mény el ké szí té sé ért, valamint a bí ró ság, az ügyész, ille tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság elõtt idé zés re tör tént meg je le né sért
dí ja zás ra, to váb bá az el já rá sá val fel me rült és iga zolt kész -
ki adá sá nak meg té rí té sé re jo go sult.228 A szak ér tõ díj át a
ki ren de lõ, ille tõ leg az a bí ró ság, ügyész vagy nyo mo zó ha -
tó ság, amely elõtt az el já rás fo lyik, a szak ér tõ ál tal be nyúj -
tott díj jegy zék ala pul vé te lé vel a szak vé le mény be ér kez -
tét, ille tõ leg a szak ér tõ meg hall ga tá sa ese tén a meg hall ga -
tást köve tõen, de leg ké sõbb har minc na pon be lül ha tá ro -
zat tal ál la pít ja meg.

(7) A szak ér tõi dí jat meg ál la pí tó ha tá ro zat ellen kü lön
jog or vos lat nak van he lye.

Közremûködési kötelezettség a szakértõ eljárása során

106.  § (1)229 A meg vizs gá lan dó sze mély tes té nek sért -
he tet len sé gét érin tõ szak ér tõi vizs gá lat csak a ki ren de lõ
kü lön ren del ke zé se alap ján vé gez he tõ. A ter helt és a sér tett 
kö te les a szak ér tõi vizs gá lat nak, illetve be avat ko zás nak
ma gát alá vet ni, ki vé ve a mû té tet és a mû tét nek mi nõ sü lõ
vizs gá la ti el já rást. A sér tett kö te les a szak ér tõi vizs gá lat el -
vég zé sét egyéb mó don (pl. adat szol gál ta tás sal) is elõ se gí -
te ni. A ki ren de lõ kü lön ren del ke zé se alap ján a ter helt, a
sér tett, valamint a szem le tárgy bir to ko sa tûr ni kö te les,
hogy a bir to ká ban lévõ dol got a szak ér tõ – akár az ál lag sé -
rel mé vel vagy a do log meg sem mi sü lé sé vel járó – vizs gá -
lat nak ves se alá.

(2) A szak ér tõi vizs gá lat tal oko zott ká rért – kü lön jog -
sza bály sze rint – kár ta la ní tás nak van he lye.

(3)230 Ha a ter helt a köz re mû kö dé si kö te le zett sé gét nem
tel je sí ti, vele szem ben elõ ve ze tés nek és kény szer al kal ma -
zá sá nak van he lye. Ha a sér tett sze gi meg a köz re mû kö dé si 
kö te le zett sé gét, elõ ve zet he tõ, valamint rend bír ság gal sújt -
ha tó.

227 A 105.  § (6) és (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 65.  §-a ik tat ta be.
228 Lásd a 3/1986. (II. 21.) IM ren de le tet.
229 A 106.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 66.  §-a

ik tat ta be.
230 A 106.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 44.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(4) Az (1)–(3) be kez dés nek a sér tett re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it a ta nú ra is al kal maz ni kell, azon ban a 81–82.  §
ren del ke zé sei irány adók.

Az elmeállapot megfigyelése

107.  § (1) Ha a szak vé le mény sze rint a ter helt el me ál la -
po tá nak hosszabb szak ér tõi meg fi gye lé se szük sé ges, a bí -
ró ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra – a
ter helt el me ál la po tá nak meg fi gye lé sét ren de li el. A fog va
levõ ter hel tet az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó 
In té zet be, a sza bad lá bon levõ ter hel tet a jog sza bály ban231

meg ha tá ro zott pszi chi át ri ai fek võ be teg in té zet be kell be -
utal ni. A meg fi gye lés egy hó na pig tart hat, ezt a ha tár idõt a
bí ró ság a meg fi gye lést vég zõ in té zet vé le mé nye alap ján
egy hó nap pal meg hosszab bít hat ja.

(2) Az el me ál la pot meg fi gye lé sé nek el ren de lé se  miatt
be je len tett jog or vos lat nak nincs ha lasz tó ha tá lya, ki vé ve,
ha a ter helt sza bad lá bon van.

(3)232 A sza bad lá bon lévõ ter helt el me ál la po tá nak meg -
fi gye lé se so rán a ter helt sze mé lyes sza bad sá ga az egész -
ség ügy rõl  szóló tör vény ben233 meg ha tá ro zot tak sze rint
kor lá toz ha tó. Ha a ter helt az el me ál la pot meg fi gye lé se alól 
ki von ja ma gát, a pszi chi át ri ai in té zet er rõl ha la dék ta la nul
ér te sí ti az el me ál la pot meg fi gye lé sét el ren de lõ bí ró sá got.

A szakvélemény elõ ter jesz tése

108.  § (1) A szak ér tõ a szak vé le ményt szó ban elõ ad ja,
vagy a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ál -
tal ki tû zött ha tár idõn be lül írás ban ter jesz ti elõ.

(2) A szak vé le mény ma gá ban fog lal ja
a) a vizs gá lat tár gyá ra, a vizs gá la ti el já rá sok ra és esz -

kö zök re, a vizs gá lat tár gyá ban be kö vet ke zett vál to zá sok ra 
vo nat ko zó ada to kat (le let),

b) a vizs gá lat mód sze ré nek rö vid is mer te té sét,
c) a szak mai meg ál la pí tá sok össze fog la lá sát (szak mai

tény meg ál la pí tás),
d) a szak mai tény meg ál la pí tás ból le vont kö vet kez te té -

se ket, en nek ke re té ben a fel tett kér dé sek re adott vá la szo -
kat (vé le mény).

(3) A szak ér tõ a szak vé le ményt a sa ját ne vé ben adja.

(4) Ha a vizs gá lat ban több szak ér tõ mû kö dött köz re, a
vé le mény ben fel kell tün tet ni, hogy me lyik szak ér tõ mi -
lyen vizs gá la tot vég zett. Ha több szak ér tõ azo nos vé le -
mény re jut, a szak vé le ményt kö zö sen is elõ ter jeszt he tik
(együt tes szak vé le mény). Több szak te rü let hez tar to zó
szak kér dés ben a szak ér tõk a szak vé le mé nyü ket egye sít he -
tik (egye sí tett szak vé le mény).

231 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de let 52.  §-ának (3) be kez dé sét.
232 A 107.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 67.  §-a ik tat ta be.
233 Lásd az 1997: CLIV. tör vény X. Fe je ze tét.

(5)234 Az írás be li szak vé le ményt a szak ér tõ nek alá kell
ír nia.

(6)235 A szak ér tõt – ha a meg idé zé sé re nincs szük ség – a 
to váb bi el já rá si cse lek mé nyek rõl csak ak kor kell ér te sí te -
ni, ha ezt az írás be li szak vé le mény elõ ter jesz tésével egy -
ide jû leg kéri. Er rõl a szak ér tõt a ki ren de lé sé rõl  szóló ha tá -
ro zat ban tá jé koz tat ni kell.

(7) A ter helt, a tanú, ille tõ leg a sér tett ké rel mé re el ren -
del he tõ, hogy a reá vo nat ko zó szak vé le mény (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti ré szét zár tan ke zel jék. Ilyen ké rel met a
ter helt vé dõ je és a tanú ér de ké ben el já ró ügy véd is elõ ter -
jeszt het.

(8)236 A ter helt nek, a ta nú nak, ille tõ leg a sér tett nek az
el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo nat ko zó, a szak -
vé le mény (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ré szét ké pe zõ, a
szak ér tõ elõtt tett nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si esz köz ként nem
hasz nál ha tó fel.

109.  § Ha a szak vé le mény hi á nyos, ho má lyos, ön ma gá -
val el len tét ben álló vagy az egyéb ként szük sé ges, a bí ró -
ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság fel hí vá sá ra a
szak ér tõ kö te les a kért fel vi lá go sí tást meg ad ni, illetve a
szak vé le ményt ki egé szí te ni.

A szakértõ meghallgatása

110.  § (1) A szak vé le mény szó be li elõ adá sa elõtt meg
kell ál la pí ta ni a szak ér tõ sze mély azo nos sá gát, és tisz táz ni
kell, hogy nincs-e vele szem ben ki zá ró ok. Az ese ti szak ér -
tõt fi gyel mez tet ni kell a ha mis szak vé le mény adá sá nak kö -
vet kez mé nye i re. A fi gyel mez te tést, valamint a szak ér tõ -
nek a fi gyel mez te tés re adott vá la szát jegy zõ könyv be kell
ven ni. A szak vé le mény elõ adá sa után a szak ér tõ höz kér dé -
se ket le het in téz ni.

(2) A szak vé le mény nek a tár gya lá son tör té nõ elõ adá sa
elõtt az igaz ság ügyi szak ér tõt fi gyel mez tet ni kell a szak ér -
tõi es kü jé re.

(3)237

Más szakértõ alkalmazása

111.  §238 (1) Ha a szak ér tõ tõl kért fel vi lá go sí tás vagy a
szak vé le mény ki egé szí té se nem ve ze tett ered mény re,
vagy egyéb ok ból szük sé ges, más szak ér tõt kell kiren -
delni.

234 A 108.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2005: XLVII. tör vény
38.  §-ának f) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

235 A 108.  § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 68.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

236 A 108.  § (8) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 45.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

237 A 110.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

238 A 111.  § a 2002: I. tör vény 69.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(2) A ter helt és a védõ a nyo mo zás so rán in dít vá nyoz -
hat ja más szak ér tõ ki ren de lé sét. A ki ren de lés rõl az ügyész
ha tá roz.

(3) Ha kény szer gyógy ke ze lés rõl kell ha tá roz ni, a ter -
helt, a tör vényes kép vi se lõ je vagy a há zas tár sa, ille tõ leg
élet tár sa vagy a védõ in dít vá nyá ra más szak ér tõt is ki kell
ren del ni.

(4)239 Ha az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo -
zás so rán szak ér tõt ren delt ki, és a vád lott vagy a védõ a
vád irat kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül in dít -
vá nyoz za [263.  § (2) bek.], a bí ró ság nak ugyan azon tény re
más szak ér tõt is ki kell ren del nie. E ren del ke zés al kal ma -
zá sá nak nincs he lye, ha az ügy ben a bí ró ság is ki ren delt
szak ér tõt, vagy a ter helt, illetve a védõ ál tal fel kért sze -
mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet,
szak ér tõi tes tü let) szak ér tõ ként való be vo ná sát a bí ró ság,
ille tõ leg az ügyész en ge dé lyez te.

(5) Ha ugyan azon bi zo nyí tan dó tény re ugyan azon vizs -
gá la ti anyag ala pul vé te lé vel ké szí tett szak vé le mé nyek kö -
zött az ügy el dön té se szem pont já ból lé nye ges szak kér dés -
ben olyan el té rés van, amely a szak ér tõk tõl kért fel vi lá go -
sí tás sal, a szak vé le mény ki egé szí té sé vel vagy a szak ér tõk
egy más je len lé té ben való meg hall ga tá sá val (125. §) nem
tisz táz ha tó, a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság hi va tal ból vagy in dít vány ra újabb szak vé le mény be -
szer zé sét ren del he ti el.

(6) Az (5) be kez dés alap ján be szer zett szak vé le mény -
nek ab ban a kér dés ben kell ál lást fog lal nia, hogy a szak vé -
le mé nyek kö zöt ti el té rés mire ve zet he tõ vissza, szük sé -
ges-e bár me lyik szak vé le mény ki egé szí té se, ille tõ leg hogy 
az ügy ben más szak vé le mény be szer zé se szük sé ges-e.

112.  § (1) A ter helt és a védõ kö zöl he ti az ügyésszel,
ille tõ leg a bí ró ság gal, hogy szak vé le ményt kí ván ké szít tet -
ni, és be nyúj ta ni.

(2)240 A ter helt vagy a védõ ál tal szak vé le mény ké szí té -
sé re fel kért sze mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz -
mény, szer ve zet, szak ér tõi tes tü let) szak ér tõ ként való be -
vo ná sá ról a bí ró ság, ille tõ leg az ügyész ha tá roz. A fel kért
szak ér tõ – e mi nõ sé gé nek el is me ré se után – ön ál ló an szak -
ér tõi vizs gá la tot vé gez het, a bí ró sá gi el já rás ban a bí ró ság,
ille tõ leg az ügyész ál tal ki ren delt szak ér tõ vel azo nos jo -
gok il le tik meg, és kö te le zett sé gek ter he lik. A szak ér tõk az 
ál ta luk el vé gez ni kí vánt szak ér tõi vizs gá lat ról köl csö nö -
sen ér te sí tik egy mást, az ér te sí tett szak ér tõ a má sik szak ér -
tõ ál tal vég zett vizs gá la ton je len le het.

(3) Ha a bí ró ság vagy az ügyész a fel kért sze mély be vo -
ná sát meg ta gad ja, az el ké szí tett vé le mény az ok irat ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint hasz nál ha tó fel.

239 A 111.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2005: XLVII. tör vény
35.  §-ának (6) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

240 A 112.  § (2) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35.  §-ának (7) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

A szakértõi kötelezettség megszegésének
következményei

113.  § (1) Ha a szak ér tõ a köz re mû kö dést vagy a vé le -
mény nyil vá ní tást a meg ta ga dás kö vet kez mé nye i re tör tént
fi gyel mez te tés után jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend bír -
ság gal sújt ha tó, és az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö te -
lez he tõ.

(2)241 A szak ér tõt ak kor is rend bír ság gal le het súj ta ni,
ha a szak vé le mény elõ ter jesz tésével in do ko lat la nul kés le -
ke dik. Ha a szak vé le mény elõ ter jesz tésével a ki ren delt tár -
sa ság vagy szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak ér tõ in do -
ko lat la nul kés le ke dik, a rend bír ság ki sza bá sá nak, illetve
az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö te le zés nek a ki ren delt
gaz da sá gi tár sa ság gal, szak ér tõi in téz ménnyel, szer ve zet -
tel, vagy szak ér tõi tes tü let tel szem ben van he lye.

(3) Ha a szak ér tõ a men tes sé gé re hi vat koz va ta gad ja
meg a vé le mény adást, az en nek helyt nem adó ha tá ro zat el -
le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ig nem kö te lez he tõ köz re mû kö -
dés re.

A tolmács

114.  § (1)242 Ha nem ma gyar anya nyel vû sze mély az el -
já rás so rán az anya nyel vét, – tör vénnyel ki hir de tett nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott kör -
ben – re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vét kí ván ja hasz nál -
ni, tol má csot kell igény be ven ni. Ha az anya nyelv hasz ná -
la ta arány ta lan ne héz ség be üt köz ne, a ma gyar nyel vet nem 
is me rõ sze mély ál tal is mert ként meg je lölt más nyelv hasz -
ná la tát kell tol mács út ján biz to sí ta ni.

(2) Ha a ki hall ga tan dó sze mély sü ket vagy néma, ál ta lá -
ban tol mács igény be vé te lé vel vagy írás be li érint ke zés út -
ján kell ki hall gat ni.

(3)243 E tör vénynek a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé -
sei a tol mács ra is irány adók az zal, hogy a kü lön jog sza -
bály ban244 meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze mély
ve he tõ igény be tol mács ként; ha ez nem le het sé ges, a kel lõ
nyelv is me ret tel ren del ke zõ más sze mély (ese ti tol mács) is
ki ren del he tõ. Tol má cson a szak for dí tót is ér te ni kell.

241 A 113.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2005: XLVII. tör vény
35.  §-ának (8) be kez dé se ik tat ta be.

242 A 114.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 70.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

243 A 114.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 46.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

244 Lásd a 24/1986. (VI. 26.) MT ren de le tet és a vég re haj tá sá ra ki adott
7/1986. (VI. 26.) IM ren de le tet.
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Pártfogó felügyelõi vélemény245

114/A.  § (1) A bí ró ság és az ügyész a bün te tés vagy in -
téz ke dés al kal ma zá sa, ille tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sa
elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren del he ti
el. [A bí ró ság és az ügyész a bün te tés vagy in téz ke dés al -
kal ma zá sa, ille tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sa vagy a köz -
ve tí tõi el já rás ra uta lás elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
be szer zé sét ren del he ti el.]246 A párt fo gó fel ügye lõi vé le -
mény be szer zé sét tör vény kö te le zõ vé te he ti. A párt fo gói
fel ügye lõi vé le ményt a párt fo gó fel ügye lõ ké szí ti el.

(2) A párt fo gó fel ügye lõi vé le mény a ter helt sze mé lyi -
sé gét és élet vi szo nya it jel lem zõ té nye ket és kö rül mé nye -
ket – így kü lö nö sen csa lá di kö rül mé nye it, egész sé gi ál la -
po tát, eset le ges ká ros szen ve dé lye it, lak ha tá si kö rül mé -
nye it, is ko lai vég zett sé gét, szak tu dá sát, mun ka he lyét, en -
nek hi á nyá ban a fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó ada to kat, jö -
ve del mi, va gyo ni vi szo nya it – írja le, to váb bá be mu tat ja a
fel tárt té nyek, kö rül mé nyek és a bûn cse lek mény el kö ve té -
se kö zött fenn ál ló kap cso la tot.247

(3)248 A párt fo gó fel ügye lõ a vé le mény ben tá jé koz ta tást 
ad a ter helt adott sá ga i nak meg fe le lõ mun ka le he tõ ség rõl,
egész ség ügyi, ille tõ leg szo ciá lis in téz mé nyi el lá tá si le he -
tõ ség rõl, és ja vas la tot te het a ter helt tel szem ben egye di
ma ga tar tá si sza bály vagy kö te le zett ség el ren de lé sé re.

(4) Ha a bí ró ság vagy az ügyész úgy ren del ke zik, a párt -
fo gó fel ügye lõi vé le mény ben ki kell tér ni arra, hogy a ter -
helt a ki lá tás ba he lye zett ma ga tar tá si sza bá lyok vagy kö te -
le zett sé gek tel je sí té sét vál lal ja-e és ké pes-e tel je sí te ni,
valamint arra, hogy a sér tett hoz zá já rul-e a ré szé re adan dó
jó vá té tel hez.

(5) A párt fo gó kö te les és jo go sult mind azo kat az ada to -
kat meg is mer ni, ame lyek a párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
el ké szí té sé hez szük sé ge sek, e cél ból az ügy ira ta it meg is -
mer he ti, a ter helt tõl, a sért et tõl, a ta núk tól és az el já rás ba
be vont más sze mé lyek tõl fel vi lá go sí tást kér het. Ha ez fel -
ada tá nak tel je sí té sé hez szük sé ges, az ügyész tõl vagy a bí -
ró ság tól újabb ada to kat, ira to kat és fel vi lá go sí tást kér het.

(6) E tör vénynek a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé sei
a párt fo gó fel ügye lõi vé le ményt ké szí tõ párt fo gó ra is
irány adók az zal, hogy a 105.  § (6) és (7) be kez dé se, a
106–107.  §, és a 111–113.  § a párt fo gó ra nem alkalmaz -
hatók.

245 A 114/A.  §-t és al cí mét a 2003: II. tör vény 39.  §-a ik tat ta be.
246 A 114/A.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

47.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés a tör vény
285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

247 Lásd még a 17/2003. (VI. 24.) IM ren de let II. fe je ze tét.
248 A 114/A.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 47.  §-ának (2) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

V. Cím

A TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ ÉS AZ OKIRAT

A tárgyi bizonyítási eszköz

115.  § (1) Tár gyi bi zo nyí tá si esz köz min den olyan tárgy
(do log), amely a bi zo nyí tan dó tény bi zo nyí tá sá ra al kal -
mas, így kü lö nö sen az, amely a bûn cse lek mény el kö ve té -
sé nek nyo ma it hor doz za, vagy a bûn cse lek mény el kö ve té -
se út ján jött lét re, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
esz kö zül hasz nál tak, vagy amely re a bûn cse lek ményt el -
kö vet ték.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban tár gyi bi zo nyí tá si esz köz
az irat, a rajz és min den olyan tárgy, amely mû sza ki, ve gyi
vagy más el já rás sal ada to kat rög zít. Ahol e tör vény irat ról
ren del ke zik, ezen az ada tot rög zí tõ tár gyat is ér te ni kell.

Az okirat

116.  § (1) Ok irat az a bi zo nyí tá si esz köz, amely va la mi -
lyen tény, adat va ló sá gá nak, ese mény meg tör tén té nek
vagy nyi lat ko zat meg té te lé nek bi zo nyí tá sá ra ké szül, és
arra al kal mas.

(2) Az ok irat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek irány adók az
ok irat ból ké szült ki vo nat ra és az olyan tárgy ra is, amely
va la mely tény, adat va ló sá gá nak, ese mény meg tör tén té -
nek, vagy nyi lat ko zat meg té te lé nek iga zo lá sa cél já ból a
115.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt mó don ké szült.

(3)249

VI. Cím

A TERHELT VALLOMÁSA

117.  § (1)250 A ter helt ki hall ga tá sa elõtt meg kell ál la pí -
ta ni a sze mély azo nos sá gát, en nek ér de ké ben meg kell kér -
dez ni a ter helt ne vét, szü le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét, 
la kó he lyé nek és tar tóz ko dá si he lyé nek lak cí mét, a sze -
mély azo no sí tó ok má nya szá mát és az ál lam pol gár sá gát.
Ezek re a kér dé sek re a ter helt ak kor is kö te les vá la szol ni,
ha egyéb ként a val lo más té telt meg ta gad ja.

(2)251 A ter hel tet a ki hall ga tá sá nak meg kez dé se kor fi -
gyel mez tet ni kell arra, hogy nem kö te les val lo mást ten ni, a 
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249 A 116.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

250 A 117.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
71.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

251 A 117.  § (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény 
71.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 117.  § (2) be kez dé sé nek 
har ma dik és ne gye dik mon da ta a 2006: LI. tör vény 48.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



val lo más té te lét, ille tõ leg az egyes kér dé sek re tör té nõ vá -
lasz adást a ki hall ga tás fo lya mán bár mi kor meg ta gad hat ja,
de bár mi kor dönt het úgy, hogy val lo mást tesz, ak kor is, ha
ko ráb ban a val lo más té telt meg ta gad ta. Fi gyel mez tet ni kell 
arra is, hogy amit mond, ille tõ leg ren del ke zés re bo csát, bi -
zo nyí ték ként fel hasz nál ha tó. A fi gyel mez te tést, valamint
a ter helt nek a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint
kell jegy zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel -
mez te tés re adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek
el ma ra dá sa ese tén a ter helt val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz -
ként nem ve he tõ figye lembe.

(3) A ter helt ki hall ga tá sa a fog lal ko zá sá ra, mun ka he lyé -
re, is ko lai vég zett sé gé re, csa lá di, ke re se ti és va gyo ni kö -
rül mé nye i re, to váb bá a ko ráb bi bün te té sé re és az el já rás
tár gyá tól füg gõ en a ka to nai rend fo ko za tá ra és a ki tün te té -
se i re vo nat ko zó kér dé sek kel kez dõ dik. Ezt kö ve ti a ter helt
rész le tes ki hall ga tá sa.

(4)252 Ha a ter helt a val lo más té te lét meg ta gad ja, fi gyel -
mez tet ni kell arra, hogy ez az el já rás foly ta tá sát nem aka -
dá lyoz za. Ha a ter helt val lo mást tesz, fi gyel mez tet ni kell,
hogy a val lo má sá ban mást bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
ha mi san nem vá dol hat. Arra a bûn cse lek mény re néz ve,
amely re a ter helt a val lo más té te lét meg ta gad ta, a ter helt -
hez to váb bi kér dé sek nem in téz he tõk, és a ter helt a töb bi
ter helt tel, ille tõ leg a ta núk kal nem szem be sít he tõ, ki vé ve,
ha elõt te úgy dönt, hogy val lo mást tesz. A val lo más té te lé -
nek meg ta ga dá sa nem érin ti a ter helt kér de zé si, ész re vé te -
le zé si és in dít vány té te li jo gát.

(5) Ha a ter helt val lo mást kí ván ten ni, a val lo más té tel
le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

118.  § (1)253 A ter helt nek mó dot kell adni arra, hogy a
val lo má sát össze füg gõ en elõ ad has sa, ezt köve tõen kér dé -
sek in téz he tõk hoz zá. Ha a ter helt val lo má sa a ko ráb bi val -
lo má sá tól el tér, en nek okát tisz táz ni kell.

(2) A ter helt be is me ré se ese tén – ha e tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – meg kell sze rez ni az egyéb bi zo nyí té -
ko kat is.

(3) A ter hel te ket egyen ként kell ki hall gat ni. A ter helt a
val lo má sát sa ját ke zû leg vagy más mó don le ír hat ja, ezt az
ira tok hoz kell csa tol ni.

VII. Cím

A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A szemle

119.  § (1) Szem lét a bí ró ság, ille tõ leg az ügyész ren del
el, és tart, ha a bi zo nyí tan dó tény fel de rí té sé hez vagy meg -

ál la pí tá sá hoz sze mély, tárgy vagy hely szín meg te kin té se,
ille tõ leg tárgy vagy hely szín meg fi gye lé se szük sé ges.

(2)254 A szem lé nél – ha szük sé ges – szak ér tõt is le het al -
kal maz ni.

(3) A szem le al kal má val a bi zo nyí tás szem pont já ból je -
len tõs kö rül mé nye ket rész le te sen rög zí te ni kell. A szem -
lén fel kell ku tat ni és össze kell gyûj te ni a tár gyi bi zo nyí tá -
si esz kö zö ket, és gon dos kod ni kell a meg fe le lõ mó don tör -
té nõ meg õr zé sük rõl. A szem le tár gyá ról, ha le het sé ges és
szük sé ges, kép- vagy hang fel vé telt, illetve ké pet és han got 
egy ide jû leg rög zí tõ fel vé telt, raj zot vagy váz la tot kell ké -
szí te ni, és azt a jegy zõ könyv höz kell csa tol ni.

(4) Ha a szem le tár gyát egy ál ta lán nem, vagy csak je len -
tõs ne héz ség, illetve költ ség árán le het ne a bí ró ság, az
ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elé vin ni, a szem lét a
hely szí nen kell meg tar ta ni.

(5)–(6)255

A helyszíni kihallgatás256

120.  § (1) A bí ró ság, az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság 
a hely szí nen hall gat ja ki a ter hel tet és a ta nút,257 ha az ad di -
gi ki hall ga tás után is szük sé ges, hogy a bûn cse lek mény
hely szí nén nyi lat koz zék, és mu tas sa meg az el kö ve tés he -
lyét, a bûn cse lek ménnyel össze füg gõ más he lyet, tár gyi
bi zo nyí tá si esz közt vagy a cse lek mény le fo lyá sát.

(2) A hely szí ni ki hall ga tás elõtt a ter hel tet, ille tõ leg a ta -
nút ki kell hall gat ni ar ról, hogy a kér dé ses he lyet, cse lek -
ményt vagy tár gyi bi zo nyí tá si esz közt mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött ész lel te, és mi rõl is mer né fel.

A bizonyítási kísérlet

121.  § (1) A bí ró ság, ille tõ leg az ügyész bi zo nyí tá si kí -
sér le tet ren del el és tart, ha azt kell meg ál la pí ta ni vagy el -
len õriz ni, hogy va la mely ese mény vagy je len ség meg ha tá -
ro zott he lyen, idõ ben, mó don, ille tõ leg kö rül mé nyek kö -
zött meg tör tén he tett-e.

(2) A bi zo nyí tá si kí sér le tet le he tõ leg ugyan olyan kö rül -
mé nyek kö zött kell le foly tat ni mint aho gyan a vizs gált ese -
mény vagy je len ség meg tör tént, ille tõ leg meg tör tén he tett.

254 A 119.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 73.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

255 A 119.  § (5) és (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

256 A 120.  § elõt ti al cí met a 2006: LI. tör vény 49.  §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

257 A 120.  § (1) be kez dé sé bõl a „(hely szí ni ki hall ga tás)” szö veg részt a
2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.
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253 A 118.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 72.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.



A felismerésre bemutatás

122.  § (1)258 A bí ró ság, ille tõ leg az ügyész fel is me rés re
be mu ta tást ren del el és tart, ha az sze mély vagy tárgy fel is -
me ré se cél já ból szük sé ges. A ter helt nek vagy a ta nú nak
fel is me rés re leg alább há rom sze mélyt vagy tár gyat kell be -
mu tat ni. A ter helt nek vagy a ta nú nak – ha más le he tõ ség
nem áll ren del ke zés re – fel is me rés re sze mély vagy tárgy
fény ké pen, ille tõ leg más adat hor do zón rög zí tett kép-, ille -
tõ leg hang fel vé te le is be mu tat ha tó.

(2) A fel is me rés re be mu ta tás elõtt azt, aki tõl a fel is me -
rés vár ha tó, rész le te sen ki kell hall gat ni ar ról, hogy a kér -
dé ses sze mélyt vagy tár gyat mi lyen kö rül mé nyek kö zött
ész lel te, mi lyen kap cso la ta van vele, mi lyen ismertetõ -
jeleirõl tud.

(3) Sze mé lyek be mu ta tá sa ese tén az ügy tõl füg get len és
a fel is me rést vég zõ ál tal nem is mert, to váb bá a kér dé ses
sze méllyel a fõ is mer te tõ je gyek ben meg egye zõ tu laj don -
sá gú – így kü lö nö sen vele azo nos nemû, ha son ló korú,
test al ka tú, bõr szí nû, ápolt sá gú és öl tö ze tû – sze mé lye ket
kell a kér dé ses sze méllyel egy cso port ba ál lí ta ni. Tár gyak
be mu ta tá sa ese tén a kér dé ses tár gyat ha son ló tár gyak kö -
zött kell el he lyez ni. A kér dé ses sze mély nek vagy tárgy nak 
a cso por ton be lü li el he lyez ke dé se a töb bi tõl je len tõ sen
nem tér het el, és nem le het fel tû nõ.

(4) A be mu ta tást több fel is me rõ sze mély ese té ben is
 külön-külön, egy más tá vol lé té ben kell vé gez ni.

(5) Ha a tanú vé del me szük sé ges sé te szi, a fel is me rés re
be mu ta tást úgy kell vé gez ni, hogy a fel is me rés re be mu ta -
tott a ta nút ne is mer hes se fel, ille tõ leg ne ész lel hes se. Ha a
tanú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé sét ren del ték el, er rõl a
fel is me rés re be mu ta tás nál is gon dos kod ni kell.

123.  § (1) A bi zo nyí tá si kí sér let re és a fel is me rés re be -
mu ta tás ra a szem le sza bá lya it ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell.

(2) A bí ró ság, ille tõ leg az ügyész a szem le, a bi zo nyí tá si 
kí sér let és a fel is me rés re be mu ta tás tar tá sá hoz a nyo mo zó
ha tó sá got is igény be ve he ti. A nyo mo zó ha tó ság a bí ró ság
uta sí tá sa it ha tár idõ re tel je sí ti.

(3) A szem lét, a bi zo nyí tá si kí sér le tet és a fel is me rés re
be mu ta tást – ha az ügyész más képp nem ren del ke zik – a
nyo mo zó ha tó ság is el ren del he ti, és tart hat ja.

(4)259 A ter helt, a tanú, a sér tett és más sze mély a szem -
lé nek, a bi zo nyí tá si kí sér let nek és a fel is me rés re be mu ta -
tás nak kö te les ma gát alá vet ni, a bir to ká ban levõ tár gyat a
szem le, a bi zo nyí tá si kí sér let, ille tõ leg a fel is me rés re be -
mu ta tás cél já ból kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni. E kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé re a ter helt kény sze rít he tõ, a sér tett
és más sze mély pe dig rend bír ság gal sújt ha tó.

258 A 122.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 74.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

259 A 123.  § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 75.  §-a ik tat ta be.

(5) A szem le, a bi zo nyí tá si kí sér let és a fel is me rés re be -
mu ta tás le fo lyá sát rend sze rint kép- vagy hang fel ve võ vel
vagy egyéb be ren de zés sel rög zí te ni kell. A rög zí tett kép-
vagy hang fel vé telt az ira tok hoz kell csa tol ni; az az ere de ti
cé lon kí vül más cél ra nem hasz nál ha tó fel.

A szembesítés

124.  § (1) Ha a ter hel tek, a ta núk, ille tõ leg a ter helt és a
tanú val lo má sai egy más sal el len té te sek, az el len té tet szük -
ség ese tén szem be sí tés sel le het tisz táz ni. A szem be sí tet tek
a val lo má su kat egy más sal élõ szó ban köz lik; meg en ged he -
tõ, hogy egy más nak kér dé se ket te gye nek fel.

(2)260 Ha a tanú vagy a ter helt vé del me ezt szük sé ges sé
te szi, a tanú, ille tõ leg a ter helt szem be sí té sét mel lõz ni kell.

(3) A ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt ak -
kor le het szem be sí te ni, ha a szem be sí tés a kis ko rú ban nem
kelt fé lel met.

A szakértõk párhuzamos meghallgatása

125.  § Ha a szak ér tõk vé le mé nye el tér, az el té rést a
szak ér tõk egy más je len lé té ben való meg hall ga tá sá val le -
het tisz táz ni.

VIII. Fejezet

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK

I. Cím

AZ ÕRIZETBE VÉTEL

126.  § (1) Az õri zet be vé tel a ter helt sze mé lyi sza bad sá -
gá nak át me ne ti el vo ná sa.

(2) Az õri zet be vé tel sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja – kü lö nö sen tet ten -
érés – ese tén ren del he tõ el, fel té ve, hogy a ter helt elõ ze tes
le tar tóz ta tá sa va ló szí nû sít he tõ.

(3) Az õri zet leg fel jebb het ven két órá ig tart hat. En nek
el tel té vel a ter hel tet – ha a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sát nem ren del te el – sza ba don kell bo csá ta ni. A ter hel tet
sza ba don kell bo csá ta ni, ha a bí ró ság az õri zet tar ta ma alatt 
az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát nem ren del te el.

(4) Ugyan azon bûn cse lek mény  miatt – ha a kö rül mé -
nyek nem vál toz tak – az õri zet be vé tel újra nem rendel -
hetõ el.

260 A 124.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 76.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(5) A ter helt nek az õri zet be vé tel el ren de lé sét meg elõ zõ
ha tó sá gi fog va tar tá sát az õri zet tar ta má ba be kell számí -
tani.

127.  § (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé sé rõl és meg szün -
te té sé rõl a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ha tá roz.

(2) Ha az õri zet be vé telt a nyo mo zó ha tó ság ren del te el,
er rõl az ügyészt hu szon négy órán be lül ér te sí ti.

(3) A bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt
bár ki el fog hat ja, kö te les azon ban õt a nyo mo zó ha tó ság -
nak ha la dék ta la nul át ad ni; ha erre nincs mód ja, a rend -
õrséget ér te sí te ni.

128.  § (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé sé rõl és a fog va
tar tás he lyé rõl hu szon négy órán be lül ér te sí te ni kell a ter -
helt ál tal meg je lölt hoz zá tar to zót; en nek hi á nyá ban a ter -
helt ál tal meg je lölt más sze mély is ér te sít he tõ.

(2) A ter helt fel ügye let nél kül ma ra dó kis ko rú gyer me -
két, ille tõ leg az ál ta la gon do zott más sze mélyt gon do zás
cél já ból a hoz zá tar to zó já nak, ille tõ leg az arra al kal mas in -
téz mény nek kell át ad ni. A kis ko rú el he lye zé sé rõl a gyám -
ha tó ság út ján kell gon dos kod ni, a ter helt ál tal gon do zott
más sze mély ese té ben a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jét kell
ér te sí te ni. In téz ked ni kell a ter helt fel ügye let nél kül ma ra -
dó va gyo ná nak és la ká sá nak biz ton ság ba he lye zé sé rõl is.

(3) A ka to na [Btk. 122.  § (1) bek.] õri zet be vé te lé rõl az
elöl já ró ját is ér te sí te ni kell.

II. Cím

AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁS

Az elõ ze tes letartóztatás feltétele

129.  § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás a ter helt sze mé lyi
sza bad sá gá nak bí rói el vo ná sa a jog erõs ügy dön tõ ha tá ro -
zat meg ho za ta la elõtt.

(2) A ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt foly ta tott el já rás -
ban, és ak kor van he lye, ha

a)261 meg szö kött, a bí ró ság, az ügyész, illetve a nyo mo -
zó ha tó ság elõl el rej tõ zött, vagy szö kést kí sé relt meg, ille -
tõ leg az el já rás so rán el le ne újabb, sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek mény  miatt el já rás in dult,

b) szö ké sé nek vagy el rej tõ zé sé nek ve szé lyé re te kin tet -
tel vagy más ok ból meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az el já -
rá si cse lek mé nyek nél a je len lé te más képp nem biztosít -
ható,

261 A 129.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 77.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

c) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy sza bad lá bon ha gyá -
sa ese tén, kü lö nö sen a ta núk be fo lyá so lá sá val vagy meg fé -
lem lí té sé vel, tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, ok irat meg sem mi -
sí té sé vel, meg ha mi sí tá sá val vagy el rej té sé vel meg hi ú sí ta -
ná, meg ne he zí te né vagy ve szé lyez tet né a bi zo nyí tást,

d) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy sza bad lá bon ha gyá -
sa ese tén a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt
vég hez vin né, vagy sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ újabb
bûn cse lek ményt kö vet ne el.

Az elõ ze tes letartóztatás elrendelése

130.  § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé rõl – a
vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra a IX. Fe je zet
VI. Címe sze rin ti el já rás ban – a bí ró ság ha tá roz.

(2)262 A bí ró ság elõ ze tes le tar tóz ta tás he lyett lak hely el -
ha gyá si ti lal mat, házi õri ze tet vagy tá vol tar tást is el ren del -
het.

(3) Ha a bün te tõ el já rás nak ma gán in dít vány ra van he lye, 
az elõ ze tes le tar tóz ta tás a ma gán in dít vány elõ ter jesz tése
elõtt nem ren del he tõ el.

Az elõ ze tes letartóztatás tartama

131.  § (1)263 A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt elõ ze -
tes le tar tóz ta tás az elsõ fokú bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké -
szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig, de leg fel jebb egy hó na -
pig tart. Az elõ ze tes le tar tóz ta tást a nyo mo zá si bíró al kal -
man ként leg fel jebb há rom hó nap pal, össze sen leg fel jebb
az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé tõl szá mí tott egy év el -
tel té ig meg hosszab bít hat ja. Ezt köve tõen az elõ ze tes le tar -
tóz ta tást a me gyei bí ró ság egyes bí ró ként el jár va, a nyo mo -
zá si bíró el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint, al kal -
man ként leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít hat ja.

(2) A vád irat be nyúj tá sa elõtt az elõ ze tes le tar tóz ta tás
meg hosszab bí tá sa iránt az ügyész az elõ ze tes le tar tóz ta tás
ha tár ide jé nek le jár ta elõtt öt nap pal tesz in dít ványt a bí ró -
ság nak.

(3) A nyo mo zá si bíró ha tá ro za ta ellen be je len tett fel leb -
be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa, a me gyei bí -
ró ság egyes bí ró ként ho zott ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést
az íté lõ táb la ta ná csa bí rál ja el.

(4)264 A vád irat be nyúj tá sa után az elsõ fokú bí ró ság ál -
tal el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás az elsõ
fokú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig tart.
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262 A 130.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 50.  §-ával meg ál la pí tott
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Az elsõ fokú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té -
se után el ren delt vagy fenn tar tott, ille tõ leg a má sod fo kú
bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás a má sod fo kú
el já rás be fe je zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön -
tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott,
illetve a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar -
tóz ta tás a har mad fo kú el já rás be fe je zé sé ig, de mind egyik
eset ben leg fel jebb a nem jog erõs íté let tel ki sza bott sza bad -
ság vesz tés tar ta má ig tart.

(5)265 Az elsõ fokú vagy a má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ 
ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se és új el já rás ra uta -
sí tá sa ese tén a má sod fo kú, ille tõ leg a har mad fo kú bí ró ság
ál tal el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás a
meg is mé telt el já rás ra uta sí tott bí ró ság nak a meg is mé telt
el já rás ban a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za -
tá ig tart.

132.  § (1)266 Ha a vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy
fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma

a) a hat hó na pot meg ha lad ja, és az elsõ fokú bí ró ság
még nem ho zott ügy dön tõ ha tá ro za tot, az elsõ fokú bí ró -
ság,

b) az egy évet meg ha lad ja, a má sod fo kú bí ró ság
az elõ ze tes le tar tóz ta tás in do kolt sá gát fe lül vizs gál ja.

(2)267 A vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy fenn tar -
tott elõ ze tes le tar tóz ta tás in do kolt sá gát az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõt köve tõen a má sod fo -
kú bí ró ság, ha az el já rás a har mad fo kú bí ró ság elõtt fo lyik,
a har mad fo kú bí ró ság leg alább hat ha von ta fe lül vizs gál ja.

(3)268 Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma a há rom évet
el éri, az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ki vé ve az ügy -
dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés
foly tán meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.

(4)269 Ha a ter helt az elõ ze tes le tar tóz ta tás (3) be kez dé se
sze rin ti meg szû né sét köve tõen el ren delt lak hely el ha gyá si
ti la lom, ille tõ leg házi õri zet sza bá lya it meg sze gi, az elõ ze -
tes le tar tóz ta tá sa is mét el ren del he tõ. Ek kor az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás (3) be kez dés sze rin ti tar ta mát az elõ ze tes le tar -
tóz ta tás is mé telt el ren de lé sé nek nap já tól kell szá mí ta ni.

265 A 131.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 51.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

266 A 132.  § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 40.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

267 A 132.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 52.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

268 A 132.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 52.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

269 A 132.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 52.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Az elõ ze tes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány
elbírálása

133.  § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té se irán ti
in dít ványt a bí ró ság ér dem ben meg vizs gál ja, és er rõl in do -
kolt ha tá ro za tot hoz. Ha a ter helt, ille tõ leg a védõ az is mé -
telt in dít vány ban új kö rül mény re nem hi vat ko zik, a bí ró -
ság az in dít ványt ér de mi in do ko lás nél kül el uta sít hat ja.

(2)270 Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé se, meg -
hosszab bí tá sa, ille tõ leg fenn tar tá sa óta há rom hó nap el telt, 
az (1) be kez dés má so dik mon da ta nem al kal maz ha tó.

Intézkedés az elõ ze tes letartóztatás elrendelése után

134.  § A vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság, a
vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz -
ta tott meg hall ga tá sa után ha la dék ta la nul meg te szi a
128.  §-ban sza bá lyo zott in téz ke dé se ket, ha ezek az õri zet -
be vé tel so rán nem tör tén tek meg.

Az elõ ze tes letartóztatás végrehajtása

135.  § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást bün te tés-vég re haj -
tá si in té zet ben kell vég re haj ta ni.

(2)271 Ha ezt a nyo mo zá si cse lek mé nyek el vég zé se in do -
kolt tá te szi, az ügyész ak ként ren del kez het, hogy az elõ ze -
tes le tar tóz ta tás leg fel jebb har minc na pi idõ tar tam ban
rend õrségi fog dá ban is vég re hajt ha tó. Ezt az idõ tar ta mot
köve tõen a gya nú sí tott rend õrségi fog dán tör té nõ el he lye -
zé sé rõl – to váb bi har minc na pi idõ tar tam ra – az ügyész in -
dít vá nyá ra a bí ró ság ha tá roz. A gya nú sí tott rend õrségi
fog dán tör té nõ el he lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat
ellen jog or vos lat nak nincs he lye.

(3)272 Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ban lévõ ter helt el já rá si
jo ga i nak gya kor lá sá ban nem kor lá toz ha tó. Biz to sí ta ni
kell, hogy a ter helt a vé dõ jé vel – és kül föl di ese tén ál la má -
nak kon zu li kép vi se lõ jé vel – érint kez hes sen. Az elõ ze tes
le tar tóz ta tás ban lévõ ter helt csak olyan kor lá to zás nak vet -
he tõ alá, amely a bün te tõ el já rás jel le gé bõl kö vet ke zik,
vagy amely a le tar tóz ta tást fo ga na to sí tó in té zet rend je
szük sé ges sé tesz. Az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá -
nak rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bá lyok ha tá roz zák
meg.

(4)273 Ha bi zo nyít ha tó, hogy a ter helt az elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sá nak fo ga nat ba vé te lét köve tõen a vé dõ jé vel való
kap cso lat tar tás fel hasz ná lá sá val

a) szö kést ké szít elõ,

270 A 133.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 53.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

271 A 135.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 54.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

272 A 135.  § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 41.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

273 A 135.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 80.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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b) a ta núk be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té sé vel,
tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, ok irat meg sem mi sí té sé vel, meg -
ha mi sí tá sá val vagy el rej té sé vel az el já rás meg hi ú sí tá sá ra
tö rek szik, ille tõ leg

c) újabb, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mény el kö ve té sé re hív fel,
a bí ró ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra – 
a vé dõt az el já rás ból ki zár hat ja.

Soron kívüli eljárás, az elõ ze tes letartóztatás
megszüntetése

136.  § (1) A bí ró ság nak, az ügyész nek, ille tõ leg a nyo -
mo zó ha tó ság nak arra kell tö re ked nie, hogy az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás a le he tõ leg rö vi debb ide ig tart son. Ha a ter helt
elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, az el já rást so ron kí vül kell
le foly tat ni.

(2)274 Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ha a tar ta ma
meg hosszab bí tás vagy fenn tar tás nél kül le járt, az el já rást
jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást meg szün tet ték, annak
ha tár ide je le járt és az elõ ze tes le tar tóz ta tást a bí ró ság a
(3) be kez dés alap ján nem hosszab bí tot ta meg, to váb bá, ha
a vád eme lést el ha lasz tot ták. Az elõ ze tes le tar tóz ta tást meg 
kell szün tet ni, ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

(3)275 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tást leg fel jebb két hó nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Ha ez alatt vád eme lés re nem ke rült sor, a
bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tást to váb bi, leg fel jebb két
hó nap pal meg hosszab bít hat ja. Az elõ ze tes le tar tóz ta tás
eb ben az eset ben is az elsõ fokú bí ró ság nak a tár gya lás elõ -
ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart, de ha annak tar ta -
ma a há rom évet el éri, azt meg kell szün tet ni.

(4) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész is meg szün tet he ti.

III. Cím

A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM, A HÁZI ÕRIZET
ÉS A TÁVOLTARTÁS276

A lakhelyelhagyási tilalom277

137.  § (1) A lak hely el ha gyá si ti la lom a ter helt moz gás i
sza bad sá gát és a la kó hely sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát

kor lá toz za; a lak hely el ha gyá si ti la lom ha tá lya alatt álló a
meg ha tá ro zott te rü le tet, kör ze tet en ge dély nél kül nem
hagy hat ja el, a tar tóz ko dá si he lyét, ille tõ leg a la kó he lyét
nem vál toz tat hat ja meg.

(2)278 A lak hely el ha gyá si ti la lom ak kor ren del he tõ el,
ha a bûn cse lek mény jel le gé re, a ter helt sze mé lyi és csa lá di
kö rül mé nye i re – kü lö nö sen az egész sé gi ál la po tá ra, idõs
ko rá ra – vagy az el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra te -
kin tet tel az elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni kí vánt cé lok
ezzel is biz to sít ha tók.

(3) A lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé rõl a bí ró ság
ha tá roz. A lak hely el ha gyá si ti lal mat el ren de lõ ha tá ro za tá -
ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro zott idõ -
kö zön ként a rend õrségen je lent kez zék, és a lak hely el ha -
gyá si ti la lom cél ját biz to sí tó más kor lá to zá so kat is el ren -
del het.

(4)279 A lak hely el ha gyá si ti la lom mal el ren delt kor lá to -
zá sok meg tar tá sát a rend õrség, a szol gá la ti vi szo nyá nak
tar ta ma alatt280 ka to ná val [Btk. 122.  § (1) bek.] szem ben el -
ren delt lak hely el ha gyá si ti la lom ren del ke zé se i nek meg tar -
tá sát a pa rancs nok vagy aka dá lyoz ta tá sa ese tén más elöl já -
ró ellen õr zi.

(5)281 A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt lak hely el ha -
gyá si ti la lom az elsõ fokú bí ró ság tár gya lás elõ ké szí té se
so rán ho zott ha tá ro za tá ig, az ezt köve tõen el ren delt vagy
fenn tar tott lak hely el ha gyá si ti la lom az elsõ fokú bí ró ság
ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig, az elsõ fokú bí ró -
ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt
vagy fenn tar tott, ille tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal el ren -
delt lak hely el ha gyá si ti la lom a má sod fo kú el já rás be fe je -
zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat
ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, ille tõ leg a har -
mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt lak hely el ha gyá si ti la lom
az el já rás be fe je zé sé ig tart.

(6)282 Ha a bí ró ság a lak hely el ha gyá si ti lal mat a vád irat
be nyúj tá sa elõtt ren del te el, és az óta hat hó nap el telt anél -
kül, hogy az ügyész vá dat emelt vol na, a ti la lom fenn tar tá -
sá nak szük sé ges sé gét a bí ró ság meg vizs gál ja, ez iránt az
ügyész a ha tár idõ le jár ta elõtt öt nap pal tesz in dít ványt.

(7) Ha a lak hely el ha gyá si ti la lom tar ta ma alatt a ter helt
élet kö rül mé nye i ben olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik
be, amely  miatt a ti la lom mal érin tett te rü let, kör zet el ha -
gyá sa, vagy a tar tóz ko dá si hely, ille tõ leg la kó hely meg vál -
toz ta tá sa szük sé ges, a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt
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274 A 136.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 55.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

275 A 136.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 55.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (3) be kez dés szá mo zást (4) be kez dés re mó do sí -
tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

276 A VIII. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 56.  §-a ál la -
pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

277 A 137.  § al cí mét a 2002: I. tör vény 82.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

278 A 137.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 82.  §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

279 A 137.  § (4) és (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 82.  §-ának (4) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

280 A 137.  § (4) be kez dé sé bõl a „hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú”
szö veg részt a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

281 A 137.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 57.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

282 A 137.  § (6)–(8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 82.  §-ának (5) bekez -
dése ik tat ta be.



köve tõen a bí ró ság a ter helt ké rel mé re a lak hely el ha gyá si
ti lal mat rész le ge sen fel old hat ja. A lak hely el ha gyá si ti la -
lom rész le ges fel ol dá sá ról  szóló ha tá ro zat ban a ter helt ré -
szé re en ge dé lyez he tõ a lak hely el ha gyá si ti la lom mal érin -
tett te rü let, kör zet meg ha tá ro zott cél ból és úti cél ra tör té nõ
egy sze ri, idõ sza kos vagy rend sze res el ha gyá sa, ille tõ leg a
tar tóz ko dá si hely vagy a la kó hely meg vál toz ta tá sa.

(8)283 A lak hely el ha gyá si ti la lom meg szû nik, ha a tar ta -
ma le járt, az el já rást jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást
meg szün tet ték, annak ha tár ide je le járt és a lak hely el ha -
gyá si ti lal mat a bí ró ság a (9) be kez dés alap ján nem
hosszab bí tot ta meg, to váb bá, ha a vád eme lést el ha lasz tot -
ták. A lak hely el ha gyá si ti lal mat meg kell szün tet ni, ha az
el ren de lé sé nek oka meg szûnt. A lak hely el ha gyá si ti la lom
meg szün te té sé re a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is jo -
gosult.

(9)284 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság a
lak hely el ha gyá si ti lal mat leg fel jebb az elsõ fokú bí ró ság -
nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zan dó ha tá ro za tá ig
meg hosszab bít hat ja.

A házi õrizet285

138.  §286 (1)287 A házi õri zet a ter helt moz gás i sza bad sá -
gát és a tar tóz ko dá si he lye sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát
kor lá toz za. Házi õri zet el ren de lé se ese tén a bí ró ság ál tal
ki je lölt la kást és az ah hoz tar to zó be ke rí tett he lyet a ter helt
csak a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott cél ból, kü lö -
nö sen a min den na pi élet szo ká sos szük ség le te i nek biz to sí -
tá sa vagy gyógy ke ze lés cél já ból az ott írt idõ ben és tá vol -
ság ra (úti cél ra) hagy hat ja el.

(2)288 A házi õri zet ak kor ren del he tõ el, ha a bûn cse lek -
mény jel le gé re és a bün te tõ el já rás idõ tar ta má ra, vagy a ter -
helt el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra te kin tet tel az
elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni kí vánt cé lok ezzel is biz to -
sít ha tók.

(3)289 Házi õri zet el ren de lé se ese tén e kény szer in téz ke -
dés el ren de lé sé re, tar ta má ra, ille tõ leg fenn tar tá sá ra,

valamint meg szün te té sé re az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren -
de lé sé re, meg hosszab bí tá sá ra, ille tõ leg fenn tar tá sá ra,
valamint meg szün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
[130.  § (1) bek., 131.  §, 132.  § (1) és (2) bek., 136.  §
(2)–(4) bek.] kell al kal maz ni.

(4) A bí ró ság úgy ren del kez het, hogy a házi õri zet elõ -
írásainak meg tar tá sát a rend õrség – a ter helt hoz zá já ru lá -
sá val – a ter helt moz gá sát nyo mon kö ve tõ tech ni kai esz -
köz zel is el len õriz ze. A házi õri zet elõ írásai meg tar tá sá nak 
el len õr zé sé rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.290

(5) Ka to ná val [Btk. 122.  § (1) bek.] szem ben szol gá la ti
vi szo nyá nak tar ta ma alatt házi õri zet nem ren del he tõ el.

Távoltartás291

138/A.  § (1) A tá vol tar tás a ter helt sza bad moz gás hoz és 
a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz való jo gát
kor lá toz za. A tá vol tar tás ha tá lya alatt álló ter helt a bí ró ság
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint kö te les

a) a meg ha tá ro zott la kást el hagy ni, és on nan a bí ró ság
ál tal meg ha tá ro zott ide ig tá vol ma rad ni,

b) a meg ha tá ro zott sze mély tõl, ille tõ leg e sze mély la -
kó- és mun ka he lyé tõl, az e sze mély ál tal lá to ga tott ne ve lé -
si és ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény tõl, gyógy ke ze lés cél já -
ból rend sze re sen lá to ga tott egész ség ügyi in téz mény tõl,
val lás gya kor lá sa so rán rend sze re sen lá to ga tott épü let tõl a
bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott ide ig ma gát tá vol tar ta ni,

c) tar tóz kod ni at tól, hogy a meg ha tá ro zott sze méllyel
köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zés be lép jen.

(2) Tá vol tar tás a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény meg ala po zott gya nú ja ese tén – fel té ve, hogy a 
tá vol tar tás sal el ér ni kí vánt cé lok ezzel biz to sít ha tók – ak -
kor ren del he tõ el, ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak el -
ren de lé se nem szük sé ges, de – kü lö nö sen a bûn cse lek -
mény jel le gé re, a ter helt nek az el já rás elõtt és az el já rás so -
rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra, valamint a ter helt és a sér tett
vi szo nyá ra te kin tet tel – meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a
la kó kör nye zet ben ha gyá sa ese tén

a) a sér tett tanú be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té sé -
vel meg hi ú sí ta ná, meg ne he zí te né, vagy ve szé lyez tet né a
bi zo nyí tást, illetve

b) a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt
vég hez vin né, vagy a sér tett sé rel mé re újabb sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt kö vet ne el.

(3) Ha a bün te tõ el já rás nak ma gán in dít vány ra van he lye, 
a tá vol tar tás a ma gán in dít vány elõ ter jesz tése elõtt nem
ren del he tõ el.

290 Lásd a 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együt tes ren de le tet.
291 A 138/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 59.  §-a ik tat ta

be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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283 A 137.  § (8) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 57.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

284 A 137.  § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 57.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

285 A 138.  § al cí mét a 2002: I. tör vény 83.  §-a ik tat ta be.
286 A 138.  § a 2002: I. tör vény 83.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
287 A 138.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 58.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
288 A 138.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 58.  §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be, egy ben az ad di gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sát (3)–(5) be kez dés re
mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

289 A 138.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 58.  §-ának (3) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(4) A tá vol tar tás el ren de lé sé rõl a bí ró ság ha tá roz. A ha -
tá ro zat ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként a tá vol tar tás alap já ul szol gá ló bün te tõ -
el já rást foly ta tó nyo mo zó ha tó ság nál je lent kez zék.

(5) A bí ró ság a ha tá ro za tot meg kül di a sér tett nek. Az
ügyész nek a tá vol tar tás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
ak kor is meg kell kül de ni, ha a tá vol tar tás el ren de lé sét a
sér tett, a sér tett tör vényes kép vi se lõ je vagy a ter helt tel kö -
zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély tör vényes kép vi se lõ -
je [138/B.  § (2) bek. d)–f) pont ja] in dít vá nyoz ta.

(6) A vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság vagy az
ügyész, a vád irat be nyúj tá sát köve tõen a bí ró ság a ter helt
meg hall ga tá sa után ha la dék ta la nul meg te szi a 128.  §-ban
sza bá lyo zott in téz ke dé se ket.

138/B.  §292 (1) A tá vol tar tást a bí ró ság tíz tõl har minc na -
pig ter je dõ idõ tar tam ra ren del he ti el.

(2) A tá vol tar tás el ren de lé sét
a) az ügyész,
b) a ma gán vád ló,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a sér tett,
e) a cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké -

pes sér tett tör vényes kép vi se lõ je, valamint
f) a ter helt tel kö zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély

tör vényes kép vi se lõ je
in dít vá nyoz hat ja.

(3) Ha a tá vol tar tás ha tá lya alatt a 138/A.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély la kó he lye meg -
vál to zik, vagy e sze mély, ille tõ leg a ter helt élet kö rül mé -
nye i ben olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik be, amely
 miatt a ha tá ro zat meg vál toz ta tá sa in do kolt, a bí ró ság a
(2) be kez dés ben fel so rol tak, valamint a ter helt és a védõ
in dít vá nyá ra, a vád irat be nyúj tá sa után hi va tal ból is, a ha -
tá ro za tot mó do sít hat ja, vagy a tá vol tar tást meg szün tet he ti. 
A bí ró ság ugyan így jár el, ha a ter helt tel szem ben a bün te -
tõ el já rás so rán olyan kény szer in téz ke dést ren del tek el,
amely  miatt a tá vol tar tás mó do sí tá sa vagy meg szün te té se
szük sé ges.

(4) Ha a bí ró ság a tá vol tar tás mó do sí tá sá ról vagy meg -
szün te té sé rõl ha tá roz, a tá vol tar tás el ren de lé sét in dít vá -
nyo zó nyi lat ko za tát, valamint az ügyész, a ma gán vád ló,
ille tõ leg a pót ma gán vád ló in dít vá nyát be szer zi. A bí ró ság
a nyi lat ko zat, ille tõ leg az in dít vány elõ ter jesz tésére ha tár -
idõt ál la pít meg; ha e ha tár idõ ered mény te le nül el telt, a bí -
ró ság a ren del ke zés re álló ada tok alap ján ha tá roz. A bí ró -
ság a ha tá ro za tot a 138/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban 
meg ha tá ro zott sze mély ré szé re is meg kül di.

(5) Ha a ter helt tel szem ben tá vol tar tást ren del tek el, az
el já rást so ron kí vül kell foly tat ni.

292 A 138/B.  §-t a 2006: LI. tör vény 60.  §-a ik tat ta be. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

139.  § (1)293 Ha a ter helt a lak hely el ha gyá si ti lal mat,
ille tõ leg a házi õri zet sza bá lya it meg sze gi, vagy az el já rá si
cse lek mé nyen idé zés el le né re nem je le nik meg, és ezt ala -
pos ok kal elõ ze tesen nem men ti ki, vagy az aka dály meg -
szû né se után ala pos ok kal nyom ban nem iga zol ja, õri zet be 
ve he tõ, to váb bá házi õri zet ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sa, lak hely el ha gyá si ti la lom ese tén a házi õri ze te vagy az
elõ ze tes le tar tóz ta tá sa ren del he tõ el, ille tõ leg ha ez nem
szük sé ges, rend bír ság gal sújt ha tó.

(2)294 Ha a ter helt a tá vol tar tás sza bá lya it szán dé ko san
meg sze gi, és ezt utó lag nem men ti ki, elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sa ren del he tõ el, ille tõ leg ha ez nem szük sé ges, rend bír ság -
gal sújt ha tó.

IV. Cím

AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

140.  § (1) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a kó ros
el me ál la po tú ter helt sze mé lyi sza bad sá gá nak bí rói el vo ná -
sa jog erõs íté let nél kül.

(2) Ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés nek ak kor van he -
lye, ha meg ala po zot tan le het kö vet kez tet ni arra, hogy a
ter helt kény szer gyógy ke ze lé sét kell el ren del ni.

(3) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé sé re
az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok [130.  § (1) bek.] irány adók.

141.  § (1) Ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé sé vel egy ide -
jû leg az elõ ze tes le tar tóz ta tást meg kell szün tet ni.

(2) Ha az elõ ze tesen le tar tóz ta tott pszi chi át ri ai ke ze lé se
szük sé ges, de ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sé nek el -
ren de lé sé re nincs alap, az elõ ze tes le tar tóz ta tást – a bí ró -
ság ren del ke zé se alap ján – az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és
El me gyó gyí tó In té zet ben kell vég re haj ta ni.295

142.  § (1) A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt ide ig le nes 
kény szer gyógy ke ze lés az elsõ fokú bí ró ság nak a tár gya lás
elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart.

(2) Ha az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé -
sé tõl hat hó nap el telt, és az ügyész még nem nyúj tott be
vád ira tot, az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés in do kolt sá -
gát a bí ró ság fe lül vizs gál ja. A fe lül vizs gá lat iránt az
ügyész a ha tár idõ le jár ta elõtt öt nap pal tesz in dít ványt a
bí ró ság nak.

293 A 139.  § (1) be kez dé se – ere de ti leg 139.  § – a 2002: I. tör vény
84.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.

294 A 139.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 61.  §-a ik tat ta be, egy ben
az ad di gi 139.  § a 139.  § (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

295 Lásd a 36/2003. (IX. 3.) IM ren de le tet.
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(3)296 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé -
sé tõl szá mí tott egy év el tel té vel annak in do kolt sá gát a me -
gyei bí ró ság egyes bí ró ként el jár va, a vád irat be nyúj tá sá ig
a nyo mo zá si bíró el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vizs gál ja fe lül. A fe lül vizs gá lat iránt az ügyész a ha tár idõ
le jár ta elõtt öt nap pal tesz in dít ványt a bí ró ság nak.

(4) A bí ró ság (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro za ta ellen be -
je len tett fel leb be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa, 
a me gyei bí ró ság (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro za ta ellen be -
je len tett fel leb be zést az íté lõ táb la ta ná csa bí rál ja el.

143.  § (1)297 A vád irat be nyúj tá sa után az elsõ fokú bí -
ró ság ál tal el ren delt vagy fenn tar tott ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés az elsõ fokú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá -
nak ki hir de té sé ig, az elsõ fokú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ
ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, ille -
tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény -
szer gyógy ke ze lés a má sod fo kú el já rás be fe je zé sé ig, a má -
sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se
után el ren delt vagy fenn tar tott, ille tõ leg a har mad fo kú bí -
ró ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a
har mad fo kú el já rás be fe je zé sé ig, ha tá lyon kí vül he lye zés
és új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tás ese tén a meg is mé telt el -
já rás ra uta sí tott bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé ig tart.

(2) A vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy fenn tar tott
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ra a
132.  § (1) és (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

144.  § (1) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést az
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet ben kell
vég re haj ta ni.

(2) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés vég re haj tá sá ra
a 135.  § (3)–(4) be kez dé se meg fele lõen irány adó. Az
ideig lenesen kény szer gyógy ke zelt a tör vényes kép vi se lõ -
jé vel szó ban ellen õr zés nél kül, ha pe dig meg ala po zot tan
fel te he tõ, hogy ez ál tal az el já rást meg hi ú sí ta ná, ellen õr zés
mel lett érint kez het.

145.  § (1)298 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg -
szû nik, ha a tar ta ma le járt, a nyo mo zást meg szün tet ték,
annak ha tár ide je le járt, to váb bá, ha az el já rást jog erõ sen
be fe jez ték. Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést meg kell 
szün tet ni, ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt.

296 A 142.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 85.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg.

297 A 143.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 62.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

298 A 145.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 63.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(2)299 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést leg fel jebb az elsõ fokú
bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zan dó ha tá ro -
za tá ig meg hosszab bít hat ja.

(3) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést a vád irat be -
nyúj tá sá ig az ügyész is meg szün tet he ti.

(4)300 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se
ellen a ter helt há zas tár sa és tör vényes kép vi se lõ je is jo go -
sult fel leb be zés re, és a fel so rol tak in dít vá nyoz hat ják az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg szün te té sét is.

V. Cím

INTÉZKEDÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI TILALOM
BIZTOSÍTÁSÁRA301

146.  §302 (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé se kor a ter helt
úti ok má nyát el kell ven ni. Ha a ter helt õri zet be vé te le úgy
szûnt meg, hogy vele szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást,
 ideiglenes kény szer gyógy ke ze lést, lak hely el ha gyá si ti lal -
mat vagy házi õri ze tet nem ren del tek el, a ter helt úti ok má -
nyát vissza kell adni.

(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, a lak hely el ha gyá si ti la lom és a házi õri zet
el ren de lé sé rõl az úti ok mány vissza vo ná sa ér de ké ben az a
bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az
el já rás fo lyik, ha la dék ta la nul ér te sí ti az út le vél ha tó sá got, a 
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kül föld re uta zá si ti la lom
biz to sí tá sa ér de ké ben.303

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se it kül föl di ter helt
ese tén is al kal maz ni kell, az zal, hogy a (2) be kez dés sze -
rin ti ér te sí tést az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak kell meg -
kül de ni.304

299 A 145.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 63.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (2)–(3) be kez dé sek szá mo zá sát (3)–(4) be kez -
dés re mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

300 A 145.  § (4) – ere de ti leg (3) – be kez dé sét a 2003: II. tör vény
43.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

301 A VIII. fe je zet V. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 64.  §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

302 A 146.  § a 2006: LI. tör vény 64.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

303 Lásd az 1998: XII. tör vényt.
304 Lásd a 2001: XXXIX. tör vény 63.  §-át.
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VI. Cím305

AZ ÓVADÉK

147.  §306 (1) Az óva dék a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
összeg, amely a ter helt nek az el já rá si cse lek mé nye ken
való je len lé tét biz to sít ja.

(2) A bí ró ság a 129.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
meg szün tet he ti, ha a bûn cse lek mény re és a sze mé lyi kö -
rül mé nyek re te kin tet tel az el já rá si cse lek mé nyek nél a ter -
helt meg je le né sét az óva dék le té te le va ló szí nû vé te szi.

(3) Óva dék meg ál la pí tá sát a ter helt vagy a védõ az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás ról dön tés re jo go sult bí ró ság nál in dít vá -
nyoz hat ja. Az óva dék meg ál la pí tá sá nak tár gyá ban – ha azt 
nem a tár gya lá son in dít vá nyoz zák – a bí ró ság ülést tart,
ezen az ügyészt, a ter hel tet és a vé dõt meg hall gat ja. Ha a
védõ az ülé sen ér te sí tés el le né re nem je len t meg, az ülés a
védõ tá vol lé té ben is meg tart ha tó.

(4) A bí ró ság az óva dék össze gét a ter helt sze mé lyi kö -
rül mé nye i re és va gyo ni hely ze té re is fi gye lem mel ál la pít ja 
meg. A bí ró ság a ha tá ro zat ban lak hely el ha gyá si ti lal mat,
házi õri ze tet, tá vol tar tást, valamint ki uta zá si ti lal mat is el -
ren del het. A bí ró ság az óva dék meg ál la pí tá sá ról az elõ ze -
tes le tar tóz ta tást el ren de lõ ha tá ro za tá ban is ren del kez het.

(5) A ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak óva dék el le né -
ben tör té nõ meg szün te té se ellen ki zá ró lag az ügyész és a
pót ma gán vád ló él het fel leb be zés sel.

(6) A bí ró ság ál tal jog erõ sen meg ál la pí tott óva dé kot a
bí ró sá gon kész pénz ben kell le ten ni, vagy annak le té te lét
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell iga zol ni.
En nek meg tör tén te után a fog va lévõ ter hel tet ha la dék ta la -
nul sza ba don kell bo csá ta ni.307

(7) Az óva dék meg ál la pí tá sa irán ti in dít vány el uta sí tá sa
ese tén a ter helt, ille tõ leg a védõ óva dék meg ál la pí tá sa iránt 
is mé tel ten ak kor ter jeszt het elõ in dít ványt, ha eb ben új kö -
rül mény re hi vat ko zik. Ha az is mé telt in dít vány ban a ter -
helt, ille tõ leg a védõ nem hi vat ko zik új kö rül mény re, a bí -
ró ság az in dít ványt ér de mi in do ko lás nél kül el uta sít hat ja.

148.  §308 (1) Az óva dék le té te lét köve tõen sza bad láb ra
he lye zett ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát a bí ró ság el ren del -
he ti, ha

305 A VIII. Fe je zet VI. Cí mé nek ha tály ba lé pé sé rõl a 2002: I. tör vény
308.  §-ának (3) be kez dé se sze rint kü lön tör vény ren del ke zett vol na. Ez utób -
bi tör vényhely ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel azon ban a 2003: II. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja a jog in téz mény hatályba lépésérõl ren del -
ke zett. 

306 A 147.  § a 2006: LI. tör vény 65.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

307 Lásd a 27/2003. (VII. 2.) IM ren de le tet és a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de -
le tet.

308 A 148.  § a 2006: LI. tör vény 66.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

a) a ter helt az el já rá si cse lek mé nyen idé zés el le né re
nem je len t meg, és el ma ra dá sát elõ ze tesen ala pos ok kal
nem men tet te ki, vagy az aka dály meg szû né se után nyom -
ban ala pos ok kal nem iga zol ta,

b) az óva dék le té te lét köve tõen a ter helt elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sá nak más oka me rült fel.

(2) Az óva dék össze gét a ter helt nek vissza kell adni, ha
a) – az (1) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – a bí ró ság

az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát el ren del te,
b) az ügyész a nyo mo zást meg szün tet te, ille tõ leg annak 

ha tár ide je le járt, vagy az ügyész a vád eme lést elhalasz -
totta,

c) a bí ró ság az el já rást jog erõs íté let tel vagy meg szün -
te tõ ha tá ro zat tal be fe jez te.

(3) Sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese té ben az óva dé kot
ak kor le het vissza ad ni, ha a bün te tés le töl té sét a ter helt
meg kezd te.

(4) A ter helt el vesz ti a jo gát az óva dék össze gé re, ha az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból a bí ró ság
az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del te el.

VII. Cím

A HÁZKUTATÁS, A MOTOZÁS ÉS A LEFOGLALÁS

A házkutatás

149.  § (1)309 A ház ku ta tás a ház, la kás, egyéb he lyi ség
vagy azok hoz tar to zó be ke rí tett hely, to váb bá az ott el he -
lye zett jár mû át ku ta tá sa, ille tõ leg szá mí tás tech ni kai rend -
szer vagy ilyen rend szer út ján rög zí tett ada to kat tar tal ma -
zó adat hor do zó át vizs gá lá sa az el já rás ered mé nyes sé ge ér -
de ké ben.

(2) Ház ku ta tás nak ak kor van he lye, ha meg ala po zot tan
fel te he tõ, hogy az

a) a bûn cse lek mény el kö ve tõ jé nek kéz re ke rí té sé re,
b) a bûn cse lek mény nyo ma i nak fel de rí té sé re,
c)310 bi zo nyí tá si esz köz, el ko boz ha tó vagy va gyon el -

kob zás alá esõ do log meg ta lá lá sá ra
ve zet.

(3)311 Ház ku ta tást a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg ha az
ügyész más képp nem ren del ke zik, a nyo mo zó ha tó ság ren del 
el, a bí ró ság és az ügyész a ház ku ta tás vég re haj tá sá hoz a nyo -
mo zó ha tó sá got igény be ve he ti. A (2) be kez dés b) és c) pont -
ja ese tén a ház ku ta tást el ren de lõ ha tá ro zat ban – ha ez le het sé -
ges – meg kell je löl ni azo kat a bi zo nyí tá si esz kö zö ket, el ko -
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309 A 149.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 88.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

310 A 149.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 88.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

311 A 149.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 88.  §-ának
(3) be kez dé sé vel, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 46.  §-ával meg ál la pí -
tott  szöveg.



boz ha tó, vagy va gyon el kob zás alá esõ dol go kat, ame lyek
meg ta lá lá sa ér de ké ben a ház ku ta tás szük sé ges.

(4)312 A ház ku ta tást rend sze rint az érin tett je len lé té ben
kell el vé gez ni, a meg kez dé se elõtt kö zöl ni kell vele a ház -
ku ta tást el ren de lõ ha tá ro za tot, és – ha a ház ku ta tás meg ha -
tá ro zott, ille tõ leg is mert bi zo nyí tá si esz köz vagy el ko boz -
ha tó do log, ille tõ leg sze mély meg ta lá lá sá ra irá nyul – fel
kell õt szó lí ta ni, hogy a ke re sett dol got adja elõ, a szá mí -
tás tech ni kai rend sze ren vagy adat hor do zón tá rolt ada tot
te gye hoz zá fér he tõ vé, ille tõ leg a sze mélyt adja át. Ha az
érin tett a fel szó lí tás ra a ke re sett dol got elõ ad ja, a szá mí tás -
tech ni kai rend sze ren vagy adat hor do zón tá rolt ada tot hoz -
zá fér he tõ vé te szi, ille tõ leg a ke re sett sze mélyt át ad ja, a
ház ku ta tás nem foly tat ha tó, ki vé ve, ha gya nú me rül fel
arra, hogy a ház ku ta tás so rán más bi zo nyí tá si esz köz, el ko -
boz ha tó vagy va gyon el kob zás alá esõ do log is fel lel he tõ.

(5) Ha a ház ku ta tá son az érin tett, ille tõ leg a vé dõ je, kép -
vi se lõ je vagy meg bí zott hoz zá tar to zó ja nincs je len, az
érin tett ér de ke i nek vé del mé re olyan sze mélyt kell ki ren -
del ni, aki rõl ala po san fel te he tõ, hogy a ház ku ta tás sal érin -
tett ér de ke it meg fele lõen védi.

(6)313 A köz jegy zõi314 vagy ügy vé di315 iro dá ban, to váb -
bá az egész ség ügyi in téz mény ben316 tar tan dó ház ku ta tást
– ha az köz jegy zõi vagy ügy vé di te vé keny ség gel össze -
füg gõ hi va tás be li tit kot, ille tõ leg egész ség ügyi ada tot tar -
tal ma zó irat meg ta lá lá sá ra irá nyul – a vád irat be nyúj tá sá ig
a bí ró ság ren de li el. A ház ku ta tás csak az ügyész je len lé té -
ben vé gez he tõ.

(7) Az ügyész a bí ró ság ha tá ro za ta nél kül tart hat ja a
(6) be kez dés sze rin ti ház ku ta tást, ha a ház ku ta tás ké se del -
mes fo ga na to sí tá sa a (2) be kez dés ben fel so rolt cé lok el éré -
sét ve szé lyez te ti.

(8) A (7) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben a bí ró ság
ha tá ro za tát utó lag be kell sze rez ni. Ha a bí ró ság az in dít -
ványt el uta sít ja, a ház ku ta tás ered mé nye bi zo nyí ték ként
nem hasz nál ha tó fel.

A motozás

150.  § (1)317 A mo to zás bi zo nyí tá si esz köz vagy el ko -
boz ha tó, ille tõ leg va gyon el kob zás alá esõ do log meg ta lá -
lá sa cél já ból a ter helt és az olyan sze mély ru há za tá nak és
tes té nek át vizs gá lá sa, aki rõl meg ala po zot tan fel te he tõ,

hogy bi zo nyí tá si esz közt vagy el ko boz ha tó, ille tõ leg olyan 
dol got tart ma gá nál, amely va gyon el kob zás alá es het. A
mo to zás so rán a mo to zás alá vont sze mély ren del ke zé se
alatt álló jár mû, cso mag és más tárgy is át vizs gál ha tó.

(2) Mo to zást az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ren del el. Ha a mo to zást az ügyész ren de li el, vég re haj tá sá -
hoz a nyo mo zó ha tó sá got ve szi igény be.

(3)318 Ha a mo to zás cél ja meg ha tá ro zott do log meg ta lá -
lá sa, az érin tet tet elõbb fel kell szó lí ta ni, hogy a ke re sett
dol got adja át, ha a fel szó lí tás ra a ke re sett dol got elõ ad ja, a
mo to zás tól el kell te kin te ni.

(4) Az érin tett tes té nek át vizs gá lá sát csak a meg mo to -
zot tal azo nos nemû vé gez he ti, és a mo to zás nál csak ilyen
sze mély le het je len. E ren del ke zés nem vo nat ko zik a mo -
to zás nál köz re mû kö dõ or vos ra.

(5) A mo to zás nál je len le het a mo to zás hely szí nén tar -
tóz ko dó, az érin tett ál tal meg ne ve zett sze mély, ki vé ve az
olyan sze mélyt, aki nek a je len lé te a nyo mo zás ér de ke it ve -
szé lyez te ti.

(6)319 A mo to zás ellen pa nasz nak van he lye.

A lefoglalás

151.  § (1)320 A le fog la lás a bi zo nyí tás ér de ké ben vagy
az el kob zás, ille tõ leg a va gyon el kob zás biz to sí tá sá ra a do -
log bir to ká nak el vo ná sa a bir to kos ren del ke zé se alól.

(2) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren de li annak a do log nak, ille tõ leg szá mí tás tech ni kai
rend szer nek vagy ilyen rend szer út ján rög zí tett ada to kat
tar tal ma zó adat hor do zó nak a le fog la lá sát, amely

a) bi zo nyí tá si esz köz,
b) a tör vény ér tel mé ben el ko boz ha tó, vagy amely re va -

gyon el kob zás ren del he tõ el.

(3)321 A köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá az
egész ség ügyi in téz mény ben tar tott – köz jegy zõi vagy ügy -
vé di te vé keny ség gel össze füg gõ hi va tás be li tit kot, ille tõ -
leg egész ség ügyi ada tot tar tal ma zó – ira tok le fog la lá sát a
bí ró ság ren de li el.

(4) A cím zett nek még nem kéz be sí tett pos tai és hír köz -
lé si kül de mény nek, valamint a saj tó ter mék szer kesz tõ sé ge 
ira ta i nak le fog la lá sát a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt
köve tõen a bí ró ság ren de li el. A ha tá ro zat meg ho za ta lá ig
csak a kül de mény vissza tar tá sá nak van he lye.

318 A 150.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 89.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

319 A 150.  § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 68.  §-a ik tat ta be. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

320 A 151.  § (1)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 90.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

321 A 151.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 69.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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312 A 149.  § (4)–(7) be kez dé se a 2002: I. tör vény 88.  §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

313 A 149.  § (6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 67.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

314 Lásd az 1991: XLI. tör vényt.
315 Lásd az 1998: XI. tör vényt.
316 Lásd az 1997: CLIV. tör vény 3.  §-ának g) pont ját.
317 A 150.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 89.  §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott  szöveg.



(5) Ha a le fog la lást a bí ró ság, ille tõ leg az ügyész ren de li 
el, vég re haj tá sá hoz a nyo mo zó ha tó sá got ve he ti igény be.

(6)322 Ha az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a le fog -
la lás el ren de lé sé re nem jo go sult, ké se del met nem tûrõ
eset ben a dol got õr zés be ve he ti. Eb ben az eset ben a le fog -
la lás el ren de lé sé re jo go sult ha tá ro za tát utó lag ké se de lem
nél kül be kell sze rez ni. A do log õr zé sét meg kell szün tet ni, 
és azt a bir to kos nak vissza kell adni, ha a le fog la lás ra jo go -
sult a le fog la lást nem ren de li el.

152.  § (1)323 A le fog la lás ér de ké ben a do log, ille tõ leg a
szá mí tás tech ni kai rend szer vagy az ilyen rend szer út ján
rög zí tett ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó bir to ko sát vagy
az adat ke ze lõ jét fel kell szó lí ta ni, hogy a ke re sett dol got
adja át, ille tõ leg a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí -
tett ada tot te gye hoz zá fér he tõ vé. Ha ezt ön ként nem te szi
meg, rend bír ság gal sújt ha tó, ki vé ve a ter hel tet és azt, aki a
ta nú val lo mást meg ta gad hat ja, ille tõ leg aki ta nú ként nem
hall gat ha tó ki. Az át adás meg ta ga dá sa nem aka dá lya
annak, hogy a ke re sett dol got, ille tõ leg a szá mí tás tech ni kai 
rend szer út ján rög zí tett ada tot ház ku ta tás sal, illetve mo to -
zás sal meg sze rez zék. Erre az érin tet tet fi gyel mez tet ni kell.

(2) Nem fog lal ha tók le a ter helt és a védõ kö zött vál tott
le ve lek és más írás be li köz lé sek, valamint a vé dõ nek az
ügy re vo nat ko zó fel jegy zé sei.

(3) Nem fog lal ha tók le a ter helt és a ta nú val lo más meg -
ta ga dá sá ra a 82.  § (1) be kez dé se alap ján jo go sult sze mély
kö zött vál tott le ve lek és más írás be li köz lé sek, fel té ve, ha a 
dol got a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély
õrzi.

(4) Nem fog lal ha tók le azok az ira tok sem, ame lyek nek
tar tal má ra a ta nú val lo más meg ta gad ha tó, ha az ira tot a ta -
nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély õrzi. Ez a
kor lá to zás ki ter jed annak a sze mély nek a hi va ta li he lyi sé -
gé ben õr zött ira tok ra és dol gok ra, aki a 82.  § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján a ta nú val lo mást meg ta gad hat ja.

(5)324 A (3) és (4) be kez dés sze rin ti kor lá to zás nem ér -
vé nye sül, ha

a) a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély az
üggyel kap cso lat ban meg ala po zot tan gya nú sít ha tó társ tet -
tes ség gel, ré szes ség gel, bûn pár to lás sal vagy or gaz da ság -
gal,

b) a le fog la lan dó do log a bûn cse lek mény esz kö ze,
c) a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély a le -

fog la lan dó dol got – a (3) és (4) be kez dés re tör tént fi gyel -
mez te tést köve tõen – ön ként át ad ja.

322 A 151.  § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 90.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

323 A 152.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 91.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

324 A 152.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 91.  §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

153.  § (1) Irat ese té ben gon dos kod ni kell ar ról, hogy
annak tar tal ma il le ték te len sze mély elõtt rejt ve ma rad jon.

(2)325 Ha az olyan irat meg ta lá lá sá nál az ügyész nincs je -
len, amely re néz ve a bir to ko sa sze rint a 82.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján ta gad ha tó meg a ta nú val lo más, és
az irat bir to ko sa, ille tõ leg vé dõ je, kép vi se lõ je vagy meg bí -
zott hoz zá tar to zó ja az irat tar tal má nak meg is me ré sé hez
nem já rul hoz zá, az ira tot tar tal ma zó adat hor do zót, ille tõ -
leg az ira tot zárt bo rí ték ban át ad ja a nyo mo zó ha tó ság nak,
a nyo mo zó ha tó ság az ira tot be te kin tés nél kül to váb bít ja
az ügyész nek. Ha ez nem le het sé ges, a nyo mo zó ha tó ság a
154.  § (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val in téz -
ke dik az irat õr zé sé rõl. Az ügyész az irat tar tal má nak meg -
is me ré se után ha la dék ta la nul ha tá roz az irat le fog la lá sá ról, 
ille tõ leg a 151.  § (3) be kez dé se sze rin ti ira tok ese té ben a
le fog la lás irán ti in dít vány bí ró ság hoz tör té nõ elõ ter jesz -
tésérõl. Ha az ügyész, ille tõ leg a bí ró ság a le fog la lást nem
ren de li el, az irat sem eb ben az ügy ben, sem más bün te tõ el -
já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he tõ figye lembe.

(3) Az irat bir to ko sá nak ké ré sé re – ha ez az el já rás ér de -
két nem ve szé lyez te ti – a le fog lalt irat ról ré szé re hi te les
má so la tot kell ki ad ni.

154.  § (1)326 A le fog lalt dol got le tét be kell he lyez ni; ha
a do log le tét be he lye zés re nem al kal mas, vagy azt más fon -
tos ok in do kol ja, a meg õr zé sé rõl egyéb mó don kell gon -
dos kod ni.327 Ez utób bi eset ben a le fog lalt do log nak a bûn -
cse lek ménnyel kap cso la tos egye di tu laj don sá ga it rög zí tõ
ira tot vagy fény ké pet kell az ügy ira ta i hoz csa tol ni. Ha in -
gat lan le fog la lá sá nak van he lye, a le fog la lást el kell ren -
del ni, azt azon ban a zár alá vé tel sza bá lyai sze rint kell vég -
re haj ta ni.

(2) A le fog lalt dol go kat jegy zõ könyv ben vagy más ok irat -
ban a mennyi sé gük, ér té kük, mi nõ sé gi ál la po tuk fel tün te té sé -
vel, egye di azo no sí tás ra al kal mas mó don fel kell so rol ni.

(3) A le fog lalt dol got úgy kell õriz ni, hogy az vál to zat -
la nul ma rad jon, a bûn cse lek mény eset le ges nyo mai el ne
tûn je nek, a le fog lalt dol got ne le hes sen ki cse rél ni, és az
azo nos sá ga könnyen meg ál la pít ha tó le gyen.

155.  § (1)328 A le fog la lást a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság meg szün te ti, ha arra az el já rás ér de ké ben
már nincs szük ség; a le fog la lást meg kell szün tet ni, ha a nyo -
mo zást meg szün tet ték, ille tõ leg annak ha tár ide je le járt. A le -
fog la lás meg szün te té se he lyett más, jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don kell el jár ni, ha a le fog lalt do log bir tok lá sa jog -
sza bály ba üt kö zik. A bí ró ság ál tal el ren delt le fog la lást a vád -
irat be nyúj tá sá ig az ügyész is meg szün tet he ti.

325 A 153.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 92.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

326 A 154.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 93.  §-a
ik tat ta be.

327 Lásd a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
328 A 155.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 70.  §-ával meg ál la pí tott

 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) A le fog la lás meg szün te té se kor a le fog lalt dol got
annak kell ki ad ni, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se kor a
do log tu laj do no sa volt, és ezt két sé get ki zá ró mó don iga -
zol ni tud ja.

(3) Ha nincs olyan sze mély, aki nek a (2) be kez dés sze -
rint a dol got ki kell adni és ez az el já rás ada ta i ból sem tû nik 
ki, a dol got annak kell ki ad ni, aki a ki adá sa iránt ala pos nak 
lát szó igényt je len tett be.

(4) Ha olyan sze mély sincs, aki nek a (3) be kez dés sze -
rint le het ne a dol got ki ad ni, vagy ilyen igény az el já rás
ada ta i ból nem tû nik ki, a dol got annak kell ki ad ni, aki tõl
le fog lal ták.

(5) A ter helt nek a le fog lalt dol got csak ak kor le het ki ad -
ni, ha azt a (2)–(4) be kez dés sze rint más nak nem le het ki -
ad ni.

(6)329 A ter helt tõl le fog lalt do log a bí ró ság ha tá ro za ta
alap ján az ál lam tu laj do ná ba ke rül, ha az két ség te le nül
mást il le t, de aki nek a ki lé te nem ál la pít ha tó meg. A ké -
sõbb je lent ke zõ igény lõ a do log ki adá sát, ille tõ leg az ér té -
ke sí tés bõl szár ma zó el len ér té két igé nyel he ti. Az igény lõ
ké rel me tár gyá ban a Pol gá ri per rend tar tás sze rint ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság ha tá roz.

(7)330 A le fog la lás meg szün te té se ese tén, ha a do log ter -
mé szet ben már nem ad ha tó ki, a do log elõ ze tes ér té ke sí té -
sé bõl be folyt el len ér té ket ala pul véve, a ke ze lé sé bõl, tá ro -
lá sá ból ere dõ költ ség gel csök ken tett, a meg té rí tés idõ pont -
já ig el telt idõ re szá mí tott min den ko ri tör vényes ka ma tá val
nö velt össze gét kell meg té rí te ni. Vám áru ese tén a vám jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott el szá mo lást köve tõen kell ki fi -
zet ni az ér té ke sí tés bõl be folyt el len ér té ket. A jo go sult az
ezt meg ha la dó igé nyét a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér vé -
nye sít he ti. Ha a le fog la lás alap ta lan volt, a do log elõ ze tes
ér té ke sí té sé bõl be folyt ellen ér ték a do log ke ze lé sé bõl, tá -
ro lá sá ból ere dõ költ ség gel nem csök kent he tõ. Er rõl a le -
fog la lás meg szün te té sé rõl ha tá ro za tot hozó bí ró ság,
ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság a ha tá ro za tá ban dönt.

(8) Ha a le fog lalt do log ér ték te len, és arra sen ki sem tart
igényt, a le fog la lás meg szün te té se után azt meg kell sem -
mi sí te ni.

A lefoglalt dolog elõ ze tes értékesítése és elkobzása331

156.  § (1) A bí ró ság a le fog lalt do log ér té ke sí té sé rõl ha -
tá roz, ha a le fog lalt do log

a) gyors rom lás nak van ki té ve,
b) hu za mos tá ro lás ra al kal mat lan.

329 A 155.  § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 94.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott  szöveg.

330 A 155.  § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 94.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (7) be kez dés szá mo zá sát (8) be kez dés re
mó do sí tot ta.

331 A 156.  § al cí mét a 2002: I. tör vény 95.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot -
ta meg.

(2) A bí ró ság a le fog lalt do log ér té ke sí té se iránt ak kor is 
ha tá roz hat, ha a le fog lalt do log

a)332 ke ze lé se, tá ro lá sa, illetve õr zé se – kü lö nö sen a do log
ér té ké re vagy az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá ro lá sá ra
te kin tet tel – arány ta lan és je len tõs költ ség gel jár na,

b) ér té ke az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá ro lás
 miatt je len tõ sen csök ken ne.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ese tén a le fog lalt do log ak kor
ér té ke sít he tõ, ha a le fog lalt do log ki adá sa iránt sen ki nem
je len tett be jo gos igényt.

(4) A le fog lalt do log ér té ke sí té sé bõl be folyt ellen ér ték a 
le fog lalt do log he lyé be lép.

(5)333 Ha a le fog lalt do log bir tok lá sa a köz biz ton sá got
ve szé lyez te ti vagy a do log bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö -
zik, a bí ró ság a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá -
ra – szük ség ese tén min ta vé tel el ren de lé se mel lett – a le -
fog lalt do log el kob zá sá ról ha tá roz.

A lefoglalt dolog visszatartása

157.  § (1)334 A ter helt nek ki adan dó dol got a vele szem -
ben meg ál la pí tott pénz bün te tés, pénz mel lék bün te tés, va -
gyon el kob zás, bûn ügyi költ ség vagy pol gá ri jogi igény
biz to sí tá sá ra vissza le het tar ta ni, er rõl az ügy dön tõ ha tá ro -
zat ban kell ren del kez ni.

(2) A pol gá ri jogi igény biz to sí tá sát szol gá ló vissza tar -
tást meg kell szün tet ni, ha a ma gán fél a meg ál la pí tott tel je -
sí té si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott hat van na pon be lül nem
kért vég re haj tást, ille tõ leg a pol gá ri jogi igény ér vé nye sí -
té sé nek egyéb tör vényes útra uta sí tá sa ese tén hat van na -
pon be lül nem iga zol ja, hogy a pol gá ri per ben biz to sí tá si
in téz ke dés irán ti ké rel met nyúj tott be.

Közös szabályok

158.  § (1) A ház ku ta tást, a mo to zást és a le fog la lás ér de -
ké ben tett in téz ke dést az érin tett kí mé le té vel, le he tõ leg a
nap nak a ha to dik és hu szon ne gye dik órá ja kö zött kell vé -
gez ni. Biz to sí ta ni kell, hogy az in téz ke dés foly tán ne ke -
rül je nek nyil vá nos ság ra a ma gán élet nek a bün te tõ el já rás -
sal össze nem füg gõ kö rül mé nyei; ke rül ni kell a szük ség te -
len kár oko zást.

(2) Az in téz ke dés rõl ké szí tett jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni, hogy a tár gyi bi zo nyí tá si esz közt vagy más dol -
got, tár gyat hol, mi lyen kö rül mé nyek kö zött ta lál ták meg.

332 A 156.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 95.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

333 A 156.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 95.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

334 A 157.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 96.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(3) Aki a ház ku ta tást, a mo to zást vagy a le fog la lás ér de -
ké ben tett in téz ke dést aka dá lyoz za, ezek tû ré sé re kény sze -
rít he tõ, és – a ter helt ki vé te lé vel – rend bír ság gal sújt ha tó.

(4) A nyo mo zó ha tó ság a bí ró ság nak a ház ku ta tás, a mo -
to zás és a le fog la lás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it
ha tár idõ re tel je sí ti.

VIII. Cím335

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN
RÖGZÍTETT ADATOK MEGÕRZÉSÉRE KÖTELEZÉS

158/A.  § (1) A meg õr zés re kö te le zés a bûn cse lek mény
fel de rí té se és a bi zo nyí tás ér de ké ben a szá mí tás tech ni kai
rend szer út ján rög zí tett adat bir to ko sá nak, fel dol go zó já -
nak, ille tõ leg ke ze lõ jé nek a szá mí tás tech ni kai rend szer út -
ján rög zí tett meg ha tá ro zott adat fe let ti ren del ke zé si jo gá -
nak ide ig le nes kor lá to zá sa.

(2) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren de li annak a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí -
tett adat nak a meg õr zé sét, amely bi zo nyí tá si esz köz, vagy
bi zo nyí tá si esz köz fel de rí té sé hez, a gya nú sí tott ki lé té nek,
tar tóz ko dá si he lyé nek a meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges.

(3) A meg õr zés re kö te le zett a ha tá ro zat vele tör té nõ
köz lé sé nek idõ pont já tól kö te les a ha tá ro zat ban meg je lölt
szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tot vál to zat -
la nul meg õriz ni, és – szük ség ese tén más adat ál lo mány tól
el kü lö nít ve – biz to sí ta ni annak biz ton sá gos tá ro lá sát. A
meg õr zés re kö te le zett kö te les a szá mí tás tech ni kai rend -
szer út ján rög zí tett adat meg vál toz ta tá sát, tör lé sét, meg -
sem mi sü lé sét, valamint annak to váb bí tá sát, má so lat jo go -
su lat lan ké szí té sét, ille tõ leg az adat hoz való jo go su lat lan
hoz zá fé rést meg aka dá lyoz ni.

(4) A meg õr zés re kö te le zést el ren de lõ a meg õr zés sel
érin tett ada tot fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal
lát hat ja el. Ha az adat ere de ti he lyen tör té nõ meg õr zé se az
érin tett nek az adat fel dol go zá sá val, ke ze lé sé vel, tá ro lá sá -
val vagy to váb bí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét je len -
tõ sen aka dá lyoz ná, az el ren de lõ en ge dé lyé vel az adat
meg õr zé sé rõl annak más adat hor do zó ra vagy más szá mí -
tás tech ni kai rend szer be tör té nõ át má so lá sá val gon dos kod -
hat. Az át má so lást köve tõen az el ren de lõ az ere de ti ada tot
tar tal ma zó adat hor do zó ra és szá mí tás tech ni kai rend szer re
a kor lá to zá so kat rész le ge sen vagy tel je sen fel old hat ja.

(5) Ah hoz az adat hoz, ame lyet a meg õr zés re kö te le zés
érint, az in téz ke dés tar ta ma alatt ki zá ró lag az el ren de lõ bí -
ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság, valamint az el -
ren de lõ en ge dé lyé vel az adat bir to ko sa vagy ke ze lõ je jo -
go sult hoz zá fér ni. Ar ról az adat ról, ame lyet a meg õr zés re

kö te le zés érint, az adat bir to ko sa vagy ke ze lõ je az in téz ke -
dés tar ta ma alatt csak az el ren de lõ ki fe je zett en ge dé lyé vel
ad hat más ré szé re tá jé koz ta tást.

(6) A meg õr zés re kö te le zett kö te les ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ni az el ren de lõt, ha a meg õr zés re kö te le zés sel érin -
tett ada tot jo go su lat la nul meg vál toz tat ták, tö röl ték, át má -
sol ták, to váb bí tot ták, meg is mer ték, vagy hogy ezek meg -
kí sér lé sé re uta ló je let ész lelt.

(7) A meg õr zés re kö te le zést köve tõen az el ren de lõ ha la -
dék ta la nul meg kez di az érin tett ada tok át vizs gá lá sát, és
en nek ered mé nyé hez ké pest az adat nak a szá mí tás tech ni -
kai rend szer be vagy más adat hor do zó ra tör té nõ át má so lá -
sá val az adat le fog la lá sát kell el ren del ni, vagy a meg õr zés -
re kö te le zést meg kell szün tet ni.

(8) A meg õr zés re kö te le zés az adat le fog la lá sá ig, de leg -
fel jebb há rom hó na pig tart. A meg õr zés re kö te le zés meg -
szû nik, ha a bün te tõ el já rást be fe jez ték. A bün te tõ el já rás
be fe je zé sé rõl a meg õr zés re kö te le zet tet ér te sí te ni kell.

IX. Cím336

A ZÁR ALÁ VÉTEL ÉS A BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS337

A zár alá vétel338

159.  § (1)339 A zár alá vé tel a zár alá vett va gyon tár gyak
és va gyo ni jo gok fe let ti ren del ke zé si jo got füg gesz ti fel.
Zár alá vé telt a bí ró ság ren del el.

(2)340 Ha az el já rás olyan bûn cse lek mény  miatt fo lyik,
amellyel kap cso lat ban va gyon el kob zás nak van he lye, ille -
tõ leg ha pol gá ri jogi igényt ér vé nye sí te nek, és ala po san
tar ta ni le het at tól, hogy a ki elé gí tést meg hi ú sít ják, ezek
biz to sí tá sá ra a ter helt egész va gyo ná nak, va gyo na meg ha -
tá ro zott ré szé nek vagy egyes va gyon tár gya i nak zár alá vé -
te le ren del he tõ el. A zár alá vé tel el ren del he tõ arra a va -
gyon ra, va gyon rész re, ille tõ leg egyes va gyon tárgy ra is,
amely re néz ve va gyon el kob zás ren del he tõ el, de ame lyet
nem a ter helt bir to kol. A zár alá vé tel nek a köz hi te lû nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se iránt ha la dék ta la nul in téz -
ked ni kell. Ha nincs kü lön jog sza bály sze rin ti köz hi te lû
nyil ván tar tás, a zár alá vé tel lel érin tett gaz dál ko dó szer ve -
ze tet kell ér te sí te ni.

336 Az ere de ti VIII. Cím szá mo zá sát a 2002: I. tör vény 97.  §-a IX. Cím re
mó do sí tot ta.

337 A Cím szö ve gét a 2002: I. tör vény 98.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta 
meg.

338 Az al cí met a 2002: I. tör vény 98.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
339 A 159.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 98.  §-ának

(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.
340 A 159.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 98.  §-ának

(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(3)341 A ma gán fél ál tal ér vé nye sí tett pol gá ri jogi igény
biz to sí tá sá ra zár alá vé tel nek csak a ma gán fél in dít vá nyá ra 
van he lye. A nyo mo zás so rán zár alá vé tel nek he lye van a
sér tett in dít vá nyá ra is. Ha a bí ró ság a nem jog erõs ügy dön -
tõ ha tá ro za tá ban in gat lan ra va gyon el kob zást ren delt el,
en nek biz to sí tá sá ra az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig az in -
gat lan zár alá vé te lét ren del he ti el.

(4) A zár alá vé telt fel kell ol da ni, ha
a)342 az el ren de lé sé nek oka meg szûnt, ha a nyo mo zást

meg szün tet ték, ille tõ leg annak ha tár ide je le járt, ki vé ve, ha
a zár alá vett va gyon tár gyat, ille tõ leg va gyo ni jo gok fe let ti
ren del ke zé si jo got ma gá nak kö ve te lõ sze mély a kö ve te lé -
se ér de ké ben hat van na pon be lül pol gá ri el já rást in dí tott,

b) a zár alá vé telt meg ha tá ro zott összeg biz to sí tá sá ra
ren del ték el, és ezt az össze get le tét be he lyez ték,

c)343 az el já rást va gyon el kob zás al kal ma zá sa nél kül fe -
jez ték be, ille tõ leg a pol gá ri jogi igényt el uta sí tot ták,

d) a pol gá ri jogi igény meg íté lé se ese tén a ma gán fél a
meg ál la pí tott tel je sí té si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott har -
minc na pon be lül nem kért vég re haj tást,

e) a pol gá ri jogi igény egyéb tör vényes útra uta sí tá sa
ese tén az ügyész, ille tõ leg a ma gán fél hat van na pon be lül
nem iga zol ta, hogy az igé nyét ér vé nye sí tet te.

(5)344 A (4) be kez dés a), d) és e) pont já ban írt ha tár idõt
a zár alá vé telt fel ol dó, a nyo mo zást meg szün te tõ, a pol gá ri 
jogi igény meg íté lé sé re, ille tõ leg egyéb tör vényes útra uta -
sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat köz lé sé tõl kell szá mí ta ni.

(6)345 Ha in gat lan le fog la lá sát ren del ték el, azt a zár alá
vé tel sza bá lyai sze rint kell vég re haj ta ni.

(7)346 A zár alá vé telt a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is 
meg szün tet he ti.

Biztosítási intézkedés

160.  §347 (1) A biz to sí tá si in téz ke dés a zár alá vé tel ér de -
ké ben annak ide ig le nes meg aka dá lyo zá sa, hogy a ter helt
vagy más ér de kelt az ingó és in gat lan va gyo na, va gyo ni jo -
got meg tes te sí tõ ér ték pa pír jai, pénz in té zet nél szer zõ dés
alap ján ke zelt pénz esz kö zei, gaz dál ko dó szer ve zet va gyo -
ná ból az õt meg il le tõ üz let rész vagy va gyo ni há nyad fe let ti 
ren del ke zé si jo gát gya ko rol ja.

341 A 159.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 71.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

342 A 159. (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 71.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

343 A 159.  § (4) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 98.  §-ának
(6) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

344 A 159.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 98.  §-ának (7) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 48.  §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

345 A 159.  § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 98.  §-ának (7) be kez dé se
ik tat ta be.

346 A 159.  § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 71.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

347 A 160.  § a 2002: I. tör vény 99.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.

(2) Az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság biz to sí tá si
in téz ke dést al kal maz hat, ha a zár alá vé tel fel té te le i nek
fenn ál lá sa va ló szí nû sít he tõ, és a ter helt az (1) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott va gyo na el rej té sét, ren del ke zé si jo gá nak át -
ru há zá sát, el ide ge ní té sét vagy meg ter he lé sét meg kí sér li,
ille tõ leg ha ez meg ala po zot tan fel te he tõ.

(3) Biz to sí tá si in téz ke dés ként a nyo mo zó ha tó ság, ille -
tõ leg az ügyész az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dol go -
kat le fog lal ja, vagy a 61.  §-ban fel so rolt ha tó sá go kat ke re -
si meg a ha tás kö rük be tar to zó in téz ke dé sek el vég zé se ér -
de ké ben. A ha tó sá gok az in téz ke dé se ket ha la dék ta la nul
kö te le sek meg ten ni, és en nek meg tör tén té rõl a nyo mo zó
ha tó sá got, ille tõ leg ügyészt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni.

(4) A nyo mo zó ha tó ság, ille tõ leg az ügyész a 61.  §-ban
fel nem so rolt más szer ve ket, gaz dál ko dó szer ve ze te ket is
meg ke res het a ter helt va gyo ná nak zá ro lá sa és a biz to sí tá si
in téz ke dés nyil ván tar tás ba vé te le cél já ból. A meg ke re sett
szer vek a biz to sí tá si in téz ke dés el vég zé sé re vo nat ko zó
meg ke re sést ha la dék ta la nul nyil ván tar tás ba ve szik, gon -
dos kod nak a va gyon zá ro lá sá ról, és ezek meg tör tén té rõl a
meg ke re sést in té zõ nyo mo zó ha tó sá got, ille tõ leg ügyészt
tá jé koz tat ni kö te le sek.

(5) A biz to sí tá si in téz ke dés el sõ sor ban az zal szem ben
al kal maz ha tó, aki nek a zár alá vé tel a ren del ke zé si jo gát
füg gesz te né fel. Al kal maz ha tó más olyan sze méllyel
szem ben is, aki a ter helt tel – a do log el rej té se, ren del ke zé si 
jo gá nak át ru há zá sa, el ide ge ní té sé nek meg kí sér lé se cél já -
ból – kap cso la tot tart, vagy meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy kap cso lat ba lép.

(6) A biz to sí tá si in téz ke dés nyil ván tar tás ba vé te lét
köve tõen a biz to sí tá si in téz ke dést el szen ve dõ a ren del ke -
zé si jog át me ne ti jel le gû kor lá to zá sát tûr ni kö te les.

(7) A biz to sí tá si in téz ke dést köve tõen a zár alá vé tel el -
ren de lé sét ha la dék ta la nul in dít vá nyoz ni kell, és – ha ez a
fo ga na to sí tást nem ve szé lyez te ti – az érin tet tet ér te sí te ni
kell. Ha a zár alá vé telt a bí ró ság nem ren del te el, a biz to sí -
tá si in téz ke dést ha la dék ta la nul fel kell ol da ni.

X. Cím348

AZ ELJÁRÁS RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A rendbírság

161.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a
rend fenn tar tá sa ér de ké ben, valamint az el já rá si kö te le zett -
sé gek meg sze gé se  miatt ezer fo rint tól két száz ezer fo rin tig, 
kü lö nö sen sú lyos vagy is mé telt eset ben öt száz ezer fo rin tig 
ter je dõ rend bír ság szab ha tó ki.

348 Az ere de ti IX. Cím szá mo zá sát a 2002: I. tör vény 97.  §-a X. Cím re
mó do sí tot ta.
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(2) A rend bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a ki sza -
bá sá ra okot adó cse lek mény sú lyát és kö vet kez mé nye it
kell figye lembe ven ni.

(3) Rend bír ság ki sza bá sá ról a bí ró ság és az ügyész ha -
tároz.

(4) A rend bír ság ki sza bá sa ellen be je len tett jog or vos lat -
nak ha lasz tó ha tá lya van.

(5)349 A 69.  § (1) be kez dé sé nek b) vagy c) pont ja,
valamint (2) és (5) be kez dé se, a 93.  §, a 106.  § (3) be kez dé -
se, a 113.  § (1) vagy (2) be kez dé se, a 123.  § (4) be kez dé se,
a 152.  § (1) be kez dé se, a 158.  § (3) be kez dé se, a 185.  §
(3) be kez dé se, a 245.  § (4) be kez dé se és a 343.  § (1) be kez -
dé se alap ján ki sza bott rend bír sá got – meg nem fi ze té se
ese tén – a bí ró ság el zá rás ra vál toz tat ja át. A rend bír ság el -
zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sa ese tén ezer fo rint tól öt ezer
fo rin tig ter je dõ összeg he lyett egy-egy napi el zá rást kell
szá mí ta ni, az egy na pi el zá rás nak meg fe le lõ össze get a
rend bír sá got ki sza bó ha tá ro zat ban kell megállapí -
tani.350 A rend bír ság he lyé be lépõ el zá rás egy nap nál rö vi -
debb és száz nap nál hosszabb nem le het. Erre a rend bír sá -
got ki sza bó ha tá ro zat ban a meg bír sá golt sze mélyt fi gyel -
mez tet ni kell.

(6) Az ügyész ál tal ki sza bott rend bír ság át vál toz ta tá sá -
ról az ügyész ség szék he lye sze rint ille té kes nyo mo zá si
bíró az ira tok alap ján dönt.

(7) Az (5) és a (6) be kez dés alap ján a rend bír sá got el zá -
rás ra át vál toz ta tó ha tá ro zat ellen nincs he lye jog or vos lat -
nak. Az el zá rás vég re haj tá sá ra a sza bály sér té si jog sza bá -
lyok irány adók az zal, hogy az el zá rás vég re haj tá sá nak el -
ha lasz tá sa vagy fél be sza kí tá sa csak a meg bír sá golt sze -
mély kór ház i gyógy ke ze lé sé nek szük sé ges sé ge ese tén és
csak ezen idõ tar ta mig en ge dé lyez he tõ. Az el zá rást bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet ben kell vég re haj ta ni.

Az elõvezetés

162.  § (1)351 Az elõ ve ze tés sze mé lyi sza bad sá got kor lá -
to zó in téz ke dés annak ér de ké ben, hogy az érin tet tet a bí ró -
ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elé ál lít sák,
vagy biz to sít sák az el já rá si cse lek mé nyen, ille tõ leg a szak -
ér tõi vizs gá la ton való rész vé te lét.

(2) A tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek elõ ve ze té -
sé nek el ren de lé sé rõl a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo -
mo zó ha tó ság ren del ke zik.

349 A 161.  § (5)–(7) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 49.  §-a ik tat ta be.
350 A 161.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

72.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

351 A 162.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 73.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3)352 Az elõ ve ze tést a rend õrség hajt ja vég re. Az elõ -
ve ze tést az ál ta la nyo mo zott ügy ben az ille té kességi te rü -
le tén el já ró más nyo mo zó ha tó ság is vég re hajt hat ja. A
rend õr, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság az érin tett sze mélyt az 
elõ ve ze tést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt hely re kí sé ri, 
en nek ér de ké ben a reá irány adó tör vény sze rint szük ség
ese tén kény szert és más in téz ke dést al kal maz hat.

(4) Az elõ ve ze tést ál ta lá ban a nap nak a ha to dik és hu -
szon ne gye dik órá ja kö zött kell vég re haj ta ni.

(5) A bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ren del kez het úgy, hogy a rend õr az elõ ve ze tés fo ga na to sí -
tá sa he lyett az érin tett sze mély útba in du lá sát el len õriz ze,
ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az elõ ve ze tés cél ja
ezzel is el ér he tõ.

(6) Ka to na [Btk. 122.  § (1) bek.] elõ ve ze té se iránt az
elõ ve ze ten dõ elöl já ró ját kell meg ke res ni.

(7)353 Az elõ ve ze tés kü lön jog sza bály ban354 meg ha tá ro -
zott költ sé gé nek meg fi ze té sé re az elõ ve ze tet tet kell kö te -
lez ni.

Testi kényszer alkalmazása

163.  § (1) Ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy el já rá si
cse lek mény biz to sí tá sa vagy bi zo nyí tá si cse lek mény fo ga -
na to sí tá sa cél já ból tes ti kény szer al kal ma zá sa szük sé ges,
er rõl az el já rá si cse lek mény el vég zé sét el ren de lõ bí ró ság,
ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság ren del kez het. A tes ti
kény szer al kal ma zá sá ról ren del kez het az el já rá si cse lek -
ményt vagy a bi zo nyí tá si cse lek ményt vég zõ bí ró ság,
ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság is.

(2) Tes ti kény szer a ter helt tel, a sér tet tel, a ta nú val,
valamint az el já rá si cse lek ményt aka dá lyo zó más sze -
méllyel szem ben al kal maz ha tó.

(3) A tes ti kény szer al kal ma zá sá ra a bí ró ság és az
ügyész el sõ sor ban a rend õrséget ve szi igény be.355

(4) Ki vé te le sen a bí ró sá gi el já rá si cse lek mény nél je len
lévõ bün te tés-vég re haj tá si õr is igény be ve he tõ tes ti kény -
szer al kal ma zá sá ra, ez azon ban nem ter jed het ki bi zo nyí tá -
si cse lek mény ér de ké ben al kal ma zott tes ti kény szer re.

352 A 162.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 100.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

353 A 162.  § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 100.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. 

354 Lásd a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de le tet.
355 Lásd a 1994: XXXIV. tör vény 34.  §-át és a Rend õr ség Szol gá la ti Sza -

bály za tá ról  szóló 3/1995. (III. 1.) BM ren de let 53.  §-át, a bün te tés-vég re haj -
tá si szer ve zet vo nat ko zá sá ban a 1995: CVII. tör vény 13.  §-ának (4) be kez dé -
sét és 18.  §-át.
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MÁSODIK RÉSZ

IX. Fejezet

A NYOMOZÁS

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapvetõ rendelkezés

164.  § (1) A bün te tõ el já rás – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – nyo mo zás sal kez dõ dik.

(2) A nyo mo zás so rán fel kell de rí te ni a bûn cse lek -
ményt, az el kö ve tõ sze mé lyét, fel kell ku tat ni és biz to sí ta ni 
kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket. A tény ál lást oly mér ték ben
kell fel de rí te ni, hogy a vád ló dönt hes sen ar ról, vá dat
emel-e.356

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata

165.  § (1) Az ügyész ren del ke zik a nyo mo zás ról. Az
ügyész a nyo mo zó ha tó sá got uta sít ja. Az ügyész be te kint -
het a nyo mo zó ha tó sá gok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott nyil ván tar tá sa i ba, és ezek ada ta it fel hasz nál hat ja.
Egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek tel je sí té se vé gett az
ügyész ak kor is a nyo mo zó ha tó ság hoz for dul hat, ha
egyéb ként a nyo mo zást maga vég zi.

(2)357 A nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek az ügy nyo mo -
zá sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it ha tár idõ re tel je sí ti, az ügyészt 
– annak ren del ke zé se sze rint – a nyo mo zás el ren de lé sé rõl
és az ügy ál lá sá ról írás ban vagy szó ban tá jé koz tat ja. Ha a
nyo mo zó ha tó ság ész le li, hogy olyan el já rá si cse lek mény
el vég zé se, ille tõ leg ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges,
amely rõl a dön tés a bí ró ság, ille tõ leg az ügyész ha tás kö ré -
be tar to zik, er rõl az ügyészt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(3) Az ügyész a ha tá ro za tai elõ ké szí té sé re a nyo mo zó
ha tó sá got uta sít hat ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it ak kor is al kal -
maz ni kell, ha a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást a 35.  §
(2) be kez dé se alap ján ön ál ló an vég zi.

(5) Az ügyész az uta sí tást, a nyo mo zó ha tó ság a tá jé koz -
ta tást írás ban vagy szó ban ad hat ja. Az uta sí tást a nyo mo zó
ha tó ság ké ré sé re írás ba kell fog lal ni.

356 A nyo mo zás rész le tes sza bá lya i ra lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM,
és a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.

357 A 165.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
74.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

(6)358 A nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je az ügyé szi uta sí tás
ellen fe let tes szer ve út ján elõ ter jesz tést te het a fe let tes
ügyész hez. Az elõ ter jesz tésnek nincs ha lasz tó ha tá lya.

A jegyzõkönyv

166.  § (1) A nyo mo zá si cse lek mé nyek rõl – ide ért ve az
ügyész, valamint a nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé se it –, ha e
tör vény más képp nem ren del ke zik, az ügyész, ille tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság jegy zõ köny vet ké szít. A jegy zõ köny vet
a jegy zõ könyv ve ze tõ vagy a nyo mo zó ha tó ság tag ja ve szi
fel.

(2) A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni

a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,

b) az el já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény meg ne -
ve zé sét és a gya nú sí tott ne vét,

c) a nyo mo zá si cse lek mény he lyét és ide jét,

d)359 a je len lévõ ügyész, nyo mo zó ha tó ság tag ja, el já -
rás ban részt vevõ sze mély és kép vi se lõ je, védõ, tanú, tanú
ér de ké ben el já ró ügy véd, ha tó sá gi tanú és jegy zõ könyv ve -
ze tõ ne vét,

e) a ki hall ga tott ter helt és tanú, a meg hall ga tott szak ér -
tõ ne vét, valamint az e tör vény ben meg ha tá ro zott más sze -
mé lyi ada to kat.

(3)360 A jegy zõ könyv ben rö vi den le kell írni a nyo mo -
zá si cse lek mény me ne tét ak ként, hogy a jegy zõ könyv
alap ján az el já rá si sza bá lyok meg tar tá sát is el len õriz ni le -
hes sen. A gya nú sí tott és a tanú val lo má sát, valamint a nyo -
mo zá si cse lek mény so rán tett in dít vá nyo kat és ész re vé te -
le ket a jegy zõ könyv nek a szük sé ges rész le tes ség gel kell
tar tal maz nia. A ki hall ga tott in dít vá nyoz hat ja a val lo má sá -
nak szó sze rin ti jegy zõ könyv be fog la lá sát. Ha az ügyész
vagy a nyo mo zó ha tó ság az in dít ványt nem tart ja in do kolt -
nak, azt el uta sít ja, és egy ide jû leg a ki hall ga tot tat tá jé koz -
tat ja a 85.  § (5) és (6) be kez dé sé ben fog lal tak ról; az in dít -
vány el uta sí tá sát és a tá jé koz ta tást jegy zõ könyv be fog -
lalja.

(4) Ha a szak ér tõ a szak vé le ményt szó ban adja elõ, en -
nek jegy zõ könyv be vé te lé re a (3) be kez dés irány adó.

(5) A jegy zõ köny vet a nyo mo zá si cse lek ményt vég zõ
ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tag ja és a jegy zõ -
könyv ve ze tõ alá ír ja. A gya nú sí tott, a tanú és a tol mács a
jegy zõ könyv min den ol da lát alá ír ja. Ha a gya nú sí tott, a
tanú vagy a tol mács a jegy zõ könyv alá írá sát meg ta gad ja, a
meg ta ga dás té nyét és annak kö zölt vagy is mert in do kát a
jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni.

358 A 165.  § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 74.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

359 A 166.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 75.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

360 A 166.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 101.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(6) Ha a nyo mo zá si cse lek mé nyen je len lévõ gya nú sí -
tott, védõ, sér tett, egyéb ér de kelt, tanú vagy az ér de ké ben
el já ró ügy véd az el já rás sal össze füg gõ ese mény vagy nyi -
lat ko zat jegy zõ könyv be vé te lét kéri, ez csak ab ban az eset -
ben ta gad ha tó meg, ha en nek meg tör tén té rõl az ügyész -
nek, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tag já nak nincs tu do má sa.

(7)361 A jegy zõ köny vet az ügyész vagy a nyo mo zó ha -
tó ság el já ró tag ja szük ség ese tén ki ja vít ja vagy ki egé szí ti,
a ki ja ví tást és a ki egé szí tést alá ír ja, és ar ról az ér de kel te ket
ér te sí ti. A nyo mo zá si cse lek mé nyen je len vol tak a jegy zõ -
könyv ál ta luk tör tént meg is me ré sét köve tõen a jegy zõ -
könyv ki ja ví tá sát vagy ki egé szí té sét in dít vá nyoz hat ják. A
ki ja ví tást a jegy zõ könyv ben a ki ja ví tás dá tu má nak meg je -
lö lé sé vel fel kell je gyez ni, vagy az in dít vány el uta sí tá sát
az ira tok ban fel kell tün tet ni.

167.  § (1) Az ügyész, valamint a nyo mo zó ha tó ság el -
ren del he ti a nyo mo zá si cse lek mény nek gyors írás sal, kép-
vagy hang fel ve võ vel vagy egyéb be ren de zés sel tör té nõ
rög zí té sét; el ren de li, ha a gya nú sí tott, a védõ vagy a sér tett
ezt a költ sé gek egy ide jû elõ le ge zé sé vel in dít vá nyoz za. A
rög zí tés ilyen mód ja a jegy zõ köny vet nem pó tol ja, de az
ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság ál tal ké szí tett, a ké pet és a
han got egy ide jû leg rög zí tõ fel vé tel ese té ben a jegy zõ -
könyv ben mind össze a je len le võ ket, az el ké szí tés he lyét,
ide jét és egyéb kö rül mé nye it kell fel tün tet ni.362

(2) A gyors író i fel jegy zést, a kép- vagy hang fel vé telt
vagy a nyo mo zá si cse lek mény nek egyéb mó don tör té nõ
rög zí té sé vel lét re jött fel vé telt kü lön jog sza bály ren del ke -
zé sei sze rint kell meg õriz ni.

(3) A gyors író ra a szak ér tõk re vo nat ko zó ren del ke zé sek 
az irány adók.

A jelentés

168.  § (1) A nyo mo zó ha tó ság tag ja az ál ta la vég zett
nyo mo zá si cse lek mé nyek rõl – ha az ügyész más képp nem
ren del ke zik – jegy zõ könyv he lyett je len tést ké szít het. Az
ügyész el ren del he ti egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek meg -
is mét lé sét, és ezek rõl jegy zõ könyv fel vé te lét.

(2) A je len tés tar tal maz za a 166.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, az el vég zett
el já rá si cse lek mé nyek meg je lö lé sét, és ezek tar tal má nak
tö mör össze fog la lá sát ak ként, hogy az el já rá si sza bá lyok
meg tar tá sát is el len õriz ni le hes sen.363

(3) A je len tést a nyo mo zó ha tó ság el já ró tag ja írja alá.

361 A 166.  § (7) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tát a 2002:
I. tör vény 101.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

362 A rész le tes sza bá lyok ra lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes
ren de le tet, valamint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.

363 A 168.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2006: LI. tör vény
285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te. 

A határozat

169.  § (1)364 Az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a
ki zá rás ról (32.  §, 39.  §), a vé dõ nek a ki ren de lés aló li fel -
men té sé rõl és a ki ren delt védõ dí já nak meg ál la pí tá sá ról
[48.  § (6) és (9) bek.], a védõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá -
ról, ha annak oka meg szûnt [49.  § (2) bek.], az iga zo lá si
ké re lem el bí rá lá sá ról (66.  §), a mu lasz tás sal és a meg nem
je le nés sel oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zés rõl (69.  §),
az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, át té te lé rõl (72.  §),
a bûn ügyi költ ség meg ál la pí tá sá ról [74.  § (2) bek.], a sze -
mé lyes költ ség men tes ség rõl, illetve az oko zott költ ség vi -
se lé sé re kö te le zés rõl [74.  § (3)–(4) bek.], a tanú és a szak -
ér tõ men tes ség re tör tént hi vat ko zá sá nak el nem fo ga dá sá -
ról [94.  §, 113.  § (3) bek.], a szak ér tõ ki ren de lé sé rõl
(100.  §, 111.  §), ki zá rá sá ról (103.  §), fel men té sé rõl
(104.  §), dí já nak meg ál la pí tá sá ról [105.  § (6) bek.], a tol -
mács ki ren de lé sé rõl, ki zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak
meg ál la pí tá sá ról (114.  §), a kény szer in téz ke dé sek rõl
(VIII. Fe je zet) – ki vé ve a tes ti kény szer al kal ma zá sát
(163.  §) –, a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ról [169.  § (5) bek.], a fel -
je len tés el uta sí tá sá ról (174.  §), az el já rás fel füg gesz té sé rõl
(188.  §), a fel füg gesz tett nyo mo zást köve tõen az el já rás
foly ta tá sá ról (188.  §), a nyo mo zás meg szün te té sé rõl
(190.  §, 192.  §), a meg szün te tett nyo mo zást köve tõen az
el já rás foly ta tá sá ról (191.  §), az ügyész a szak ér tõ be vo ná -
sá ról (112.  §), a nyo mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá -
sá ról (176.  §), a nyo mo zás rész be ni mel lõ zé sé rõl (187.  §)
és a pa nasz el bí rá lá sá ról [195.  § (4) bek.], a ha laszt ha tat lan 
nyo mo zá si cse lek mény el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ról
[195.  § (7) bek.] ha tá ro za tot hoz.

(2) A ha tá ro zat ban meg kell ne vez ni azt, aki re a ren del -
ke zés vo nat ko zik, és fel kell tün tet ni az azo no sí tás hoz
szük sé ges sze mé lyi ada to kat. A ha tá ro zat ban fel kell tün -
tet ni

a) az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét,
b) a bûn cse lek ményt, amely  miatt az el já rás fo lyik,
c) a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ren del ke zést és a jog -

sza bályt, ame lyen az ala pul,
d)365 hogy el le ne van-e he lye jog or vos lat nak, és azt mi -

lyen ha tár idõn be lül, me lyik nyo mo zó ha tó ság hoz,
ügyész ség hez, ille tõ leg bí ró ság hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A ha tá ro za tot rö vi den azok nak a té nyek nek a fel tün -
te té sé vel kell in do kol ni, ame lyek a ha tá ro zat ren del ke zé -
se i re okot ad tak.

(4) A ha tá ro za tot jegy zõ könyv be, vagy más mó don írás -
ba kell fog lal ni, és az zal kell kö zöl ni, aki re a ren del ke zé se
vo nat ko zik, to váb bá az zal is, aki nek az el já rá si jo ga it érin -
ti. A gya nú sí tot tal kö zölt ha tá ro za tot a vé dõ vel is kö zöl ni
kell. A ha tá ro za tot a je len le võk nek át kell adni, és szó ban
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364 A 169.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 76.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

365 A 169.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 102.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.



is kö zöl ni kell, egyéb ként pe dig kéz be sí tés út ján kell kö -
zöl ni.

(5) Ha név cse re, szám- vagy szá mí tá si hiba és más ha -
son ló el írás tör tént, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság 
a ha tá ro zat ki ja ví tá sát mind in dít vány ra, mind hi va tal ból
el ren del he ti. A ki ja ví tást a ha tá ro zat ra fel kell je gyez ni. A
ki ja ví tás ra vo nat ko zó ér te sí tés re a 166.  § (7) be kez dé se ér -
te lem sze rû en irány adó.

II. Cím

A BÜNTETÕELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NYOMOZÁSSAL

A nyomozás megindításának alapja

170.  § (1) A nyo mo zás az ügyész nek vagy a nyo mo zó
ha tó ság nak hi va ta li ha tás kö ré ben, valamint a nyo mo zó ha -
tó ság tag já nak hi va ta li mi nõ sé gé ben tu do má sá ra ju tott
ada tok alap ján vagy fel je len tés re in dul meg.

(2)366 Nyo mo zást az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
ren del el, és er rõl fel jegy zést ké szít. A fel jegy zés bõl ki kell 
tûn nie, hogy mi lyen bûn cse lek mény  miatt és mi kor in dí -
tot tak nyo mo zást. A nyo mo zás el ren de lé se a fel je len tést
tar tal ma zó ira ton is fel je gyez he tõ.

(3)367 A nyo mo zás el ren de lé sé rõl a fel je len tés meg ér -
ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül kell ha tá roz ni, fel -
té ve, ha a fel je len tést nem uta sít ják el, vagy a fel je len tés
ki egé szí té sé re nincs szük ség. A nyo mo zó ha tó ság az ál ta la 
el ren delt nyo mo zás ról, ille tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról 
hu szon négy órán be lül ér te sí ti az ügyészt. Ha a fel je len tést
nem a sér tett tet te, de a sze mé lye is mert, a nyo mo zás el ren -
de lé sé rõl ér te sí te ni kell a sér tet tet is. Kü lön jog sza bály ha -
tá roz za meg, hogy a nyo mo zás el ren de lé sé rõl, ille tõ leg
meg szün te té sé rõl  szóló ér te sí tést az e tör vény ben meg ha -
tá ro zot ta kon kí vül ki nek kell meg kül de ni.368

(4)369 Nyo mo zás el ren de lé se nél kül in dul meg a nyo mo -
zás, ha az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a bi zo nyí tá si
esz kö zök biz to sí tá sá ra, az el kö ve tés sel gya nú sít ha tó sze -
mély ki lé té nek meg ál la pí tá sa, el rej tõ zé sé nek, a bûn cse lek -
mény be fe je zé sé nek avagy újabb bûn cse lek mény el kö ve -
té sé nek meg aka dá lyo zá sa vé gett vagy ké se del met nem
tûrõ más ok ból nyo mo zá si cse lek ményt vé gez. A nyo mo -
zás meg in dí tá sá nak té nyé rõl és ide jé rõl utó lag ha la dék ta -
la nul fel jegy zést kell ké szí te ni.

366 A 170.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 77.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

367 A 170.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
77.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

368 A 170.  § (3) be kez dé sé nek má so dik, har ma dik és ne gye dik mon da tát a 
2002: I. tör vény 103.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

369 A 170.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
103.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

(5)370 A (4) be kez dés sze rin ti nyo mo zá si cse lek ményt
bár mely nyo mo zó ha tó ság el vé gez he ti, kö te les azon ban a
ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ nyo mo zó ha tó sá -
got ha la dék ta la nul ér te sí te ni.

(6) Nyo mo zást nem le het in dí ta ni köz ok irat-ha mi sí tás
(Btk. 274. §)  miatt, ha a ha mis vagy ha mi sí tott, ille tõ leg
más ne vé re  szóló va ló di úti ok mányt a kül föl di az or szág
te rü le té re tör té nõ be uta zás ér de ké ben hasz nál ja fel, fel té -
ve, hogy vele szem ben ide gen ren dé sze ti el já rás nak van
he lye. Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a kül föl di -
vel szem ben más bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt is nyo -
mo zást kell in dí ta ni.

A feljelentés

171.  § (1) Bûn cse lek mény  miatt bár ki te het fel je len tést.
A fel je len tés kö te le zõ, ha annak el mu lasz tá sa bûn cse lek -
mény.

(2) A ha tó ság tag ja és a hi va ta los sze mély, to váb bá, ha
kü lön tör vény elõ ír ja, a köz tes tü let kö te les a ha tás kö ré ben
tu do má sá ra ju tott bûn cse lek ményt – ha az el kö ve tõ is mert, 
annak meg je lö lé sé vel – fel je len te ni. A fel je len tés hez csa -
tol ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket, ha ez nem le het sé ges, a
meg õr zé sük rõl kell gon dos kod ni.

172.  § (1) A fel je len tést rend sze rint az ügyész nél vagy a
nyo mo zó ha tó ság nál kell írás ban vagy szó ban meg ten ni. A 
szó ban tett fel je len tést jegy zõ könyv be kell fog lal ni. A fel -
je len tést nyom ban nyil ván tar tás ba kell ven ni.

(2) A fel je len tést más ha tó ság és a bí ró ság is el fo gad hat -
ja, de kö te les azt a nyo mo zó ha tó ság nak meg kül de ni. Ha a
fel je len tés azon na li in téz ke dést kí ván, azt el kell fo gad ni.

(3) Ha a fel je len tést nem a ha tás kör rel és ille té kességgel 
ren del ke zõ ügyész nél, illetve nyo mo zó ha tó ság nál tett ék,
a fel je len tést ez is kö te les át ven ni, ille tõ leg jegy zõ könyv be 
fog lal ni, és az el já rás ra jo go sult nak meg kül de ni.

(4) A táv be szé lõn vagy más tech ni kai esz köz zel tör tént
fel je len tés re az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

A feljelentés kiegészítése371

172/A.  § (1) Ha a fel je len tés alap ján a nyo mo zás el ren -
de lé sé rõl, ille tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról meg nyug ta -
tó an nem le het ál lást fog lal ni, a fel je len tés ki egé szí té sé nek 
van he lye.

370 A 170.  § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 103.  §-ának (4) be -
kez dé se ik tat ta be.

371 A 172/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 78.  §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) A fel je len tés ki egé szí té se so rán a nyo mo zó ha tó ság a 
178.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szer zõ te vé -
keny sé get foly tat hat. A fel je len tés ki egé szí té se alap ján a
nyo mo zó ha tó ság leg fel jebb ti zen öt na pig vé gez het adat -
szer zõ te vé keny sé get.

(3) Ha a fel je len tés ki egé szí té sét köve tõen a nyo mo zást
el ren de lik, a nyo mo zás ha tár ide jét a fel je len tés ki egé szí tés
el ren de lé se nap já tól kell szá mí ta ni.

A magánindítvány

173.  § (1) Ma gán in dít vány ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény 
 miatt csak a jo go sult fel je len té se alap ján in dít ha tó bün te -
tõ el já rás. A ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek bár mely
olyan nyi lat ko za tát, amely sze rint az el kö ve tõ bün te tõ jo gi
fe le lõs ség re vo ná sát kí ván ja, ma gán in dít vány nak kell te -
kin te ni.

(2) A ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére jo go sult nyi lat -
ko za tát be kell sze rez ni, ha a nyo mo zás meg in dí tá sát
köve tõen de rül ki, hogy a cse lek mény csak ma gán in dít -
vány ra bün tet he tõ.

(3) A ma gán in dít ványt at tól a nap tól szá mí tott har minc
na pon be lül kell elõ ter jesz te ni, ame lyen a ma gán in dít -
vány ra jo go sult a bûn cse lek mény el kö ve tõ jé nek ki lé té rõl
tu do mást szer zett. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset -
ben ezt a ha tár idõt at tól a nap tól kell szá mí ta ni, ame lyen a
ma gán in dít vány ra jo go sult a fel hí vás ról tu do mást szer zett. 
Az el hunyt sér tett hoz zá tar to zó ja a még nyit va álló ha tár -
idõ alatt ter jeszt he ti elõ a ma gán in dít ványt.

(4) A ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére nyit va álló ha tár -
idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak ak kor van he lye, ha a
bûn cse lek mény köz vád ra ül dö zen dõ.

A feljelentés elutasítása

174.  § (1) Az ügyész a tu do má sá ra ju tott fel je len tést há -
rom na pon be lül ha tá ro zat tal el uta sít ja, ha ma gá ból a fel je -
len tés bõl meg ál la pít ha tó, hogy

a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény,

b) a bûn cse lek mény gya nú ja hi ány zik,

c) a bün tet he tõ sé get ki zá ró ok (Btk. 22.  §) ál la pít ha tó
meg,

d) el já rás ha lál, el évü lés vagy ke gye lem [Btk. 32.  §
a)–c) pont] foly tán nem in dít ha tó,

e) a ma gán in dít vány, kí vá nat vagy fel je len tés hi ány zik,

f) a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták.

(2) Az (1) be kez dés a)–b), valamint d)–f) pont já ban
meg ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá, ha a bün tet he tõ sé get a
gyer mek kor zár ja ki [Btk. 22.  § a) pont], a fel je len tés el -
uta sí tá sá ra a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult.

(3) A fel je len tést nem le het el uta sí ta ni, ha
a) kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se lát szik szük sé -

ges nek,
b)372 el kob zás nak, ille tõ leg va gyon el kob zás nak a bün -

tet he tõ ség tõl füg get le nül he lye van, ki vé ve, ha az el kob -
zás ra, ille tõ leg va gyon el kob zás ra irá nyuló el já rás hoz a bi -
zo nyí té kok ren del ke zés re áll nak.

(4) A fel je len tés el uta sí tá sá ról ér te sí te ni kell a fel je len -
tõt és azt is, aki ma gán in dít ványt ter jesz tett elõ. A fel je len -
tést el uta sí tó ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek
ha la dék ta la nul meg kül di.

(5)373 Ha a fel je len tés el uta sí tá sa kor az (1) be kez dés
c) pont ja ese tén az ügyész a ter hel tet meg ro vás ban (Btk.
71. §) ré sze sí ti, a meg ro vás ban ré sze sí tett pa na sza ese tén a
nyo mo zást el kell ren del ni, ki vé ve, ha a fel je len tés el uta sí -
tá sá nak más oka áll fenn.

175.  § (1) A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja ese té ben az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az ügyész en ge dé lyé vel a fel je len tést el uta sít hat ja, ha a 
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít -
ha tó sze mély az ügy, ille tõ leg más bün te tõ ügy fel de rí té sé -
hez, bi zo nyí tá sá hoz hoz zá já rul va olyan mér ték ben együtt -
mû kö dik, hogy az együtt mû kö dés hez fû zõ dõ nem zet biz -
ton sá gi vagy bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb mint az,
amely az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí té sé hez
fû zõ dik.

(2)374 A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja ese tén az ügyész a fel je len tést ha tá ro zat tal el uta -
sít ja, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel fe dett nyo mo zó
[178.  § (2) bek.] gya nú sít ha tó meg ala po zot tan, aki a cse -
lek ményt szol gá la ti fel ada ta tel je sí té se köz ben bûn ül dö zé -
si ér dek bõl kö vet te el, és a bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb,
mint az, amely az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí -
té sé hez fû zõ dik.

(3) A fel je len tés nek az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
tör tént el uta sí tá sa ese tén az ál lam té rí ti meg azt a kárt,
amely az el kö ve tõt a pol gá ri jog sze rint ter he li. Ha a kár té -
rí tés rõl pol gá ri per ben kell ha tá roz ni, a kár igény jog alap ját 
vé lel mez ni kell.

(4) A pol gá ri per ben az ál la mot az igaz ság ügy -m inis zter
kép vi se li. A pol gá ri per ben el já ró bí ró ság a ke re set el bí rá lá sa
elõtt be szer zi a fel je len tés el uta sí tá sá ról ha tá ro za tot ho zott
ügyész ség nyi lat ko za tát a fel pe res sé rel mé re el kö ve tett cse -
lek mény rõl, ille tõ leg a cse lek ménnyel oko zott kár ról. Az
ügyész nyi lat ko za ta nem ter jed het ki olyan tény re, amely nek
alap ján az el kö ve tõ sze mé lyé re, illetve a nyo mo zás meg szün -
te té sé nek in do ka i ra le het kö vet kez tet ni.

372 A 174.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 104.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

373 A 174.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 104.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

374 A 175.  § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 105.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(5)375 Ha a fel je len tést az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
uta sít ják el, a ha tá ro zat ren del ke zõ rész bõl és kel te zés bõl
áll. A ren del ke zõ rész tar tal maz za a bûn cse lek mény meg -
je lö lé sét, a fel je len tés el uta sí tá sá nak té nyét, és a tá jé koz ta -
tást ar ról, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel kap cso lat -
ban fel me rült kár az ál lam mal szem ben mi ként ér vé nye sít -
he tõ.

(6) Az (1) vagy (2) be kez dés alap ján a fel je len tés nem
uta sít ha tó el, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély, ille tõ leg a fe dett nyo mo zó más éle té nek szán dé kos
ki ol tá sá val járó bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po -
zot tan gya nú sít ha tó.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély, ille tõ -
leg a fe dett nyo mo zó ellen in dí tott bün te tõ el já rást el kell
kü lö ní te ni at tól az ügy tõl, amely ben az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mély, ille tõ leg a fe dett nyo mo zó ál tal
fel tárt bi zo nyí té kot fel kí ván ják hasz nál ni.

III. Cím

A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA

A nyomozás határideje

176.  §376 (1) A nyo mo zást a le he tõ leg rö vi debb idõn be -
lül le kell foly tat ni, és az el ren de lé sé tõl, illetve meg in du lá -
sá tól szá mí tott két hó na pon be lül be kell fe jez ni. Ha az ügy 
bo nyo lult sá ga vagy el há rít ha tat lan aka dály in do kol ja, a
nyo mo zás ha tár ide jét az ügyész két hó nap pal, ha ez a ha -
tár idõ le telt, a377 fõ ügyész leg fel jebb a bün te tõ el já rás meg -
in dí tá sá tól szá mí tott egy év el tel té ig meg hosszab bít hat ja.

(2)378 Egy éven túl a leg fõbb ügyész jo go sult a nyo mo -
zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ra. Ha a nyo mo zás
meg ha tá ro zott sze mély ellen fo lyik, a meg hosszab bí tás
leg fel jebb a gya nú sí tott nak a 179.  § (1) be kez dé se sze rin ti
ki hall ga tá sá tól szá mí tott két évig ter jed het, ki vé ve, ha a
leg fõbb ügyész a 193.  § (3) be kez dé se alap ján a nyo mo zás
idõ tar ta mát az en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pon tig meg -
hosszab bí tot ta.

(3) Ha az ügyész nyo moz, a nyo mo zás ha tár ide jét az
ügyész ség ve ze tõ je két hó nap pal, a fe let tes ügyész leg fel -
jebb a nyo mo zás el ren de lé sé tõl szá mí tott egy év el tel té ig,
azt köve tõen a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig a 
leg fõbb ügyész hosszab bít hat ja meg.

(4)379 A nyo mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról
ren del ke zõ ha tá ro zat ellen nincs he lye pa nasz nak.

375 A 175.  § (5)–(7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 105.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

376 A 176.  § a 2002: I. tör vény 106.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
377 A 176.  § (1) be kez dé sé bõl a „me gyei” szö veg részt a 2006: VII. tör -

vény 16.  §-a (3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
378 A 176.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 79.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
379 A 176.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 79.  §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül

177.  §380 Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az olyan
kény szer in téz ke dé se ket, ame lyek nek el ren de lé sé re egyéb -
ként jo go sult (126.  §, 149.  §, 150.  §, 151.  §, 158/A. §) ha -
lasz tást nem tûrõ eset ben nyom ban el vé gez he ti, és bi zo -
nyí tá si cse lek mé nyek (119.  §, 121.  §, 122. §) el vég zé sét
ren del he ti el (ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény). Az
el já rá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv ben a ha laszt -
ha tat lan ság té nyét és az ezt meg ala po zó kö rül mé nye ket fel 
kell tün tet ni.

A nyomozó hatóság egyéb adatszerzõ tevékenysége

178.  §381 (1)382 A nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sa után annak meg ál la pí tá sá ra, hogy van nak-e
bi zo nyí tá si esz kö zök, és ezek hol ta lál ha tók, adat szer zést
vé gez het, en nek so rán igény be ve he ti a bûn ül dö zõ szer vek 
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott bûn ül dö zé si adat ke ze lé si 
adat bá zi sa it,383 a meg ke re sés re (71.  §) vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rint bár ki tõl ok ira tok és ada tok ren del ke zés re bo -
csá tá sát, valamint fel vi lá go sí tás adá sát, a fel je len tõ vagy a
sér tett ál lam i, he lyi ön kor mány za ti szerv, köz tes tü let, gaz -
dál ko dó szer ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány vagy tár sa -
dal mi szer ve zet ve ze tõ jé tõl, ille tõ leg a vizs gá lat ra jo go sult 
szerv tõl vizs gá lat tar tá sát és a kár meg ál la pí tá sát kér he ti, a
bûn cse lek mény hely szí nét meg te kint he ti, szak ta nács adót
ve het igény be, és a meg szer zett ada to kat el len õriz he ti. A
nyo mo zó ha tó ság az adat szer zés so rán fény kép vagy más
adat hor do zón rög zí tett kép be mu ta tá sá val sze mélyt vagy
tár gyat ki vá lasz tat hat, ille tõ leg a be mu ta tott sze mély rõl
vagy tárgy ról fel vi lá go sí tást kér het.

(2) A nyo mo zó ha tó ság az adat szer zõ te vé keny sé ge so rán
az ügyész en ge dé lyé vel a nyo mo zó ha tó ság olyan tag ját is
igény be ve he ti, aki e mi nõ sé gét lep le zi (fe dett nyo mo zó),
valamint a reá irány adó tör vény sze rint más, bí rói en ge dély -
hez nem kö tött tit kos in for má ció gyûj tést is vé gez het.

(3) A nyo mo zó ha tó ság nak az a tag ja, aki az adat szer -
zést vé gez te, er rõl je len tést ké szít. A je len tés tar tal má ra a
168.  § (2) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei az irány adók. 
A (2) be kez dés sze rin ti adat szer zõ te vé keny ség rõl  szóló
je len tést a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je írja alá.

(4) Ha az ügyész a nyo mo zó ha tó ság adat szer zõ te vé -
keny sé gé nek ered mé nyét bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz -
nál ni, az ar ról ké szí tett je len tést csa tol ja a nyo mo zás ira ta i -
hoz. A nyo mo zó ha tó ság adat szer zõ te vé keny sé gé rõl ké -
szí tett je len tés a nyo mo zás ira ta i hoz tör té nõ csa to lást
köve tõen az ok irat ra (116. §) vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
hasz nál ha tó fel bi zo nyí ték ként.

380 A 177.  § a 2002: I. tör vény 107.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
381 A 178.  § a 2002: I. tör vény 108.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
382 A 178.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

80.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

383 Lásd az 1994: XXXIV. tör vény 76–89.  §-ait, valamint a 2004:
XIX. tör vény 35–37.  §-át és az 1997: XXXII. tör vény 65–77.  §-ait.
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178/A.  §384 (1)385 A nyo mo zás el ren de lé sét köve tõen az
ügyész, ille tõ leg az ügyész jó vá ha gyá sá val a nyo mo zó ha -
tó ság a meg ke re sés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint – ha ez
az ügy jel le ge  miatt szük sé ges – a gya nú sí tott ról (fel je len -
tett rõl, ille tõ leg az el kö ve tés sel gya nú sít ha tó sze mély rõl) a 
tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sát igé -
nyel he ti az adó ha tó ság tól, az egész ség ügyi és a hoz zá kap -
cso ló dó ada tot ke ze lõ szerv tõl és egyéb üz le ti ti tok nak mi -
nõ sü lõ ada tot ke ze lõ szerv tõl. A nyo mo zó ha tó ság a hír -
köz lé si szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tõl, a bank ti tok nak,
ér ték pa pír ti tok nak, pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot ke ze -
lõ szerv tõl, a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból,
valamint az in gat lan-nyil ván tar tás ból az ügyész jó vá ha -
gyá sa nél kül is igé nyel he ti ada tok szol gál ta tá sát. Az adat -
szol gál ta tás nem ta gad ha tó meg.

(2) Ha meg ha tá ro zott sze mély meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó bûn cse lek mény el kö ve té sé vel, e sze mély rõl be kell
sze rez ni a bûn ügyi nyil ván tar tás386 ada ta it, és – ha annak
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak – a
szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont adat nyil -
ván tart ásá ban ke zelt ada to kat.387

(3) A nyo mo zó ha tó ság – az ügyész hoz zá já ru lá sá val –
át ve he ti a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, az ügyész ség
bün te tõ jo gi te vé keny sé ge so rán ke let ke zett és ügyész sé gi
adat nyil ván tart ás ban ke zelt sze mé lyes ada to kat, valamint
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nyil ván tar tá sa i ban ke -
zelt ada to kat.388

(4) Az (1)–(3) be kez dés alap ján át vett adat csak az ügy -
ben és csak ak kor hasz nál ha tó fel, ha az adat szol gál ta tás sal 
érin tett sze méllyel szem ben az ügyész vá dat emel. Ha az
ügyész nem emel vá dat, az át vett ada tot tö röl ni kell.

A gyanúsított kihallgatása

179.  § (1)389 Ha a ren del ke zés re álló ada tok alap ján
meg ha tá ro zott sze mély meg ala po zot tan gya nú sít ha tó bûn -
cse lek mény el kö ve té sé vel, az ügyész, ille tõ leg – ha az
ügyész más képp nem ren del ke zik – a nyo mo zó ha tó ság a
gya nú sí tot tat a 117–118.  § sze rint ki hall gat ja. A fog va
lévõ gya nú sí tot tat hu szon négy órán be lül ki kell hall gat ni.
E ha tár idõt at tól az idõ pont tól kell szá mí ta ni, ami kor a
gya nú sí tot tat a nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tot ták.

(2) A gya nú sí tot tal a ki hall ga tás ele jén kö zöl ni kell a
gya nú sí tás lé nye gét, az erre vo nat ko zó jog sza bá lyok meg -
je lö lé sé vel.

384 A 178/A.  §-t a 2002: I. tör vény 109.  §-a ik tat ta be.
385 A 178/A.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 81.  §-ával meg ál la pí tott

 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
386 Lásd az 1999: LXXXV. tör vényt és a 7/2000. (II. 16.) BM–IM együt -

tes ren de le tet.
387 Lásd a 2000: CXXVI. tör vényt.
388 Lásd az 1994: LXXX. tör vényt és az 1995: CVII. tör vényt.
389 A 179.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2003: II. tör vény 50.  §-a

ik tat ta be.

(3) A gya nú sí tot tat fi gyel mez tet ni kell arra, hogy vé dõt
vá laszt hat, ille tõ leg védõ ki ren de lé sét kér he ti. Ha az el já -
rás ban védõ rész vé te le kö te le zõ, a gya nú sí tott fi gyel mét
arra is fel kell hív ni, hogy ha há rom na pon be lül nem ha tal -
maz meg vé dõt, az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság ren -
del ki vé dõt. Ha a gya nú sí tott ki je len ti, hogy nem kí ván vé -
dõt meg bíz ni, az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság nyom -
ban vé dõt ren del ki.

(4) 390 A gya nú sí tott ki hall ga tá sá ról a nyo mo zó ha tó ság
olyan idõ ben kö te les in téz ked ni, hogy a ter helt meg fe le lõ
idõt és le he tõ sé get kap jon a vé de ke zés re való fel ké szü lés -
re [43.  § (2) bek. c) pont].

(5) Ha a nyo mo zás ada tai alap ján a Btk. 283.  §-ában
meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ból az el já -
rás meg szün te té sé nek le het he lye, en nek fel té te le i rõl a
nyo mo zó ha tó ság tá jé koz tat ja a gya nú sí tot tat.

180.  § (1) Nem te he tõ fel a gya nú sí tott nak a vá laszt, ille -
tõ leg nem bi zo nyí tott tény ál lí tá sát ma gá ban fog la ló, a tör -
vénnyel össze nem egyez tet he tõ ígé re tet tar tal ma zó
 kérdés.

(2) A gya nú sí tott be le egye zé se nél kül a val lo má sa po li -
gráf al kal ma zá sá val nem vizs gál ha tó.

A tanú kihallgatása

181.  § (1)391 A ta nút az ügyész, ille tõ leg – ha az ügyész
más képp nem ren del ke zik – a nyo mo zó ha tó ság a 79–88.  § 
sze rint ki hall gat ja. A ta nú nak nem te he tõ fel a 180.  §
(1) be kez dé sé ben ti lal ma zott, to váb bá olyan kér dés, amely 
a fe le let re út mu ta tást tar tal maz.

(2) A fel je len tõ ta nú ként ki hall gat ha tó. Ha a fel je len tés
tar tal maz za a fel je len tõ elõ adá sát, a ta nú kén ti ki hall ga tá sa
mel lõz he tõ.

(3)392

Szaktanácsadó közremûködése

182.  § (1)393 Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo -
zá si cse lek mé nyek nél szak ta nács adót ve het igény be, ha a
bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá sá hoz, meg szer zé sé hez,
össze gyûj té sé hez vagy rög zí té sé hez kü lön le ges szak is me -
ret szük sé ges, ille tõ leg az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
va la mi lyen szak kér dés ben fel vi lá go sí tást kér.

390 A 179.  § (4)–(5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 82.  §-a ik tat ta be. A
ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

391 A 181.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
110.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.

392 A 181.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

393 A 182.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 111.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(2) Szak ta nács adó igény be vé te le kö te le zõ, ha a ter helt
val lo má sát a nyo mo zás ban po li gráf al kal ma zá sá val vizs -
gál ják.

(3) Ha a szak ta nács adó el já rá sa so rán a sze mély tes té -
nek sért he tet len sé gét érin tõ cse lek mény el vég zé se szük sé -
ges, er rõl az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság kü lön ren del -
ke zik.

(4) Az ügyész, illetve a nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá -
rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szak ta nács ad óra meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(5)394 A szak ta nács adó köz re mû kö dé sé rõl jegy zõ köny -
vet kell ké szí te ni, és azt a nyo mo zás ira ta i hoz kell csa tol ni.

A hatósági tanú

183.  §395 (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a szem le,
a bi zo nyí tá si kí sér let, a fel is me rés re be mu ta tás, a le fog la -
lás, a ház ku ta tás és a mo to zás vég re haj tá sá nál, az írni-
 olvasni nem tudó sze mély ki hall ga tá sá ról fel vett jegy zõ -
könyv is mer te té sé nél – el há rít ha tat lan aka dály ki vé te lé -
vel – ha tó sá gi ta nút al kal maz hat. Erre az ér de kel tet fi gyel -
mez tet ni kell.

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az (1) be kez dés ben 
fel so rolt el já rá si cse lek mé nyek nél, ha az érin tett sze mély
ír ni-ol vas ni nem tud, ille tõ leg a ti zen ne gye dik élet évét
nem töl töt te be, hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a vé dõ je,
valamint a szem lé vel, a le fog la lás sal, a ház ku ta tás sal, to -
váb bá a mo to zás sal érin tett sze mély in dít vá nyá ra ha tó sá gi
ta nút al kal maz. Ha tó sá gi tanú hi va tal ból is al kal maz ha tó,
ha az el já rá si cse lek ménnyel érin tett sze mély az ér de ke i -
nek vé del mé re egyéb ok ból fel te he tõ en nem ké pes.

(3) A ha tó sá gi tanú iga zol ja annak a nyo mo zá si cse lek -
mény nek a le fo lyá sát és ered mé nyét, amely nél je len volt.

(4) A ha tó sá gi ta nú kén ti köz re mû kö dés re sen ki sem kö -
te lez he tõ.

(5) Ha tó sá gi ta nú ként olyan ér dek te len sze mélyt kell
igény be ven ni, aki ké pes ér zé kel ni és iga zol ni a nyo mo zá si 
cse lek mény el vég zé sét. Nem le het ha tó sá gi tanú az el já ró
ügyész, a nyo mo zó ha tó ság tag ja, al kal ma zott ja vagy a fel -
so rol tak hoz zá tar to zó ja.

(6) A nyo mo zá si cse lek mény elõtt a ha tó sá gi ta nút a jo -
ga i ról és a kö te les sé ge i rõl fel kell vi lá go sí ta ni. A ha tó sá gi
tanú a nyo mo zá si cse lek mény re ész re vé telt te het, a tanú
költ sé ge i nek meg té rí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze -
rint jo go sult költ ség té rí tés re, illetve e tör vény ren del ke zé -
sei alap ján jo go sult sze mé lyi vé de lem re. A ha tó sá gi ta nút
a nyo mo zá si cse lek mény so rán tu do má sá ra ju tott té nyek -

re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li. Az a bí ró ság, ügyész, ille tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban van, az ügy tár gyát
érin tõ té nyek re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve a ha tó sá gi 
ta nút a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól fel ment he ti.

(7) A nyo mo zá si cse lek ményt úgy kell le foly tat ni, hogy
azt a ha tó sá gi tanú nyo mon kö vet hes se.

(8) A nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni a ha tó sá gi tanú ne vét, lak cí mét,
valamint azt, hogy a ha tó sá gi tanú az ügy ben nem ér de kelt. 
Ha a nyo mo zá si cse lek mény so rán a ha tó sá gi tanú ész re vé -
telt tett, a jegy zõ könyv ben ezt is fel kell tün tet ni.

Jelenlét a nyomozási cselekményeknél

184.  § (1) A nyo mo zá si cse lek mé nyen az ügyé szen, a
nyo mo zó ha tó ság tag ján és a jegy zõ könyv ve ze tõn kí vül
csak az le het je len, aki nek a je len lé tét e tör vény megen -
gedi.

(2)396 Ha a gya nú sí tot tat az ügyész vagy a nyo mo zó ha -
tó ság ki hall gat ja, a vé dõ je a ki hall ga tá son je len le het. A
védõ je len le het az ál ta la, illetve az ál ta la vé dett gya nú sí -
tott ál tal in dít vá nyo zott ta nú ki hall ga tá son, valamint az
ilyen tanú rész vé te lé vel meg tar tott szem be sí té sen is. A ki -
hall ga tá son je len lévõ védõ a gya nú sí tott hoz és a ta nú hoz
kér dé se ket in téz het.

(3) A fog va lévõ gya nú sí tott a ki hall ga tá sa elõtt a vé dõ -
vel ér te kez het.

(4)397 A nyo mo zá si cse lek mé nyen je len le het az ál lam-
és jog tu do má nyi kar jo gász sza kán, ille tõ leg a Rend õr tisz ti 
Fõ is ko lán hall ga tói jog vi szony ke re té ben szer ve zett szak -
mai gya kor la tát töl tõ sze mély, ha ezt az ügyész, ille tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság en ge dé lye zi, és a je len lévõ gya nú sí tott,
tanú vagy sér tett eh hez írás ban hoz zá já rul.

(5)398 A kül föl di ál lam pol gár gya nú sí tott kén ti vagy ta -
nú kén ti ki hall ga tá sán je len le het ál la má nak kon zu li tiszt -
vi se lõ je.399

(6) Tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés ren -
del ke zé se alap ján

a) a kül föl di ál lam pol gár gya nú sí tott ellen, ille tõ leg
b) a kül föl di ál lam pol gár sér tett sé rel mé re el kö ve tett

bûn cse lek mény  miatt
in dult el já rás so rán le he tõ vé kell ten ni, hogy a nyo mo zá si
cse lek mé nyen a kül föl di ál lam ha tó sá gá nak tag ja je len le -
hes sen. Az ér te sí tés mel lõz he tõ, ha a ké se de lem ve széllyel
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394 A 182.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 111.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

395 A 183.  § a 2006: LI. tör vény 83.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

396 A 184.  § (2) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da ta a 2003:
II. tör vény 51.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

397 A 184.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 84.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

398 A 184.  § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 113.  §-a ik tat ta be.
399 Lásd az 1987. évi 13. tör vényerejû ren de le tet. 



jár. Eb ben az eset ben a kül föl di ál lam ha tó sá gát az el vég -
zett nyo mo zá si cse lek mény rõl utó lag ha la dék ta la nul ér te -
sí te ni kell.400

(7)401 Azok nál a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél, ame -
lyek nél a védõ je len le het, a védõ mel lett vagy he lyet te se -
ként ügy véd je lölt is je len le het.

(8)402 Ha tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
ér de ké ben ez szük sé ges, a szem lén más hi va ta los sze mé -
lyek is je len le het nek.

(9)403

185.  § (1)404 A gya nú sí tott, a védõ és a sér tett je len le het 
a szak ér tõ meg hall ga tá sá nál, a szem lé nél, a bi zo nyí tá si kí -
sér let nél és a fel is me rés re be mu ta tás nál, in dít ványt ter -
jeszt het elõ és ész re vé telt te het, a szak ér tõ höz kér dé se ket
in téz het. A fel so rol tak nak a nyo mo zá si cse lek mény rõl
való ér te sí té se ki vé te le sen mel lõz he tõ, ha ezt a nyo mo zá si
cse lek mény sür gõs sé ge in do kol ja. Az ér te sí tést mel lõz ni
kell, ha en nek kö vet kez té ben a tanú zár tan ke zelt ada tai a
gya nú sí tott, a védõ és a sér tett elõtt is mert té vál ná nak.

(2) A gya nú sí tott a szem lé re és a bi zo nyí tá si kí sér let re
idéz he tõ, eb ben az eset ben a nyo mo zá si cse lek mény a gya -
nú sí tott tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.

(3) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zá si cse -
lek mény hely szí né rõl el tá vo lít hat ja azt, aki nek a je len lé te
az el já rást aka dá lyoz za, a nyo mo zás elõ se gí té se ér de ké ben 
bár kit a nyo mo zá si cse lek mény hely szí nén való tar tóz ko -
dás ra kö te lez het. Aki az el já rás rend jét za var ja, vagy a
hely szí nen tar tóz ko dá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, rend bír ság gal sújt ha tó.

186.  § (1) Aki a nyo mo zá si cse lek mé nyen je len le het, az 
ar ról ké szült jegy zõ köny vet nyom ban meg te kint he ti.

(2) A gya nú sí tott, a védõ és a sér tett a nyo mo zás so rán is 
meg te kint he ti a szak vé le ményt, az egyéb ira to kat pe dig
ak kor, ha az a nyo mo zás ér de ke it nem sér ti.

(3) A gya nú sí tott és a védõ jo go sult arra, hogy azok ról
az ira tok ról, ame lye ket meg te kint het, má so la tot kap jon.

(4)405 A sér tett, ille tõ leg a tanú val lo má sát vagy egyéb -
ként sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó, a nyo mo zás so rán ke let -
ke zett, ille tõ leg annak so rán be szer zett, be nyúj tott vagy
csa tolt irat ról ké szült má so la ton nem tün tet he tõk fel a sér -

tett, ille tõ leg a tanú sze mé lyi ada tai. Nem ad ha tó má so lat
az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tá nak ter -
ve ze té rõl, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság kö zött a 165.  §
(1)–(3) be kez dé se alap ján ke let ke zett ira tok ról.

A nyomozás részbeni mellõzése

187.  § (1) A gya nú sí tott ki hall ga tá sa után az ügyész a
to váb bi nyo mo zást ha tá ro zat tal mel lõz he ti az olyan bûn -
cse lek mény  miatt, amely nek az el kö ve tett je len tõ sebb sú -
lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás szem pont -
já ból nincs je len tõ sé ge.

(2) A nyo mo zás rész be ni mel lõ zé sé rõl  szóló ha tá ro za tot 
kö zöl ni kell a sér tet tel, a fel je len tõ vel és az zal is, aki ma -
gán in dít ványt ter jesz tett elõ. Ha a ha tá ro zat tal érin tet tek
szá ma nagy, a ha tá ro zat köz lé se a 67.  § (3) be kez dé sé ben
em lí tett mó don tör tén het.

A nyomozás felfüggesztése

188.  § (1) Az ügyész ha tá ro zat tal fel füg gesz ti a nyo mo -
zást, ha

a) a gya nú sí tott is me ret len he lyen vagy kül föl dön tar -
tóz ko dik, és az el já rás a tá vol lé té ben nem foly tat ha tó,

b) a gya nú sí tott tar tós, sú lyos be teg sé ge vagy a bûn cse -
lek mény el kö ve té se után be kö vet ke zett el me be teg sé ge
 miatt az el já rás ban nem ve het részt,

c)406

d) az el já rás le foly ta tá sá hoz elõ ze tes kér dés ben ho zott
dön tést kell be sze rez ni,

e) jog se gély irán ti meg ke re sés kül föl di ha tó ság ál ta li
tel je sí té se szük sé ges és to váb bi, Ma gyar or szá gon el vég -
zen dõ nyo mo zá si cse lek mény már nincs,

f)407 nem ma gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön el kö ve tett
bûn cse lek mény  miatt a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá hoz
szük sé ges dön tést kell be sze rez ni,

g)408 nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság a jog ha tó sá gá ba tar to -
zó ügy ben a ma gyar ha tó sá got a bün te tõ el já rás át adá sa vé -
gett meg ke re si,

h)409 a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve tet te
ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí -
tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son való rész vé tel nek, és az a
bün tet he tõ ség meg szû né sét ered mé nyez he ti, fel té ve hogy
to váb bi nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se nem szük sé ges.

406 A 188.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

407 A 188.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja a 2002: I. tör vény 116.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

408 A 188.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ját a 2003: II. tör vény 53.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

409 A 188.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ját a 2006: LI. tör vény 85.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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400 Lásd az 1997: XLIX. tör vényt.
401 A 184.  § (7) és (8) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 51.  §-ának (2) be kez -

dé se ik tat ta be.
402 A 184.  § (8) be kez dé sét a 2005: CLXXXIV. tör vény 21.  §-a (4) be kez -

dé sé nek d) pont ja ik tat ta be és az ere de ti (8) be kez dés szá mo zást (9) be kez -
dés re mó do sí tot ta. 

403 A 184.  § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

404 A 185.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát a 2003: II. tör vény 52.  §-a
ál la pí tot ta meg, utol só mon da tát pe dig a 2002: I. tör vény 114.  §-a ik tat ta be.

405 A 186.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 115.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.



(2)410 A nyo mo zást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés oka 
meg szûnt, illetve az (1) be kez dés g) pont ja ese tén, ha a
nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság alap ok má nyát ki hir de tõ,
illetve alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé gek vég re haj -
tá sá ról  szóló tör vény azt elõ ír ja. A nyo mo zás foly ta tá sát
el ren de lõ ha tá ro zat ellen nincs he lye pa nasz nak.

(3) Az ügyész leg fel jebb egy éves ha tár idõt ál la pít hat
meg

a) a kül föl dön tar tóz ko dó nak a vissza té rés re,
b) az ér de kelt nek ke re set be nyúj tá sá ra, a sze mé lyi ál la -

pot kér dé sé nek el dön té se ér de ké ben,
c)411

(4) Ha az ügyész ál tal meg ál la pí tott ha tár idõ ered mény -
te le nül telt el, az el já rást foly tat ni kell.

(5) A nyo mo zás fel füg gesz té sé rõl  szóló ha tá ro za tot kö -
zöl ni kell az is mert he lyen tar tóz ko dó gya nú sí tot tal, a vé -
dõ vel, a fel je len tõ vel és a sér tet tel.

(6)412 A nyo mo zás fel füg gesz té se után – az (1) be kez -
dés a) pont ját ki vé ve – a gya nú sí tott (el kö ve tõ) sze mé lyét
köz vet le nül érin tõ nyo mo zá si cse lek mény nem vé gez he tõ.

(7) A fel füg gesz tés tar ta ma a nyo mo zás ha tár ide jé be
nem szá mít be.

189.  § (1)413 A nyo mo zó ha tó ság ha tá ro zat tal fel füg -
geszt he ti a nyo mo zást a 188.  § (1) be kez dé sé nek a), e) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben. A nyo mo zást fel -
füg gesz tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek
ha la dék ta la nul meg kül di.

(2)414

A nyomozás megszüntetése

190.  § (1) Az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg -
szün te ti,

a) ha a cse lek mény nem bûn cse lek mény,
b) ha a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg

bûn cse lek mény el kö ve té se, és az el já rás foly ta tá sá ról sem
vár ha tó ered mény,

c) ha nem a gya nú sí tott kö vet te el a bûn cse lek ményt,
illetve ha a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg,
hogy a bûn cse lek ményt a gya nú sí tott kö vet te el,

d) ha bün tet he tõ sé get ki zá ró ok ál la pít ha tó meg, ki vé -
ve, ha kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se lát szik szük sé -
ges nek,

410 A 188.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 85.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

411 A 188.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

412 A 188.  § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 116.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

413 A 189.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
86.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

414 A 189.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. 

e) a gya nú sí tott ha lá la, el évü lés, ke gye lem  miatt,
f) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tõ sé get

meg szün te tõ ok  miatt,
g) ha a ma gán in dít vány, kí vá nat vagy fel je len tés hi ány -

zik, és az már nem pó tol ha tó,
h)415 ha a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták, ide ért ve 

a Btk. 6.  § ese tét is,
i)416 ha az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás so rán nem volt

meg ál la pít ha tó,
j)417 és meg ro vást al kal maz, ha a gya nú sí tott cse lek mé -

nye már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély fok ban ve szé lyes 
a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal maz ha tó leg -
eny hébb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al kal -
ma zá sa is szük ség te len.

(2)418 Az (1) be kez dés a), e), g), h) és i) pont já ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá ha a bün tet he tõ sé get a gyer -
mek kor zár ja ki [Btk. 22.  § a) pont], a nyo mo zás meg szün -
te té sé re a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult. A nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek ha -
la dék ta la nul meg kül di.

(3)419 Ha a meg ha tá ro zott sze mély gya nú sí tott kén ti ki hall -
ga tá sá tól szá mí tott két év el telt [176.  § (2) bek.], az ügyész a
ren del ke zés re álló ada tok alap ján dönt ar ról, hogy a nyo mo -
zást meg kell-e szün tet ni, vagy a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
el já rá si cse lek mény el vég zé sé nek és azt köve tõen vád eme -
lés nek, a vád eme lés el ha lasz tá sá nak [vagy az ügy köz ve tí tõi
el já rás ra uta lá sá nak]420 van-e alap ja.

(4) A nyo mo zás meg szün te té se ese tén a bûn ügyi költ sé -
get az ál lam vi se li; a gya nú sí tot tat kö te lez ni kell annak a
költ ség nek vi se lé sé re, amely a mu lasz tá sa foly tán me rült
fel.

(5) A nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot egy ide jû leg
kö zöl ni kell a gya nú sí tot tal, a vé dõ vel, a sér tet tel, a fel je -
len tõ vel és az zal is, aki ma gán in dít ványt ter jesz tett elõ.

191.  § (1) A nyo mo zás meg szün te té se – ha e tör vény ki -
vé telt nem tesz – nem aka dá lya annak, hogy ugyan ab ban
az ügy ben utóbb az el já rást foly tas sák.

415 A 190.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja a 2003: II. tör vény 53.  §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

416 A 190.  § (1) be kez dé sé nek i) pont ja a 2006: LI. tör vény 87.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

417 Az 190.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ját a 2006: LI. tör vény 87.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

418 A 190.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
87.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

419 A 190.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 87.  §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (3)–(4) be kez dés szá mo zá sát (4)–(5) be kez dés re
mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

420 A 190.  § (3) be kez dé sé ben „a vagy az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá -
nak” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 87.  §-ának (4) be kez dé se ik tat ta be, a
ren del ke zés a tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba.
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(2)421 A nyo mo zás foly ta tá sát az ügyész, ha pe dig a
nyo mo zást az ügyész szün tet te meg, a fe let tes ügyész ha tá -
ro zat tal ren de li el. Ha a gya nú sí tot tat meg ro vás ban (Btk.
71.  §) ré sze sí tet ték, az ügyész, ille tõ leg a fe let tes ügyész a
nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye -
zi. A nyo mo zás foly ta tá sá ról  szóló ha tá ro zat ellen nincs
he lye pa nasz nak.

(3)422 Ha a nyo mo zás meg szün te té se ellen nem él tek pa -
nasszal, illetve az ügyész, vagy a fe let tes ügyész nem ren -
del te el a nyo mo zás foly ta tá sát, utóbb azt csak a bí ró ság
ren del he ti el az ellen, aki vel szem ben a nyo mo zást ko ráb -
ban meg szün tet ték.

(4) Ha a bí ró ság a nyo mo zás foly ta tá sá nak el ren de lé se
irán ti in dít ványt el uta sí tot ta, vál to zat lan ala pon a nyo mo -
zás foly ta tá sá nak el ren de lé se irán ti is mé telt in dít vány elõ -
ter jesz tésének nincs he lye.

(5)423 Aki vel szem ben a fel je len tést a 175.  § (1) be kez -
dé se alap ján uta sí tot ták el, vagy a nyo mo zást a 192.  §
(1) be kez dé se alap ján szün tet ték meg, a 82.  § (5) be kez dé -
sé nek ese te in kí vül a nyo mo zást vagy annak foly ta tá sát az
ille té kes ügyész ren del he ti el.

A nyomozás megszüntetése az együttmûködõ
gyanúsítottal és a fedett nyomozóval szemben

192.  § (1) A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja ese té ben az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az ügyész en ge dé lyé vel a nyo mo zást meg szün tet he ti,
ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó sze mély az ügy, ille tõ leg más bün te tõ ügy bi zo nyí -
tá sá hoz hoz zá já rul va olyan mér ték ben együtt mû kö dik,
hogy az együtt mû kö dés hez fû zõ dõ nem zet biz ton sá gi vagy 
bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb, mint az, amely az ál lam
bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí té sé hez fû zõ dik.

(2)424 A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja ese tén az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg -
szün te ti, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot -
tan gya nú sít ha tó fe dett nyo mo zó [178.  § (2) bek.] a cse lek -
ményt szol gá la ti fel ada ta tel je sí té se köz ben bûn ül dö zé si
ér dek bõl kö vet te el, és a bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb,
mint az, amely az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí -
té sé hez fû zõ dik.

(3) Az (1) vagy (2) be kez dés alap ján a nyo mo zás nem
szün tet he tõ meg, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mély, ille tõ leg a fe dett nyo mo zó más éle té nek szán dé -
kos ki ol tá sá val járó bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala -
po zot tan gya nú sít ha tó.

421 A 191.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 88.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

422 A 191.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 88.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

423 A 191.  § (5) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 53.  §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be.

424 A 192.  § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 118.  §-ával meg ál la pí -
tott  szöveg.

(4) A nyo mo zás nak az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
tör té nõ meg szün te té se ese tén a 175.  § (3)–(5) be kez dé sét
meg fele lõen al kal maz ni kell. A nyo mo zás meg szün te té se
eb ben az eset ben sem aka dá lya annak, hogy ugyan ab ban
az ügy ben utóbb az el já rást foly tas sák (191. §).

(5)–(7)425

A nyomozás iratainak megismerése

193.  § (1)426 A nyo mo zás el vég zé se után az ügyész
vagy – ha az ügyész más képp nem ren del ke zik – a nyo mo -
zó ha tó ság a gya nú sí tott nak és a vé dõ nek az erre ki je lölt
he lyi ség ben át ad ja a nyo mo zás össze fû zött ira ta it. Le he tõ -
vé kell ten ni, hogy a gya nú sí tott és a védõ az eset le ges vád -
eme lés alap já ul szol gá ló összes ira tot – ki vé ve a zár tan ke -
zelt ira to kat – meg is mer hes se.

(2)427 Az ira tok meg te kin té sé nek ha tár nap já ról a gya -
nú sí tot tat és a vé dõt ér te sí te ni kell, a fog va levõ gya nú sí -
tot tat a ha tár nap ra – ké ré sé re – elõ kell ál lí ta ni. A gya nú sí -
tott és a védõ a nyo mo zás ki egé szí té sét in dít vá nyoz hat ja,
egyéb in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te het, az ira tok ról
má so la tot kér het. A gya nú sí tot tat erre a jo gá ra fi gyel mez -
tet ni kell.

(3)428 A gya nú sí tott, ille tõ leg a védõ in dít vá nyá ról az
ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá roz. Ha az in dít -
vány alap ján nyo mo zá si cse lek mény tel je sí té se vá lik szük -
sé ges sé, és az a 176.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem vé gez he tõ el, az
ügyész elõ ter jesz tésére a leg fõbb ügyész a nyo mo zá si cse -
lek mény el vég zé se ér de ké ben a nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít hat ja. Az el vég -
zett nyo mo zá si cse lek mény foly tán ke let ke zett ira tok meg -
te kin té sét a meg hosszab bí tott nyo mo zás ha tár ide jé nek
utol só nap já ig – az (1) be kez dés ben írt fel té te lek kel – a
gya nú sí tott és a védõ szá má ra le he tõ vé kell ten ni.

(4) A gya nú sí tott és a védõ az ira tok meg te kin té sé nek
ha tár nap ját köve tõen is jo go sult arra, hogy meg is mer je az
(1) be kez dés sze rin ti, valamint a (3) be kez dés alap ján el -
ren delt nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se foly tán ke let ke -
zett ira to kat.

(5) Ha a nyo mo zás ira ta i nak az (1), ille tõ leg a (3) be kez -
dés sze rin ti is mer te té sét a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az
ira to kat az is mer te tés meg tör tén te után ti zen öt na pon be lül
meg kül di az ügyész nek.

425 A 192.  § (5)–(7) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

426 A 193.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2003: II. tör vény
53.  §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

427 A 193.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
119.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

428 A 193.  § (3)–(6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 89.  §-ával meg ál la pí -
tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(6) A nyo mo zás ira ta i nak az (1), ille tõ leg a (3) be kez dés
sze rin ti is mer te té sét köve tõen a sér tet tet ér te sí te ni kell ar -
ról, hogy a nyo mo zás ira ta it meg te kint he ti, és gya ko rol -
hat ja az õt a nyo mo zás so rán meg il le tõ más jo go kat.

194.  § (1) A nyo mo zás ira ta i nak a 193.  § (1) be kez dés
sze rin ti át adá sá ról fel vett jegy zõ könyv tar tal maz za

a) a gya nú sí tott nak és a vé dõ nek át adott ira tok meg je -
lö lé sét, a meg te kin tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját,

b) a gya nú sí tott és a védõ in dít vá nya it és ész re vé te le it,
c) ha a gya nú sí tott vagy a védõ nem él a 193.  § (1) be -

kez dés ben biz to sí tott jo gá val, ezt a tényt.

(2)429 Ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve -
tet te ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen,
ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son való rész vé tel nek, és az
még a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse lek mény
idõ pont já ban is tart, ezt a tényt a jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni, és az ezt iga zo ló ok ira tot a nyo mo zás ira ta i hoz
kell csa tol ni.

IV. Cím

Jogorvoslat a nyomozás során

195.  § (1)430 Aki re néz ve az ügyész vagy a nyo mo zó ha -
tó ság ha tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz – ha e tör vény ki -
vé telt nem tesz –, a ha tá ro zat ellen a köz lés tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül pa nasszal él het.

(2) Nincs he lye pa nasz nak a más szak ér tõt ki ren de lõ és
a gya nú sí tott vagy a védõ ál tal szak vé le mény el ké szí té sé re 
fel kért sze mély szak ér tõ ként való be vo ná sát en ge dé lye zõ
ha tá ro zat ellen (111–112.  §).

(3) A pa nasz nak – ha e tör vény ki vé telt nem tesz – nincs
ha lasz tó ha tá lya. Ki vé te le sen in do kolt eset ben a ha tá ro za -
tot hozó, ille tõ leg a pa naszt el bí rá ló a ha tá ro zat vég re haj tá -
sát a pa nasz el bí rá lá sá ig fel füg geszt he ti.

(4) Ha a ha tá ro za tot hozó a pa nasz nak há rom na pon be -
lül nem ad helyt, kö te les azt ha la dék ta la nul fel ter jesz te ni
az el bí rá lás ra jo go sult hoz. Az ügyész ha tá ro za ta el le ni pa -
naszt a fe let tes ügyész, a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta el le -
ni pa naszt az ügyész a hoz zá ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt,
meg szün te tõ ha tá ro zat ese tén har minc na pon be lül ha tá ro -
zat tal bí rál ja el.

(5) A pa nasz el bí rá lá sá ról a pa naszt te võt – a ha tá ro zat
ha tá lyon kí vül he lye zé se, ille tõ leg a meg vál toz ta tá sa ese -
tén azo kat is, akik kel a ha tá ro za tot kö zöl ték – ér te sí te ni
kell. A pa naszt el bí rá ló ha tá ro zat ellen to váb bi jog or vos -
lat nak – a (6) be kez dés ese te it ki vé ve – nincs he lye.

429 A 194.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 90.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

430 A 195.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 91.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(6) A 149.  § (3) be kez dé se, a 150.  § (2) be kez dé se, a
151.  § (4) be kez dé se, valamint a 153.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti ha tá ro zat, to váb bá a 151.  § (2) be kez dé se sze rin ti
ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat ellen a
kéz be sí tés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ha tá ro za tot
hozó ügyész ség nél fe lül bí rá la ti in dít vány ter jeszt he tõ elõ,
az ügyész ség a fe lül bí rá la ti in dít ványt az ira tok kal és in dít -
vá nyá val együtt há rom na pon be lül meg kül di a bí ró ság -
nak.

(7) A ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény el le ni jog -
or vos lat ra az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(8)431 A tör vény ben ki zárt, az el ké sett és a nem jo go -
sult tól szár ma zó pa naszt in do ko lás nél kül el kell uta sí ta ni.

196.  §432 Az, akit az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság in -
téz ke dé se vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa érint, e tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban el len ve tést te het. Ha
az el len ve tés meg ala po zott, a szük sé ges és in do kolt in téz -
ke dé se ket az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg -
teszi.

197.  §433 (1) Ha az ügyész a nyo mo zást a 190.  § (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja alap ján azért szün tet te meg, mert a
bün tet he tõ ség a hi va tal ból kez de mé nye zett el já rá si ke gye -
lem foly tán szûnt meg, a gya nú sí tott a nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kér he ti a nyo mo zás foly ta tá sát, eb ben az eset ben a nyo mo -
zást foly tat ni kell.

(2) A bün te tõ el já rást foly tat ni kell, ha a gya nú sí tott a
nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro zat ellen be nyúj tott pa na -
szá ban a meg ro vás al kal ma zá sát sé rel me zi, és a bün te tõ el -
já rás meg szün te té sé nek más oka nincs. Erre a gya nú sí tot -
tat a ha tá ro zat ban fi gyel mez tet ni kell.

198.  § (1) Ha a fel je len tést a sér tett tet te, a sér tett a fel je -
len tést el uta sí tó ha tá ro zat ellen, a nyo mo zás el ren de lé se
iránt a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül pa -
nasszal él het.

(2) Ha az ügyész a nyo mo zást meg szün tet te, a sér tett az
el já rás foly ta tá sá nak el ren de lé se iránt a ha tá ro zat köz lé sé -
tõl szá mí tott nyolc na pon be lül pa nasszal él het.

199.  § (1) Az ügyész, ille tõ leg a fe let tes ügyész a pa nasz 
alap ján

431 A 195.  § (8) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 91.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

432 A 196.  § a 2006: LI. tör vény 92.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

433 A 197.  § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 120.  §-ának (1) be kez dé se 
az (1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 197.  §-ba (2) be kez -
dést ik ta tott be.
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a) a fel je len tést el uta sí tó, ille tõ leg a nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, és dönt a nyo -
mo zás el ren de lé sé rõl vagy foly ta tá sá ról, illetve a vád eme -
lés rõl,

b) a pa naszt el uta sít ja, ha azt nem ta lál ja ala pos nak.

(2)434 A pa nasz el uta sí tá sát köve tõen a sér tett pót ma -
gán vád ló ként lép het fel, ha

a) a fel je len tést a 174.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy
c) pont ja alap ján uta sí tot ták el,

b) a nyo mo zást a 190.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) vagy
f) pont ja alap ján szün tet ték meg.

(3) Nincs he lye a pót ma gán vád ló ként tör té nõ fel lé pés -
nek, ha a bün tet he tõ sé get a gyer mek kor vagy a kó ros el -
me ál la pot zár ja ki, to váb bá az el kö ve tõ ha lá la ese tén.

V. Cím

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS
ADATSZERZÉS435

Általános szabályok

200.  § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság bí rói en ge -
dély alap ján az el kö ve tõ ki lé té nek, tar tóz ko dá si he lyé nek
meg ál la pí tá sa, el fo gá sa, valamint bi zo nyí tá si esz köz fel -
de rí té se ér de ké ben a nyo mo zás el ren de lé sé tõl a nyo mo zás
ira ta i nak is mer te té sé ig az érin tett tud ta nél kül

a) a ma gán la kás ban tör tén te ket tech ni kai esz köz zel
meg fi gyel he ti és rög zít he ti,

b) le ve let, egyéb pos tai kül de ményt, valamint te le fon -
ve ze té ken vagy más hír köz lé si rend szer út ján to váb bí tott
köz lés tar tal mát meg is mer he ti, és azt tech ni kai esz köz zel
rög zít he ti,

c) a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján to váb bí tott és tá -
rolt ada to kat meg is mer he ti és fel hasz nál hat ja (a továb -
biak ban: tit kos adat szer zés).

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zás el ren -
de lé sét köve tõen a bí rói en ge dély hez kö tött tit kos adat -
szer zést e tör vény alap ján vég zi.

(3) E cím ren del ke zé sei nem érin tik a nyo mo zás el ren -
de lé sét meg elõ zõ en a bí rói, ille tõ leg az igazságügy-
 miniszteri en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tést;
e te vé keny sé get a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zot tak
sze rint az erre fel jo go sí tott szer ve ze tek a rá juk irány adó
sza bá lyok sze rint vég zik.436

434 A 199.  § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 120.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

435 A tör vény IX. Fe je ze té nek V. Cí mét és 200–206.  §-át a 2002: I. tör -
vény 121.  §-a ál la pí tot ta meg.

436 Lásd az 1994: XXXIV. tör vényt, a 2004: XIX. tör vényt, az 1995:
CXXV. tör vényt, és az 1997: XXXII. tör vényt.

(4) Ha a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en kü lön tör -
vény alap ján a bíró, ille tõ leg az igaz ság ügy -m inis zter ál tal
en ge dé lye zett tit kos in for má ció gyûj tés vég re haj tá sa so rán
az ügy ben a nyo mo zást el ren de lik, a tit kos in for má ció -
gyûj tést a továb biak ban csak e tör vény sze rint mint tit kos
adat szer zést le het foly tat ni.

(5) Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban ma gán la -
kás nak mi nõ sül a la kás, a la kás cél já ra hasz nált egyéb he -
lyi ség, tárgy, a la kás hoz tar to zó nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség, az ezek hez tar to zó be ke rí tett hely, to váb bá a
nyil vá nos vagy a kö zön ség ré szé re nyit va álló he lyen kí vül 
min den más he lyi ség vagy te rü let.

201.  § (1) Tit kos adat szer zés nek ak kor van he lye, ha az
el já rás

a) öt évi vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ szán dé kos, to váb bá

b) or szág ha tá ron át nyú ló bû nö zés sel kap cso la tos,
c) kis ko rú ellen irá nyuló,
d) so ro zat ban vagy szer ve zett el kö ve tés sel meg va ló su -

ló (ide ért ve az üz let sze rû en, bûn szö vet ség ben vagy bûn -
szer ve zet ben tör té nõ el kö ve tést is),

e) ká bí tó szer rel vagy ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ anyag gal 
kap cso la tos,

f) pénz- vagy ér ték pa pír-ha mi sí tás sal kap cso la tos,
g) fegy ve re sen el kö ve tett,

bûn cse lek mény vagy ilyen bûn cse lek mény kí sér le té nek,
ille tõ leg elõ ké szü le té nek gya nú ja  miatt fo lyik.

(2)437 Ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, tit kos adat szer -
zés nek az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mé nye ken
kí vül

a) a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély [551.  § (1) bek.], a nem zet kö zi jo gon ala pu ló 
men tes sé get él ve zõ sze mély [553.  § (1) bek.] sé rel mé re el -
kö ve tett hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (Btk. 229.  §), to -
váb bá a nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak elõ -
ké szü le te [Btk. 232.  § (2) bek.],

b) a bíró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes, a rend õrség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja sé rel mé re el kö ve tett hi va ta los sze mély el -
le ni erõ szak, valamint a fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö -
ve tett vesz te ge tés [Btk. 253.  § (1)–(2) bek.], a vesz te ge tés -
nek a Btk. 255.  §-a sze rin ti alak za ta, a vesz te ge tés fel je len -
té sé nek el mu lasz tá sa (Btk. 255/B.  §) és a be fo lyás sal üzér -
ke dés [Btk. 256.  § (1) és (2) bek.],

c) a 29.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott igaz ság szol gál ta -
tás el le ni bûn cse lek mé nyek, ki vé ve a ha tó ság fél re ve ze té -
sét (Btk. 237.  §),

d) a kül föl di hi va ta los sze mély (Btk. 137.  § 3. pont ja)
ellen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek, valamint a nem zet kö zi
köz élet tisz ta sá ga ellen el kö ve tett bûn cse lek mé nyek (Btk.
XV. Fe je zet VIII. Cím),

437 A 201.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 93.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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e) a ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó, az a)–d) pont ban
fel so rolt bûn cse lek mé nyek
 miatt van he lye.

202.  § (1) Tit kos adat szer zést el sõ sor ban a gya nú sí tot -
tal, illetve az zal a sze méllyel szem ben le het al kal maz ni,
aki a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel a nyo mo zás ad di gi
ada tai alap ján gya nú sít ha tó.

(2) Tit kos adat szer zés más sal szem ben ak kor al kal maz -
ha tó, ha az (1) be kez dés ben meg je lölt sze méllyel való bû -
nös kap cso lat tar tás ra adat me rült fel, vagy ilyen kap cso lat
meg ala po zot tan fel te he tõ. A tit kos adat szer zés nek nem
aka dá lya, ha az kí vül ál ló sze mélyt el ke rül he tet le nül érint.

(3) Az ügy ben vé dõ ként el já ró ügy véd ma gán la ká sá ban
és iro dá já ban, ille tõ leg az ügy véd bir to ká ban lévõ te le fon -
ve ze ték re vagy más hír köz lé si rend szer re, az ügy véd le ve -
le zé sé re, ide ért ve a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján tör té -
nõ le ve le zést is, ak kor vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az
ügy véd del szem ben a ter helt ellen fo lya mat ban lévõ
üggyel össze füg gõ bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja
me rült fel.

(4) A rend õrségi fog dá ban, ille tõ leg a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben levõ ügy vé di be szé lõ he lyi ség ben ak kor
vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az ügy véd del szem ben a
ter helt ellen fo lya mat ban lévõ üggyel össze füg gõ bûn cse -
lek mény meg ala po zott gya nú ja me rült fel.

(5) A (3) és (4) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni
arra is, aki a 81.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ta nú -
ként nem hall gat ha tó ki, ille tõ leg aki a 82.  § (1) be kez dé se
alap ján a ta nú val lo mást meg ta gad hat ja.

(6) Tit kos adat szer zés nek a 201.  §-ban és az (1)–(5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben is csak ak kor van he -
lye, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy más mó don a bi zo -
nyí ték be szer zé se ki lá tás ta lan, vagy arány ta la nul nagy ne -
héz ség gel jár na, és a tit kos adat szer zés sel a bi zo nyí ték be -
szer zé se va ló szí nû sít he tõ.

Bírói engedély

203.  § (1) A tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl a bí ró -
ság az ügyész in dít vá nyá ra e Fe je zet VI. Címe sze rin ti el -
já rás ban ha tá roz.

(2) Az in dít vány nak tar tal maz nia kell
a) a nyo mo zást vég zõ ügyé szi szerv vagy nyo mo zó ha -

tó ság meg ne ve zé sét, a nyo mo zás el ren de lé sé nek idõ pont -
ját, az ügy szá mát438,

438 A 203.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ból az „annak elõ adá sát, hogy a
nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en tör tént-e, vagy az in dít vány elõ ter jesz -
tésekor fo lyik-e és mi lyen tit kos in for má ció gyûj tés, azt mely szer ve zet vé -
gez te, illetve vég zi, és mi lyen ada to kat szer zett meg,” szö veg részt a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

b) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá nak he lyét, 
te le fon le hall ga tás ese tén a kap cso lá si szá mot is,

c) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá val érin tett
ne vét, ille tõ leg az azo no sí tás ra al kal mas ada tot, valamint a 
tit kos adat szer zés vele szem ben al kal maz ni kí vánt esz kö -
zé nek, ille tõ leg mód sze ré nek meg ne ve zé sét,

d) az al kal ma zás ter ve zett tar ta má nak kez dõ és be fe je -
zõ idõ pont ját, nap tá ri nap ban és órá ban meg ha tá roz va,

e) az al kal ma zás 201. és 202.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te le i nek a meg lé té re vo nat ko zó rész le tes le írást, így kü -
lö nö sen az ala pul szol gá ló bûn cse lek mény meg ne ve zé sét
és a bûn cse lek mény gya nú já ra okot adó ada to kat, a tit kos
adat szer zés el ke rül he tet len al kal ma zá sát in do ko ló kö rül -
mé nye ket, az al kal ma zás cél ját és annak va ló szí nû sí té sét,
hogy a bi zo nyí ték a tit kos adat szer zés so rán al kal ma zott
esz köz zel, ille tõ leg mód szer rel be sze rez he tõ,

f) ha laszt ha tat lan el ren de lés [(6) be kez dés] ese tén
annak okát és idõ pont ját.

(3) Az in dít vány hoz csa tol ni kell az in dít vány ban fog -
lal ta kat meg ala po zó ira to kat. Az al kal ma zás meg hosszab -
bí tá sá ra vo nat ko zó in dít vány elõ ter jesz tésével egy ide jû leg 
be kell mu tat ni a ko ráb bi en ge dé lye zés óta ke let ke zett ira -
to kat is.

(4) A bí ró ság az in dít vány elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
het ven két órán be lül ha tá roz. Ha a bí ró ság az in dít vány nak 
helyt ad vagy rész ben ad helyt, meg ha tá roz za, hogy ki vel
szem ben, a tit kos adat szer zés mely esz kö ze, ille tõ leg mód -
sze re met tõl med dig al kal maz ha tó.

(5) A tit kos adat szer zés leg fel jebb ki lenc ven nap ra en -
ge dé lyez he tõ, ez is mé telt in dít vány ra egy al ka lom mal leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít ha tó. Ha a bí ró ság
az in dít vány nak helyt ad, és az en ge dé lye zés ide jén a tit kos 
adat szer zés in dít vány sze rin ti kez dõ idõ pont ja már el múlt,
az al kal ma zás kez dõ idõ pont ja az en ge dé lye zés nap ja.

(6) Ha az en ge dé lye zés olyan ké se de lem mel jár na,
amely a tit kos adat szer zés si ke rét ve szé lyez tet né, az
ügyész leg fel jebb het ven két óra idõ tar tam ra el ren del he ti a
tit kos adat szer zést (ha laszt ha tat lan el ren de lés). Ez eset ben 
az el ren de lés sel egy ide jû leg az en ge dé lye zés irán ti in dít -
ványt is elõ kell ter jesz te ni. Ha a bí ró ság az in dít ványt el -
uta sí tot ta, vál to zat lan tény be li ala pon újabb ha laszt ha tat -
lan el ren de lés nek nincs he lye.

A titkos adatszerzés végrehajtása

204.  § (1) A tit kos adat szer zést a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet hajt ja vég re.439 Ha az ügyész sé gi nyo -
mo zás so rán el ren delt tit kos adat szer zés tár gya a nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal el -
kö ve tett bûn cse lek mény, az ügyész tit kos adat szer zés el -
vég zé sé re az érin tett nem zet biz ton sá gi szol gá la tot is fel -
kér he ti.

439 Lásd az 1995: CXXV. tör vény 8.  §-át.
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(2) A hír köz lé si szol gál ta tást, a pos tai kül de mé nyek,
ille tõ leg a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada -
tok to váb bí tá sát, fel dol go zá sát, ke ze lé sét vég zõ szer ve ze -
tek kö te le sek a tit kos adat szer zés vég re haj tá sát biz to sí ta ni
és a tit kos adat szer zés re jo go sult ha tó sá gok kal együtt mû -
köd ni. A hír köz lé si szol gál ta tást, valamint a pos tai kül de -
mé nyek to váb bí tá sát vég zõ szer ve ze tek kö te le zett sé ge i rõl
és az együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya i ról kü lön jog sza -
bály ren del ke zik.440

(3) A tit kos adat szer zést az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je ha la dék ta la nul meg szün te ti, ha

a) ha laszt ha tat lan el ren de lés ese tén a bí ró ság az in dít -
ványt el uta sí tot ta,

b) az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ját el ér te,
c) az en ge dély ben meg ál la pí tott idõ tar tam el telt,
d) a nyo mo zást meg szün tet ték,
e) nyil ván va ló, hogy a to váb bi al kal ma zás tól sem vár -

ha tó ered mény.

(4)441 A tit kos adat szer zés be fe je zé sét kö ve tõ nyolc na -
pon be lül a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyész, ille tõ leg
nyo mo zó ha tó ság meg sem mi sí ti a tit kos adat szer zés cél ja
szem pont já ból ér dek te len, rög zí tett ada tot és az ügy ben
nem érin tett sze mély rög zí tett ada ta it, ki vé ve azo kat az
ada to kat, ame lyek fel hasz ná lá sát a 206.  § (4)–(5) be kez dé -
se le he tõ vé te szi. A (3) be kez dés a) pont ja ese té ben az ad -
dig rög zí tett ada to kat ha la dék ta la nul meg kell semmisí -
teni.

(5)442 A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról je len tést
(168.  §) kell ké szí te ni, amely rész le te sen tar tal maz za a tit -
kos adat szer zés le fo lyá sát, így kü lö nö sen azt, hogy annak
so rán mi lyen esz közt, ille tõ leg mód szert, med dig és hol al -
kal maz tak, a tit kos adat szer zés – a fe dett nyo mo zó (178.  §) 
ki vé te lé vel – mely ter mé sze tes vagy jogi sze mélyt, ille tõ -
leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tet érin -
tett, a tit kos adat szer zés so rán mi lyen – a (4) be kez dés
alap ján meg nem sem mi sí tett – ada tot, mi lyen mó don, mi -
lyen for rás ból hol és mi kor sze rez tek meg. A je len tést úgy
kell el ké szí te ni, hogy ab ból a bí ró ság en ge dé lye zõ vég zé -
sé ben fog lal tak meg tar tá sa meg ál la pít ha tó le gyen. A je len -
tés ben ki kell tér ni arra is, hogy a tit kos adat szer zés el ér -
te-e a cél ját, és ha nem, ak kor annak mi lyen aka dá lya volt.
A je len tést a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyé szi szerv,
ille tõ leg nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je írja alá.

A titkos adatszerzés eredményének megismerése

205.  § (1) A tit kos adat szer zés so rán ke let ke zett és rög -
zí tett ada tok meg óvá sá ról az ügyész, ille tõ leg a tit kos adat -

szer zést foly ta tott nyo mo zó ha tó ság az ál lam ti tok ról és a
szol gá la ti ti tok ról  szóló tör vény ben sza bá lyo zot tak sze rint
gon dos ko dik.

(2)443 A tit kos adat szer zés té nyét, valamint az az zal be -
szer zett és rög zí tett ada tot a tit kos adat szer zés vég re haj tá -
sa so rán, ille tõ leg azt köve tõen mind ad dig, amíg a tit kos
adat szer zés rõl  szóló je len tést az ügyész nem csa tol ta az
ira tok hoz, az en ge dé lye zõ bíró, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság, valamint az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság hi va ta li 
fe let te se (szol gá la ti elöl já ró ja) is mer he ti meg. A tit kos
adat szer zés en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos bí ró sá gi ira to -
kat az en ge dé lye zõ bíró ügyel osz tást vég zõ ve ze tõ je,
valamint a 207.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga -
tá si ve ze tõ je is meg is mer he ti.

(3) A tit kos adat szer zést en ge dé lye zõ bíró meg ke re sé sé -
re a tit kos adat szer zés so rán a meg ke re sés idõ pont já ig be -
szer zett ada to kat az ügyész kö te les be mu tat ni. Ha a bíró
meg ál la pít ja, hogy az en ge dély ke re te it túl lép ték, a tit kos
adat szer zést meg szün te ti, más tör vénysértés ese tén a tit kos 
adat szer zést meg szün tet he ti. E vég zés ellen fel leb be zés -
nek nincs he lye.

(4) A kü lön tör vény alap ján a nyo mo zást meg elõ zõ en
vég zett tit kos in for má ció gyûj tés [200.  § (3) bek.] ered mé -
nyét – annak a bün te tõ el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sá ig –
a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zot tak is mer he tik meg.

(5) Az ügyész a tit kos adat szer zés té nyé rõl – annak be -
fe je zé sét köve tõen – ér te sí ti a bí rói en ge dély ben érin tet tet,
ha az érin tett ellen nem in dult bün te tõ el já rás, és az ér te sí -
tés a bün te tõ el já rás si ke rét nem ve szé lyez te ti.

A tit kos adat szer zés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sa

206.  § (1) Ha az ügyész a tit kos adat szer zés ered mé nyét
a bün te tõ el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
tit kos adat szer zés en ge dé lye zé se irán ti in dít ványt, a bí ró -
ság ha tá ro za tát és a tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké -
szí tett je len tést csa tol ja a nyo mo zás ira ta i hoz. Ha az ira tok
csa to lá sa a nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se (193. §) után
tör tént, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl ér te sí te ni kell, és le -
he tõ sé get kell adni a csa tolt ira tok meg is me ré sé re.

(2) A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké szí tett je len -
tés a nyo mo zás ira ta i hoz tör té nõ csa to lást köve tõen az ok -
irat ra (116. §) vo nat ko zó sza bá lyok sze rint hasz nál ha tó fel
bi zo nyí ték ként.

(3)444 A tit kos adat szer zés ered mé nye annak a bûn cse -
lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, és az zal szem ben hasz nál ha tó 
fel, amely  miatt, és aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a
bí ró ság en ge dé lyez te.

443 A 205.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
94.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

444 A 206.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 95.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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440 Lásd a 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de le tet.
441 A 204.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

94.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

442 A 204.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
94.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.



(4)445 Aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a bí ró ság
en ge dé lyez te, a tit kos adat szer zés ered mé nye olyan bûn -
cse lek mény bi zo nyí tá sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az
en ge dély ben nem je löl tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat -
szer zés e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) ez
utób bi bûn cse lek mény te kin te té ben is fenn áll nak.

(5) Annak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos adat szer zést a bí ró ság en ge dé lyez te, a tit kos
adat szer zés ered mé nye min den el kö ve tõ vel szem ben fel -
hasz nál ha tó.

(6) Bi zo nyí ték ként nem le het fel hasz nál ni a tit kos adat -
szer zés ered mé nyét, ha a tit kos adat szer zést a 204.  §
(3) be kez dé sé nek a) vagy e) pont ja, ille tõ leg a 205.  §
(3) be kez dé se alap ján szün tet ték meg, vagy a tit kos adat -
szer zés érin tett je – anél kül, hogy azt a bí ró ság en ge dé lyez -
te vol na – az ügy ben el já ró védõ, ille tõ leg olyan sze mély,
aki ta nú ként nem hall gat ha tó ki, vagy a val lo más té telt a
82.  § (1) be kez dé se alap ján meg ta gad hat ja.

A titkos információgyûjtés eredményének felhasználása

206/A.  §446 (1) A bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói en -
ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye a
bün te tõ el já rás ban ak kor hasz nál ha tó fel, ha

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét köve tõen a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(2) Aki vel szem ben a bí ró ság bûn ül dö zé si cél ból tit kos
in for má ció gyûj tést en ge dé lye zett, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a tit kos in for -
má ció gyûj tés ered mé nye olyan bûn cse lek mény bi zo nyí tá -
sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge dély ben nem je löl -
tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer zés e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei ez utób bi bûn cse lek mény te kin te -
té ben is fenn áll nak.

(3) Annak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos in for má ció gyûj tést a bí ró ság en ge dé lyez te,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye min den el kö -
ve tõ vel szem ben fel hasz nál ha tó.

(4) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói, ille tõ leg
igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a bün te tõ el já rás ban ak kor hasz nál -
ha tó fel, ha

445 A 206.  § (4)–(5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 95.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi (4) be kez dés szá mo zá sát (6) be kez dés re mó -
do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

446 A 206/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 95.  §-ának
(3) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét köve tõen a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(5) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is ki zá ró lag az en ge dély ben
meg je lölt sze mély bûn cse lek mé nyé nek bi zo nyí tá sá ra
hasz nál ha tó fel.

(6) A bí rói, ille tõ leg igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez 
kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek a bün te tõ el -
já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sát az
(1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a nyo mo zás el ren de lé sét köve tõen az ügyész in dít -
vá nyoz hat ja. Az in dít vány ról a nyo mo zá si bíró ha tá roz.

(7) A bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés
té nyét a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ke iga zol ja. Az iga -
zo lás tar tal maz za a bí ró ság meg je lö lé sét, az en ge déllyel
érin tett ügy szá mát és tár gyát, az érin tett sze mély ne vét, a
tit kos in for má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé re irá nyuló elõ ter -
jesz tés, ille tõ leg az en ge dély ke re te it.

VI. Cím

A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA

A nyomozási bíró feladata

207.  § (1)447 A vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság fel ada -
ta it elsõ fo kon a me gyei bí ró ság el nö ke ál tal ki je lölt bíró
(nyo mo zá si bíró) lát ja el.

(2) A nyo mo zá si bíró dönt
a)448 a vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar -

to zó kény szer in téz ke dé sek kel, az el me ál la pot meg fi gye lé -
sé vel kap cso la tos in dít vá nyok ról, a védõ ki zá rá sá ról, ille -
tõ leg az elõ ze tes le tar tóz ta tott pszi chi át ri ai ke ze lés re az
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet be tör té -
nõ be uta lá sá ról,

b) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl [203.  § (4) és
(6) bek.], meg szün te té sé rõl [205.  § (3) bek.], valamint a
tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek bün te tõ el já rás ban
bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sá nak le he tõ sé -
gé rõl [206/A.  § (6) bek.],

c) a nyo mo zás meg szün te té sét köve tõen a nyo mo zás
foly ta tá sá nak el ren de lé sé rõl [191.  § (3) bek.],

447 A 207.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 122.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

448 A 207.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja a 2006: LI. tör vény
96.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.
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d) az ügyész in dít vá nyá ra a tanú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sá ról (97.  §),

e)449 a 149.  § (3) be kez dé se, a 150.  § (2) be kez dé se, a
151.  § (4) be kez dé se, valamint a 153.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat, to váb bá a
151.  § (2) be kez dé se sze rin ti ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa -
naszt el uta sí tó ha tá ro zat tal szem ben elõ ter jesz tett fe lül bí -
rá la ti in dít vány ról, valamint a rend bír ság 161.  § (6) be kez -
dé se sze rin ti el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sá ról.

(3)450 A nyo mo zá si bíró a vád irat be nyúj tá sa elõtt az
ügyész in dít vá nyá ra ki hall gat ja a kü lö nö sen vé dett ta nút
és azt a ta nút, aki az éle tét köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la -
pot ban van. A tanú ki hall ga tá sá nak in dít vá nyo zá sát a tanú
és az ér de ké ben el já ró ügy véd az ügyész nél kez de mé nyez -
he ti. A nyo mo zá si bíró is mé tel ten ki hall gat ja a kü lö nö sen
vé dett ta nút, ha ezt a tár gya lás elõ ké szí té se vagy a tár gya -
lás so rán a bí ró ság el ren de li [268.  § (2) bek., 305.  §
(3) bek.].

(4) A nyo mo zá si bíró a vád irat be nyúj tá sa elõtt az
ügyész in dít vá nyá ra ki hall gat ja a ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött ta nút, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a
tár gya lá son tör té nõ ki hall ga tá sa a fej lõ dé sét ká ro san be fo -
lyá sol ná. A tanú ki hall ga tá sá nak in dít vá nyo zá sát a tör -
vényes kép vi se lõ, a gon do zó és a tanú ér de ké ben el já ró
ügy véd az ügyész nél kez de mé nyez he ti.

(5)451 Az ügyész, a gya nú sí tott és a védõ bi zo nyí tás fel -
vé te lét is in dít vá nyoz hat ja, ha meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy az így meg sze rez he tõ bi zo nyí tá si esz köz a bí ró sá gi
el já rás ban már nem áll na ren del ke zés re, vagy az ad dig ra
je len tõs mér ték ben meg vál toz na, ille tõ leg bi zo nyí tá si esz -
köz jel le gét el ve szí te né. Az ügyész, a gya nú sí tott, a védõ,
a tanú ér de ké ben el já ró ügy véd, valamint a kis ko rú tanú
gon do zó ja és tör vényes kép vi se lõ je a ta nú nak vagy ki vé te -
les eset ben a gya nú sí tott nak a zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út -
ján tör té nõ ki hall ga tá sát is in dít vá nyoz hat ja.

(6)452 A vád irat be nyúj tá sa elõtt az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás egy éven túli meg hosszab bí tá sá ra, valamint az ide ig le -
nes kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló el já -
rást a me gyei bí ró ság egyes bí rá ja e Cím ben fog lalt ren del -
ke zé sek sze rint foly tat ja le.

Illetékesség

208.  § (1) A nyo mo zá si bíró a me gyei bí ró ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ ügyész sé gek ál tal foly ta tott el já rás

so rán jár el, te kin tet nél kül arra, hogy az el já rás alap já ul
szol gá ló bûn cse lek mény el bí rá lá sa a he lyi bí ró ság vagy a
me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A me gyei bí ró ság el nö ke a me gyei bí ró ság te rü le tén
lévõ több he lyi bí ró sá gon is ki je löl het nyo mo zá si bí rót, és
eb ben az eset ben a nyo mo zá si bí rók ille té kességét a me -
gyei bí ró ság el nö ke ál la pít ja meg. A nyo mo zá si bíró bi zo -
nyí tá si cse lek mény el vég zé se ese tén az ille té kességi te rü -
le tén kí vül is el jár hat.

Általános eljárási szabályok

209.  § (1) A nyo mo zá si bíró el já rá sá ra a bí ró sá gi el já rás
ál ta lá nos sza bá lyai az e cím ben fog lalt el té ré sek kel al kal -
ma zan dók.

(2) Az ügyek egye sí té sé nek és el kü lö ní té sé nek nincs
he lye.

(3) Azt az el já rás ban fel me rült bûn ügyi költ sé get, ame -
lyet a 74.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint az ál lam elõ -
le gez, a nyo mo zá si bíró ál la pít ja meg, de a meg ál la pí tott
össze get az ügyész elõ le ge zi.

(4) Ha a nyo mo zá si bíró azt ész le li, hogy a nyo mo zás
fel füg gesz té sé nek vagy meg szün te té sé nek van he lye, er rõl 
az ügyészt ér te sí ti.

Az ülés

210.  § (1) A nyo mo zá si bíró ülést tart, ha az in dít vány
tár gya

a)453 a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó
kény szer in téz ke dés (129.  §, 137.  §, 138.  §, 138/A.  §,
140.  §, 146.  §) el ren de lé se,

b)454 elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy házi õri zet meg hosszab -
bí tá sa, és az in dít vány ban a ko ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a
meg hosszab bí tás oka ként új kö rül mény re hi vat koz tak,

c) az elõ ze tes le tar tóz ta tás nak az el ren de lé sé tõl szá mí -
tott hat hó na pot meg ha la dó meg hosszab bí tá sa,

d)455 óva dék meg ál la pí tá sa (147.  §),
e) el me ál la pot meg fi gye lé sé nek (107.  §) el ren de lé se,
f) bi zo nyí tá si cse lek mény el vég zé se [207.  §

(3)–(5) bek.].

(2)456 Az ülés mel lõz he tõ, ha az in dít vány tár gya el me -
ál la pot meg fi gye lé sé nek el ren de lé se, és azon a gya nú sí tott 
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449 A 207.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja a 2006: LI. tör vény 96.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

450 A 207.  § (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
122.  §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.

451 A 207.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
122.  §-ának (4) be kez dé se ik tat ta be.

452 A 207.  § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 122.  §-ának (5) be kez dé se
ik tat ta be.

453 A 210.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 97.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

454 A 210.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 97.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi b)–e) pon tok je lö lé sét c)–f) pon -
tok ra mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

455 A 210.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 97.  §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

456 A 210.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 97.  §-ának (4) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



az egész sé gi ál la po ta  miatt nem je len het meg, ille tõ leg a
jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len, to váb bá ha az in dít vány
tár gya óva dék meg ál la pí tá sa, és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
el ren de lé se a 129.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott okán kí vül más okon is ala pult.

(3) A nyo mo zá si bíró az ira tok alap ján dönt
a) az (1) be kez dés ben fel nem so rolt kér dé sek ben,
b) ha az ülést a (2) be kez dés alap ján mel lõ zi,
c) ha az in dít vány nem az arra jo go sult tól szár ma zik.

(4) A nyo mo zá si bíró – ha ez szük sé ges – a (3) be kez -
dés ben fel so rolt ese tek ben is ülést tart.

211.  § (1)457 A nyo mo zá si bíró meg ha tá roz za az ülés
ha tár nap ját. Ha az in dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, azt
meg kül di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, to váb bá gon dos ko -
dik a gya nú sí tott nak a nyo mo zá si bíró elõt ti meg je le né sé -
rõl, az ülés ha tár nap já ról és he lyé rõl ér te sí ti a vé dõt. Ha az
in dít ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, azt a nyo mo zá si
bíró meg kül di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, in téz ke dik a
szük sé ges ira tok be szer zé se iránt, to váb bá az ülés ha tár -
nap já ról és he lyé rõl ér te sí ti az in dít vá nyo zót, az ügyészt, a
gya nú sí tot tat és a vé dõt.

(2) Ha az ülé sen az in dít vá nyo zó nem je le nik meg, ezt
úgy kell te kin te ni, hogy az in dít ványt vissza von ta. Ha az
in dít vány tár gya az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el -
ren de lé se, és a gya nú sí tott az ál la po ta  miatt nem je len het
meg, vagy a jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len, az ülés a védõ 
tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.

(3) Az ülé sen az in dít vá nyo zó az in dít ványt meg ala po zó 
bi zo nyí té ko kat írás ban elõ ter jesz ti, vagy szó ban elõ ad ja.
A je len le võk nek mó dot kell adni arra, hogy az in dít vá nyo -
zó bi zo nyí té ka it – a 186.  § ke re tei kö zött – meg is mer jék.
Ha az ér te sí tett nem je len t meg, de az ész re vé te lét írás ban
be nyúj tot ta, ezt a nyo mo zá si bíró is mer te ti.

(4)458 A nyo mo zá si bíró meg vizs gál ja, hogy az in dít -
vány tör vényi elõ fel té te lei fenn áll nak-e, nincs-e aka dá lya
a bün te tõ el já rás nak, és az in dít vány meg ala po zott sá ga
iránt nem tá maszt ha tók-e éssze rû ké te lyek. A 210.  §
(1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja ese tén a vizs gá lat ki ter jed a
gya nú sí tott sze mé lyi kö rül mé nye i re is.

(5)459 A nyo mo zá si bíró az ülést zárt cé lú táv köz lõ há ló -
zat út ján is meg tart hat ja. Az ülé sen védõ rész vé te le kö te le -
zõ, a vé dõ nek az ülés tar ta ma alatt a gya nú sí tot tal azo nos
he lyen kell tar tóz kod nia. A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján
tör té nõ ülés re a 244/A–244/D.  § ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

457 A 211.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 98.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

458 A 211.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
98.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

459 A 211.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 124.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen

212.  § (1) A bi zo nyí tá si cse lek mény el vég zé sé re vo nat -
ko zó in dít vány elõ ter jesz tõ je gon dos ko dik a bi zo nyí tás fel -
vé tel el vég zé sé nek fel té te le i rõl. Ha az ülés a nyo mo zá si
bíró hi va ta los he lyi sé gé ben nem tart ha tó meg, az in dít -
vány ban az ülés he lyét meg kell je löl ni.

(2) A nyo mo zá si bíró az ülés kez de tén a bi zo nyí tá si cse -
lek mény el vég zé sé re vo nat ko zó in dít vány ról in do kolt
vég zés sel ha tá roz.

213.  § (1) Az olyan tanú ki hall ga tá sán, aki nek éle tét
köz vet len ve szély fe nye ge ti, vagy meg ala po zot tan fel te he -
tõ, hogy a tár gya lá son nem je len het meg (87.  §), a gya nú sí -
tott és vé dõ je, valamint a tanú ér de ké ben el já ró ügy véd je -
len le het, ki vé ve, ha ezt a tanú ál la po ta nem te szi le he tõ vé.
Eb ben az eset ben a gya nú sí tot tat és a vé dõt az ülés rõl utó -
lag kell ér te sí te ni az zal, hogy az ülés rõl ké szült jegy zõ -
köny vet az ügyész nél meg te kint he tik.

(2)460 A kü lö nö sen vé dett tanú ki hall ga tá sá nál a nyo -
mo zá si bí rón, a jegy zõ könyv ve ze tõn és – ha szük sé ges – a
tol má cson kí vül csak az ügyész és a tanú ér de ké ben el já ró
ügy véd le het je len. A kü lö nö sen vé dett tanú ki hall ga tá sa
so rán a nyo mo zá si bí ró nak fel kell tár nia, és szük ség ese -
tén a nyo mo zó ha tó ság köz re mû kö dé sé vel vagy más mó -
don el len õriz nie kell a tanú sza va hi he tõ sé gét, tu do má sá -
nak meg bíz ha tó vol tát, és azo kat a kö rül mé nye ket, ame -
lyek val lo má sa hi telt-ér dem lõ sé gét be fo lyá sol hat ják. Az
így szer zett ada to kat a ki hall ga tás ról ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni. A jegy zõ könyv rõl ki vo na tot kell ké -
szí te ni, amely a je len lé võk kö zül csak a nyo mo zá si bíró és
az ügyész ne vét, a tanú kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tá sá nak
té nyét és a kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott tanú val lo má sát
tar tal maz za. A nyo mo zá si bíró gon dos ko dik ar ról, hogy a
kü lö nö sen vé dett tanú sze mé lyé re és tar tóz ko dá si he lyé re
a val lo má sá ról ké szült jegy zõ köny vi ki vo nat alap ján ne le -
hes sen kö vet kez tet ni. A jegy zõ köny vi ki vo na tot az ügyész 
ré szé re át kell adni. A jegy zõ köny vi ki vo nat nak a vád irat
be nyúj tá sá ig tör té nõ el kü lö ní tett, zárt ke ze lé sé rõl az
ügyész gon dos ko dik. A jegy zõ köny vi ki vo na tot a vád irat
be nyúj tá sá ig az ügyé szen kí vül a nyo mo zó ha tó ság is mer -
he ti meg.

(3) A ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött tanú ki hall -
ga tá sá nál a (2) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül a tanú tör -
vényes kép vi se lõ je és gon do zó ja is je len le het. A tanú ki -
hall ga tá sá ról a gya nú sí tot tat és a vé dõt utó lag kell ér te sí te -
ni az zal, hogy a ki hall ga tás ról ké szült jegy zõ köny vet az
ügyész nél meg te kint he tik.

460 A 213.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 125.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(4) A nyo mo zá si bíró – in dít vány ra – el ren del he ti a tanú
ki hall ga tá sá nak kép- vagy hang fel ve võ vel, illetve egyéb
be ren de zés sel tör té nõ rög zí té sét. A fel vé tel a jegy zõ köny -
vet nem pó tol ja. A fel vé tel rõl ké szült má so la ton a tanú
sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra al kal mas egye di
tu laj don sá gai (pl. arc kép, hang) tech ni kai úton tor zít ha tók. 
Ha a fel vé tel kü lö nö sen vé dett, vagy olyan tanú ki hall ga tá -
sá ról ké szült, aki nek a sze mé lyi ada ta it zár tan ke ze lik, a
zárt ke ze lés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az ilyen fel vé tel -
re is al kal maz ni kell.

A határozat

214.  § (1) A nyo mo zá si bíró – ha e tör vény más képp
nem ren del ke zik – az in dít vány elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
há rom na pon be lül in do kolt vég zés sel ha tá roz, amely ben
az in dít vány nak helyt ad, rész ben ad helyt, vagy azt el uta -
sít ja. Az in do ko lás tar tal maz za az in dít vány lé nye gét, az
el já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény rö vid le írá sát és
mi nõ sí té sét, az in dít vány tör vényi fel té te le i nek fenn ál lá sát 
vagy azok hi á nyá ra való uta lást. Ha a nyo mo zá si bíró az
in dít ványt el uta sí tot ta, vál to zat lan ala pon újabb in dít vány
elõ ter jesz tésének nincs he lye.

(2) A ha tá ro za tot az ügyésszel, az in dít vá nyo zó val és – a 
207.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ját és (3) be kez dé sét ki -
véve – az zal kell kö zöl ni, aki re az ren del ke zést tar tal maz.
A gya nú sí tot tal kö zölt ha tá ro za tot a vé dõ vel is kö zöl ni
kell.

(3) A ha tá ro za tot az ülé sen ki hir de tés út ján kell kö zöl ni. 
Ha a nyo mo zá si bíró az ira tok alap ján dön tött, a ha tá ro za -
tot az írás ba fog la lást köve tõen nyom ban kéz be sí te ni kell.
A 207.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja és (3) be kez dé se ese -
tén a kéz be sí tés re a 70.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja az
irány adó.

Jogorvoslat

215.  § (1) A nyo mo zá si bíró ha tá ro za ta ellen az je lent het 
be fel leb be zést, aki vel a ha tá ro za tot kö zöl ték. A ki hir de tés 
út ján kö zölt ha tá ro zat el le ni fel leb be zést a ki hir de tés után
nyom ban be kell je len te ni. Az a jo go sult, aki a ha tá ro zat
ki hir de té sén nem vett részt, a fel leb be zé sét az ülés tõl szá -
mí tott há rom na pon be lül je lent he ti be. A kéz be sí tés út ján
kö zölt ha tá ro zat ellen a fel leb be zést a jo go sult a kéz be sí -
tés tõl szá mí tott há rom na pon be lül je lent he ti be.

(2) A nyo mo zá si bíró a ha tá ro zat el le ni fel leb be zést a
nyi lat ko za tok be ér ke zé sét, ille tõ leg a fel leb be zé si ha tár idõ 
le jár tát köve tõen ha la dék ta la nul a fel leb be zés el bí rá lá sá ra
ille té kes me gyei bí ró ság nak kül di meg.

(3)461 A fel leb be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná -
csa ta nács ülé sen bí rál ja el.

(4) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) a 207.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti, a vád -

irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó kény -
szer in téz ke dé sek kö zül a 149.  § (6) és (8) be kez dé sé vel, a
151.  § (3) és (6) be kez dé sé vel és a 153.  § (2) be kez dé sé vel
kap cso la tos in dít vá nyok ról ho zott ha tá ro zat,

b) a 207.  § (2) be kez dé sé nek b) és e) pont já ra és
(3)–(4) be kez dé sé re vo nat ko zó ha tá ro zat,

c) a 212.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
ellen.

(5)462 Fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó a sze -
mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz -
ke dés el ren de lé se. A sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy
kor lá to zó kény szer in téz ke dés meg szün te té se  miatt be je -
len tett ügyé szi fel leb be zés – fel té ve, hogy a meg szün te tést
nem az ügyész in dít vá nyoz ta – ha lasz tó ha tá lyú.

(6) A (4) be kez dés ben írt ha tá ro za tok el le ni fel leb be zés,
to váb bá a jog erõs ha tá ro zat el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra
vonat kozó ha tá ro zat ho za ta lát a nyo mo zá si bíró mel lõz he ti.

X. Fejezet

A VÁDEMELÉS

Intézkedés az iratok ismertetése után

216.  §463 (1) Az ügyész, ha a 193.  § (1) be kez dé se sze rin -
ti el já rá si cse lek ményt maga vé gez te, en nek meg tör tén te
után, ha pe dig azt a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az ira tok
hoz zá ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül az ügy ira ta it
meg vizs gál ja, és en nek ered mé nyé hez ké pest

a) to váb bi nyo mo zá si cse lek ményt vé gez het, vagy az
el vég zé sé rõl ren del kez het,

b) a nyo mo zást fel füg geszt he ti,
c) a nyo mo zást meg szün tet he ti,
d) vá dat emel, vagy ha tá roz a vád eme lés rész be ni mel -

lõ zé sé rõl, ille tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sá ról.
[d) az ügyet köz ve tí tõi el já rás ra utal hat ja, illetve a vád -

eme lés el ha lasz tá sá ról ha tá roz hat,
e) vá dat emel, vagy ha tá roz a vád eme lés rész be ni mel -

lõ zé sé rõl.]464

461 A 215.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 126.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

462 A 215.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
99.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

463 A 216.  § a 2002: I. tör vény 127.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
464 A 216.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 100.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. Az e) pon tot a 2006: LI. tör vény
100.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a ren del ke zé sek 2007. ja nu ár 1. nap ján lép nek ha tály ba.
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[(2) Ha az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy a 
vád eme lés el ha lasz tá sá ról való dön tés hez párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el, a párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény el ké szí té sé nek ide je az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõ be nem szá mít bele.]465

(2) [(3)] Az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõt az
ügyész ség ve ze tõ je ki vé te les eset ben har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Nagy ter je del mû ügy ben az ügyész ség
ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra a fe let tes ügyész ki vé te le sen en nél
hosszabb – leg fel jebb ki lenc ven na pos – ha tár idõt is en ge -
dé lyez het. A ha tár idõt az (1) be kez dés a) pont já ban sza bá -
lyo zott eset ben a nyo mo zá si cse lek mény el vég zé sé tõl kell
szá mí ta ni.

(3) [(4)] Ha az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti nyo mo zá -
si cse lek mény el vég zé se után az ügyész vá dat emel, ezt
meg elõ zõ en a nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült ira tok
meg is me ré sé nek le he tõ sé gét a 193.  § sze rint biz to sít ja a
gya nú sí tott nak és a vé dõ nek. Más eset ben az ira tok meg is -
me ré sé nek le he tõ sé gét a gya nú sí tott vagy a védõ in dít vá -
nyá ra kell biz to sí ta ni.

[(5) Az ügyész a vád eme lés rész be ni mel lõ zé sé rõl (220.  §),
a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy annak meg ta ga dá sá ról
[221/A.  § (4) bek.], a vád eme lés el ha lasz tá sá ról (222.  §),
a párt fo gói vé le mény be szer zé sé rõl [224.  § (1) bek.], a vád -
eme lés el ha lasz tá sa után az el já rás meg szün te té sé rõl [226.  §
(1)–(2) bek.], valamint az e fe je zet sze rin ti ügyé szi ha tá ro za -
tok el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ról a vád eme lés sza ka szá ban
[228.  § (3) bek.] ha tá ro za tot hoz.]466

A vádirat

217.  § (1) Az ügyész vád irat nak a bí ró ság hoz való be -
nyúj tá sá val emel vá dat.

(2) A gya nú sí tot tat az ügyész szük ség ese tén a vád eme -
lés elõtt ki hall gat ja.

(3) A vád irat tar tal maz za
a) a vád lott nak a 117.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze -

mé lyi ada ta it,
b) a vád tár gyá vá tett cse lek mény le írá sát,
c) a vád tár gyá vá tett cse lek mény nek a Btk. sze rin ti mi -

nõ sí té sét,
d) az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges kü lön tör vényi

fel té tel (ma gán in dít vány, fel je len tés, kí vá nat, men tel mi
jog vagy men tes ség fel füg gesz té se, hoz zá já ru lás a bün te -
tõ el já rás meg in dí tá sá hoz) meg lé tét,

e)467 a bí ró ság ha tás kö ré re és ille té kességére vo nat ko zó
jog sza bá lyok meg je lö lé sét, to váb bá a vád ira tot be nyúj tó
ügyész ha tás kö ré re, ille tõ leg ille té kességére vo nat ko zó
sza bá lyok ra való uta lást,

465 A 216.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 100.  §-ának (3) be kez dé se 
ik tat ta be, egy ben a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sát (3)–(4) be kez dés re mó do sí -
tot ta. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

466 A 216.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 100.  §-ának (4) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

467 A 217.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja a 2002: I. tör vény 128.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg.

f) a bün te tés ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó in dít ványt, ha az ügyész nem vesz részt a tár -
gya lá son,

g) a be je len tett pol gá ri jogi igényt, to váb bá az egyéb
in dít vá nyo kat,

h) a tár gya lás ra idé zen dõk és az ar ról ér te sí ten dõk in -
dít vá nyo zá sát,

i) a bi zo nyí tá si esz kö zök meg je lö lé sét, valamint azt,
hogy mely tény bi zo nyí tá sá ra szol gál nak,

j) a tár gya lá son való bi zo nyí tás fel vé te lé nek sor rend jé -
re vo nat ko zó in dít ványt.

218.  § (1)468 Ha a gya nú sí tott a vád irat be nyúj tá sa kor a
sze mé lyi sza bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val járó
kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt áll, és az ügyész en nek
fenn tar tá sát in do kolt nak tart ja, a kény szer in téz ke dés fenn -
tar tá sá ra in dít ványt tesz. Ha az ügyész az elõ ze tes le tar tóz -
ta tás fenn tar tá sát in dít vá nyoz za, és a nyo mo zás so rán az
elõ ze tesen le tar tóz ta tott kor lá to zá sok nak volt alá vet ve, az
in dít vány ban ki kell tér ni arra, hogy az ügyész mely kor lá -
to zá sok fenn tar tá sát lát ja in do kolt nak.

(2) Ha a vád lott a gyer mek e sé rel mé re szán dé kos bûn -
cse lek ményt kö ve tett el, az ügyész a vád irat ban in dít vá -
nyoz hat ja, hogy a bí ró ság a vád lott szü lõi fel ügye le ti jo gát
szün tes se meg.

(3) Az ügyész a vád irat ban a vád lot tal szem ben pol gá ri
jogi igényt ter jeszt het elõ.

(4)469 Ha a vád eme lés ká bí tó szer rel vissza élés (Btk.
282–282/C.  §)  miatt tör té nik, és a gya nú sí tot tal szem ben
ko ráb ban in dult bün te tõ el já rást a bí ró ság a 266.  § (6) be -
kez dé se alap ján fel füg gesz tet te, a vád irat ban in dít vá nyoz -
ni kell az el já rás foly ta tá sát [266.  § (7) bek.] és az ügyek
egye sí té sét.

219.  § (1)470 A vád ira tot annyi pél dány ban kell be nyúj -
ta ni, hogy a bí ró ság nak, va la mennyi vád lott nak és vé dõ -
nek egy-egy pél dány jus son. A vád irat bí ró sá gi pél dá nyá -
hoz csa tol ni kell a vád eme lés alap já ul szol gá ló mind azon
ira tot, ame lyet az ügyész a gya nú sí tott nak, illetve a vé dõ -
nek is mer te tés re az el já rás vé gén át adott, valamint a tár gyi
bi zo nyí tá si esz kö zö ket.

(2) Ha a tanú ne vé nek, ille tõ leg ada ta i nak zárt ke ze lé sét
ren del ték el, a tár gya lás ra idé zen dõ tanú ne vét, illetve ada ta it
nem a vád irat ban, ha nem kü lön zárt irat ban kell kö zöl ni.

468 A 218.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
129.  §-a ik tat ta be.

469 A 218.  § (4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 56.  §-ának (1) be kez dé se
ik tat ta be.

470 A 219.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 130.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(3)471 Ha a vád lott a ma gyar nyel vet nem is me ri, a vád -
irat e vád lott ra vo nat ko zó ré szét a vád lott anya nyel vé re,
re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vé re, ille tõ leg ké ré sé re az
ál ta la ko ráb ban is mert ként meg je lölt, az el já rás ban ko ráb -
ban hasz nált más nyelv re le kell for dí ta ni, és azt így kell a
bí ró ság hoz be nyúj ta ni.

(4)472 Ha az ügyész a kü lö nö sen vé dett tanú val lo má sát a 
bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott tanú ki hall ga tá sá ról ké szült 
jegy zõ könyv-ki vo na tot csa tol ja a vád eme lés alap já ul szol -
gá ló ira tok hoz, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl, valamint e
csa tolt irat meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl ér te sí ti.473 Ha
en nek az irat nak a csa to lá sa a nyo mo zás ira ta i nak meg is -
me ré se (193. §) után tör tént, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er -
rõl ér te sí te ni kell, és le he tõ sé get kell adni az utóbb csa tolt
irat meg is me ré sé re.

(5) A kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott tanú ki hall ga tá sá -
ról ké szült jegy zõ könyv-ki vo nat a nyo mo zás ira ta i hoz tör -
té nõ csa to lást köve tõen az ok irat ra (116. §) vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint hasz nál ha tó fel bi zo nyí ték ként.

(6) A vád eme lés rõl a sér tet tet ér te sí te ni kell.

A vádemelés részbeni mellõzése

220.  § (1) Az ügyész ha tá ro zat tal mel lõz he ti a vád eme -
lést az olyan bûn cse lek mény  miatt, amely nek a vád tár gyá -
vá tett je len tõ sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs -
ség re vo nás szem pont já ból nincs je len tõ sé ge. Erre a vád -
irat ban utal ni kell, és a vád eme lés rész be ni mel lõ zé sét a
sér tet tel kö zöl ni kell.

(2)474 Az zal a bûn cse lek ménnyel kap cso lat ban, amely
 miatt az ügyész a vád eme lést mel lõz te, a bûn ügyi költ sé get 
az ál lam vi se li.

221.  §475 Az ügyész a ha tá ro zat ban tá jé koz tat ja a sér tet -
tet, hogy a pol gá ri jogi igé nyét egyéb tör vényes úton ér vé -
nye sít he ti, valamint, hogy annak a cse lek mény nek a te kin -
te té ben, amely  miatt a vád eme lést rész ben mel lõz te, pót -
ma gán vád nak van he lye.

471 A 219.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 130.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

472 A 219.  § (4)–(6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 130.  §-ának (3) be kez -
dé se ik tat ta be.

473 A 219.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
101.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
 hatályba.

474 A 220.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 102.  §-a ik tat ta be, egy ben 
az ad di gi 220.  § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

475 A 221.  § a 2002: I. tör vény 131.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A 221.  §
ere de ti al cí me a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba.

[A közvetítõi eljárás476

221/A.  § (1) A köz ve tí tõi el já rás a sze mély el le ni (Btk.
XII. fe je zet I. és III. cím), a köz le ke dé si (Btk. XIII. fe je zet),
ille tõ leg a va gyon el le ni (Btk. XVIII. fe je zet), öt évi sza bad -
ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek -
mény  miatt in dult bün te tõ el já rás tar ta ma alatt, a gya nú sí -
tott vagy a sér tett in dít vá nyá ra, ille tõ leg ön kén tes hozzá -
járulásukkal al kal maz ha tó el já rás.

(2) A köz ve tí tõi el já rás cél ja, hogy a bûn cse lek mény kö -
vet kez mé nye i nek jó vá té te lét és a gya nú sí tott jö võ be ni jog -
kö ve tõ ma ga tar tá sát elõ se gít se. A köz ve tí tõi el já rás ban
arra kell tö re ked ni, hogy a gya nú sí tott és a sér tett kö zött
– a gya nú sí tott te vé keny meg bá ná sát meg ala po zó – meg -
álla po dás jöj jön lét re. Az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá -
nak a bün te tõ el já rás alatt egy al ka lom mal van he lye.

(3) Az ügyész hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a védõ,
ille tõ leg a sér tett in dít vá nyá ra az el já rást leg fel jebb hat
hó na pi idõ tar tam ra fel füg gesz ti, és az ügyet köz ve tí tõi el -
já rás ra utal ja, ha

a) a Btk. 36.  §-a alap ján az el já rás meg szün te té sé nek
vagy a bün te tés kor lát lan eny hí té sé nek le het he lye,

b) a gya nú sí tott a nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást
tett, vál lal ja, és ké pes a sér tett ká rát meg té rí te ni vagy a
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it más mó don a sér -
tett nek jó vá ten ni,

c) a gya nú sí tott és a sér tett is hoz zá já rult a köz ve tí tõi
el já rás le foly ta tá sá hoz, valamint

d) a bûn cse lek mény jel le gé re, az el kö ve tés mód já ra és
a gya nú sí tott sze mé lyé re te kin tet tel a bí ró sá gi el já rás le -
foly ta tá sa mel lõz he tõ, vagy meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy a bí ró ság a te vé keny meg bá nást a bün te tés ki sza bá sa 
so rán ér té kel ni fog ja.

(4) A köz ve tí tõi el já rás tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot a
sér tet tel, a fel je len tõ vel és a ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ -
jé vel, valamint a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ me gyei (fõ vá ro si)
igaz ság ügyi hi va tal lal is kö zöl ni kell. Az el já rást fel füg -
gesz tõ és a köz ve tí tõi el já rást el ren de lõ ha tá ro zat ellen
nincs he lye jog or vos lat nak.

(5) A gya nú sí tott nak és a sér tett nek a köz ve tí tõi el já rás
so rán tett, az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo -
nat ko zó nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si esz köz ként nem hasz nál -
ha tó fel. A köz ve tí tõi el já rás ered mé nyét nem le het a
gyanú sított ter hé re ér té kel ni.

(6) A köz ve tí tõi el já rást a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ 
párt fo gó fel ügye lõ foly tat ja le; a köz ve tí tõi el já rás rész le -
tes sza bá lya it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

476 A 221/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 103.  §-a ik tat ta 
be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke zés
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.
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(7) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, és a Btk. 36.  §-a
(1) be kez dé se al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el -
já rást meg szün te ti; ha a Btk. 36.  §-a (2) be kez dé se al kal -
ma zá sá nak le het he lye, vá dat emel. Ha a gya nú sí tott a köz -
ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét re jött meg álla po dás tel je -
sí té sét meg kezd te, de a bün tet he tõ sé ge nem szûnt meg, az
ügyész a há rom évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt a vád eme lést egy év tõl
két évig ter je dõ idõ re el ha laszt hat ja.]

A vádemelés elhalasztása

222.  § (1) Az ügyész a vád eme lés he lyett há rom évi sza -
bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény  miatt – a bûn cse lek mény sú lyá ra, és a
rend kí vü li eny hí tõ kö rül mé nyek re te kin tet tel – a vád eme -
lést egy év tõl két évig ter je dõ idõ re ha tá ro zat tal el ha laszt -
hat ja, ha en nek a gya nú sí tott jö võ be ni ma ga tar tá sá ban mu -
tat ko zó ked ve zõ ha tá sa fel té te lez he tõ.

(2)477 Ha a Btk. 283.  §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le -
het he lye, az ügyész a vád eme lést egy évi idõ tar tam ra el -
ha laszt ja, ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott vál lal ja a ká -
bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí tó szer-hasz -
ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó
szol gál ta tá son való rész vé telt.

(3) Az ügyész a vád eme lést tar tás el mu lasz tá sá nak vét -
sé ge  miatt egy évre el ha laszt ja, ha et tõl az el mu lasz tott kö -
te le zett ség tel je sí té se vár ha tó.

223.  § (1) A vád eme lés a 222.  § (1) be kez dé se alap ján
nem ha laszt ha tó el, ha a gya nú sí tott

a) több szö rös vissza esõ,
b)478 a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés

fel füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt vagy a szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té se  miatt vég re haj tan dó sza bad ság -
vesz tés re íté lé se után, a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak 
be fe je zé se elõtt kö vet te el.

(2) Ha a Btk. az el já rás meg in du lá sát kö ve tõ ma ga tar -
tás tól te szi füg gõ vé a bün tet he tõ ség meg szû né sét, a vád -
eme lés el ha lasz tá sá nak csak az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott eset ben van he lye.

477 A 222.  § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 56.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

478 A 223.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 133.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg.

Meghallgatás a vádemelés elhalasztása elõtt479

[Meghallgatás a közvetítõi eljárásra utalás
és a vádemelés elhalasztása elõtt]480

224.  § (1)481 Az ügyész – ha a vád eme lés el ha lasz tá sa
mel lett ma ga tar tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sát vagy kö te le -
zett ség elõ írását lát ja szük sé ges nek – a vád eme lés el ha -
lasz tá sa elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét
ren de li el, majd en nek el ké szül te után a gya nú sí tot tat meg -
hall gat ja. A meg hall ga tás so rán – te kin tet tel a párt fo gói
vé le mény ben fog lal tak ra is – tisz táz ni kell, hogy a gya nú -
sí tott a ki lá tás ba he lye zett ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar -
tá sát és kö te le zett sé gek tel je sí té sét vál lal ja-e és ké pes-e
tel je sí te ni. Ha ez szük sé ges, a párt fo gó fel ügye lõ is meg -
hall gat ha tó.

(2)482 A 225.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban írt
kö te le zett sé gek a gya nú sí tott és a sér tett hoz zá já ru lá sá val,
a c) és d) pont já ban írt kö te le zett sé gek a gya nú sí tott hoz zá -
já ru lá sá val ír ha tók elõ.

(3) A 225.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja ese tén az
ügyész a sér tet tet is meg hall gat ja; a sér tett meg hall ga tá sa
mel lõz he tõ, ha a hoz zá já ru lá sá ról ko ráb ban nyi lat ko zott.
A sér tett hoz zá já ru lá sá nak hi á nya nem aka dá lya annak,
hogy a kár té rí té si, illetve a sér tett nek tel je sí ten dõ jó vá té te -
li kö te le zett ség elõ írása nél kül az ügyész a vád eme lést el -
ha lassza, ha annak fel té te lei enél kül is fenn áll nak.

[(4) Az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás fel té te le i nek
vizs gá la ta cél já ból – szük ség ese tén a gya nú sí tott ra vo nat -
ko zó párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé se után – meg -
hall gat ja a gya nú sí tot tat és a sér tet tet. Ha ez szük sé ges, a
párt fo gó fel ügye lõ is meg hall gat ha tó.]483

Magatartási szabályok megállapítása a vádemelés
elhalasztása esetén484

225.  § (1) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sá ról  szóló
ha tá ro za tá ban el ren de li a gya nú sí tott párt fo gó fel ügye le -
tét, a gya nú sí tot tat ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra
vagy más kö te le zett sé gek tel je sí té sé re kö te lez he ti. A ma -
ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sát és a kö te le zett sé gek tel je -
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479 Az al cí met a 2002: I. tör vény 134.  §-a ál la pí tot ta meg.
480 A 224.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 104. §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

481 A 224.  § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 57.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

482 A 224.  § (2) és (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 134.  §-a ál la pí tot ta
meg.

483 A 224.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 104.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke -
zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

484 A 225.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 135.  §-a ál la pí tot ta meg.



sí té sét a párt fo gó – a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint – ellen õr zi és se gí ti. A
párt fo gó e fel ada ta i nak a tel je sí té sé hez más szer vek és
szer ve ze tek se gít sé gét is igény be ve he ti.

(2) Az ügyész a gya nú sí tott ré szé re kö te le zett ség ként ír -
hat ja elõ, hogy

a) rész ben vagy egész ben té rít se meg a sér tett nek a
bûn cse lek ménnyel oko zott kárt,

b) más mó don gon dos kod jék a sér tett nek adan dó jó vá -
té tel rõl,

c) meg ha tá ro zott cél ra anya gi jut ta tást tel je sít sen, vagy
a köz szá má ra mun kát vé gez zen (a köz ja vá ra tel je sí tett jó -
vá té tel),

d) pszi chi át ri ai vagy al ko hol füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze -
lés ben ve gyen részt.

(3)485 Az ügyész a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma -
ga tar tá si sza bá lyok és kö te le zett sé gek kö zül töb bet is, ille -
tõ leg a fel so rol ta kon kí vül más ma ga tar tá si sza bályt is
meg ál la pít hat vagy más kö te le zett sé get is elõ ír hat.

(4)486 A 222.  § (2) be kez dé se ese tén kö te le zett ség ként
elõ kell írni a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen,
ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg -
elõzõ- felvilágosító szol gál ta tá son való tör té nõ rész -
vételt.487

(5) A vád eme lést el ha lasz tó ha tá ro za tot a sér tet tel, a fel -
je len tõ vel és a ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ jé vel is kö zöl ni 
kell. A sér tett a vád eme lés el ha lasz tá sá ról dön tõ ha tá ro zat
ellen jog or vos lat tal él het.

Eljárás a vádemelés elhalasztása után

226.  § (1) Az ügyész az el já rást a vád eme lés el ha lasz tá -
sá nak le jár tá tól szá mí tott har minc na pon be lül meg szün te -
ti, ha a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma ered mé nye sen
telt el.

(2)488 Az el já rást a vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak
el tel te elõtt is meg kell szün tet ni, ha a ká bí tó szer-él ve zõ
gya nú sí tott iga zol ja, hogy leg alább hat hó na pig fo lya ma -
tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó -
szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré sze sült vagy
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett részt, illetve,
ha a tar tás el mu lasz tá sa vét sé gé nek gya nú sí tott ja a tar tá si
kö te le zett sé gét tel je sí tet te. [to váb bá, ha a gya nú sí tott a
köz ve tí tõi el já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get
tett.]489

485 A 225.  § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 58.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

486 A 225.  § (4) be kez dé se a 2003: II. tör vény 58.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

487 Lásd a 26/2003. (IV. 9.) ESzCsM–GyISM együt tes ren de le tet.
488 A 226.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 105.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
489 A 226.  § (2) be kez dé sé ben a „to váb bá, ha a gya nú sí tott a köz ve tí tõi el -

já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett” szö veg rész a 2006: LI. tör vény 
285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3)490 Ha az ügyész az (1), illetve a (2) be kez dés alap ján
meg szün te ti az el já rást, kö te le zi a ter hel tet a bûn ügyi költ -
ség meg fi ze té sé re. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik arra a 
bûn ügyi költ ség re, amely nek vi se lé sé re e tör vény alap ján
mást kell kö te lez ni.

227.  § (1) Az ügyész vá dat emel, ha
a) a gya nú sí tott a ha tá ro zat ellen pa nasszal él, és a nyo -

mo zás meg szün te té sé nek fel té te lei nin cse nek meg,
b) a gya nú sí tot tal szem ben a vád eme lés el ha lasz tá sá -

nak tar ta ma alatt el kö ve tett szán dé kos bûn cse lek mény
 miatt vá dat emel nek,

c) a gya nú sí tott a ma ga tar tá si sza bá lyo kat sú lyo san
meg sze gi, vagy a kö te le zett sé gét nem tel je sí ti,

d)491 a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt ál la pít -
ják meg, hogy a vád eme lés el ha lasz tá sa a 223.  §-ban meg -
ha tá ro zott va la mely ki zá ró ok el le né re tör tént.

(2)492 A 222.  § (3) be kez dé se ese tén vád eme lés nek csak 
az ott írt kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén van he lye.

(3) Ha vád eme lés re az (1) be kez dés c) pont já ban meg -
ha tá ro zott ok ból ke rül sor, az ügyész a gya nú sí tot tat a vád -
eme lés elõtt meg hall gat ja.

(4)493 Ha a vád eme lés el ha lasz tá sá ra a 222.  § (2) be kez -
dé se alap ján ke rült sor, vá dat kell emel ni, ha

a)494 a gya nú sí tott a vád eme lés el ha lasz tá sá tól szá mí tott
egy éven be lül ok irat tal nem iga zol ja, hogy leg alább hat
hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban
ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett
részt, ille tõ leg

b) a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt a gya nú sí -
tott ellen ká bí tó szer rel vissza élés  miatt újabb bün te tõ el já -
rás in dult, és a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek vagy meg -
szün te té sé nek nincs he lye.

Jogorvoslat

228.  § (1)495 Aki re néz ve az ügyész e fe je zet sze rin ti el -
já rá sá ban ho zott ha tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz, a ha tá -
ro zat ellen a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül pa -
nasszal él het.

490 A 226.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 105.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

491 A 227.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 137.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

492 A 227.  § (2) be kez dé sé ben a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé -
nek c) pont ja alap ján a „222.  § (2)–(3) be kez dé se” szö veg rész „222.  § (3) be -
kez dé se” szö veg re mó do sult.

493 A 227.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 137.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 60.  §-a ál la pí tot ta meg.

494 A 227.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 106.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

495 A 228.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 107.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) Ha az ügyész a pa nasz nak há rom na pon be lül nem ad 
helyt, azt ha la dék ta la nul kö te les fel ter jesz te ni a fe let tes
ügyész hez.

(3) A fe let tes ügyész a pa naszt a hoz zá ér ke zé sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül ha tá ro zat tal bí rál ja el. A fe let tes
ügyész – ha a pa naszt ala pos nak ta lál ja – a ha tá ro za tot
meg vál toz tat hat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lyez he ti, és a ha -
tá ro za tot hozó ügyészt új ha tá ro zat ho za ta lá ra uta sít hat ja,
el len ke zõ eset ben a pa naszt el uta sít ja. A pa naszt el kell
uta sí ta ni ak kor is, ha az el ké sett vagy nem jo go sult tól szár -
ma zik.

(4) A pa nasz el bí rá lá sá ról a pa naszt te võt – a ha tá ro zat
ha tá lyon kí vül he lye zé se, ille tõ leg a meg vál toz ta tá sa ese -
tén azo kat is, akik kel a ha tá ro za tot kö zöl ték – ér te sí te ni
kell. A pa naszt el bí rá ló ha tá ro zat ellen to váb bi pa nasz nak
nincs he lye.

(5) Vád eme lés  miatt nincs he lye jog or vos lat nak.

(6) Az ügyész ha tá ro za ta i ra a 169.  § (2)–(5) be kez dés
ren del ke zé sei ér te lem sze rû en irány adó ak.

A pótmagánvádló fellépése

229.  § (1)496 Ha az ügyész vagy a fe let tes ügyész a sér tett -
nek a fel je len tést el uta sí tó vagy a nyo mo zást meg szün te tõ ha -
tá ro zat el le ni pa na szát el uta sí tot ta, és a 199.  § (2) be kez dé se
alap ján pót ma gán vád nak van he lye – fel té ve, hogy a pót -
magánvád eme lé sét a 199.  § (3) be kez dé se nem zár ja ki –,
 továbbá ha az ügyész a vád eme lést rész ben mel lõz te, a sér tett
a pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat van
 napon be lül pót ma gán vád ló ként lép het fel.

(2) A pa nasz el uta sí tá sát köve tõen a sér tett nek le he tõ sé -
get kell adni, hogy az el le ne el kö ve tett bûn cse lek mény re
vo nat ko zó ira to kat az ügyész ség hi va ta los he lyi sé gé ben
meg is mer hes se.

230.  § (1)497 Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel -
lép ni, jogi kép vi se lõ je út ján az ügy ben ad dig el járt elsõ
fokú ügyész ség nél vád in dít ványt nyújt be.498 A vád in dít -
ványt az ügyész ség az ira tok kal együtt to váb bít ja az ügy -
ben ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság hoz.

496 A 229.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 108.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

497 A 230.  § ere de ti (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba. A 230.  § (2) és
(3) be kez dé sé nek szá mo zá sa a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján (1) és (2) be kez dés re mó do sul. Az e tör vénnyel át szá mo zott
(2) be kez dés szö ve gét a 2002: I. tör vény 139.  §-a ál la pí tot ta meg. Az (1) be -
kez dés szö ve gét a 2006: LI. tör vény 109.  §-a ál la pí tot ta meg, amely ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

498 A 230.  § (1) be kez dé se az elsõ mon da tot köve tõen a 2005: CXXXV.
tör vény 48.  §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003: LXXX. tör vény
72.  §-ának (5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2003: LXXX. tör vény 
82.  §-ának (2) be kez dé sé vel be ik ta tott kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„A pót ma gán vád ló a vád in dít ványt sze mé lye sen ak kor nyújt hat ja be, ha a
vád in dít vány ban nyi lat ko zik ar ról, hogy a sze mé lyes költ ség men tes ség és a
párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé se iránt a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint ké rel met ter jesz tett elõ a jogi se gít ség nyúj tó hi va tal hoz.”

(2) A vád in dít vány a 217.  § (3) be kez dé sé nek a)–c), g)
és h) pont já ban fel so rol ta kat, to váb bá azo kat az in do ko kat
tar tal maz za, ame lyek alap ján a pót ma gán vád ló a fel je len -
tés el uta sí tá sa, a nyo mo zás meg szün te té se vagy a vád eme -
lés rész be ni mel lõ zé se el le né re a bí ró sá gi el já rás le foly ta -
tá sát in dít vá nyoz za. A pót ma gán vád ló a vád in dít vány ban
ille té kes bí ró ság ként a ter helt la kó he lye sze rint ille té kes
bí ró sá got is meg je löl he ti [17.  § (3) bek.]. Eb ben az eset ben 
az ügyész ség az ira to kat és a vád in dít ványt a pót ma gán -
vád ló in dít vá nya alap ján ille té kességgel ren del ke zõ bí ró -
ság hoz to váb bít ja.

231.  §499 (1) A bí ró ság a vád in dít ványt el fo gad ja, ha el -
uta sí tá sá nak nincs he lye.

(2) A bí ró ság a vád in dít ványt el uta sít ja, ha
a) a pót ma gán vád ló a vád in dít ványt a 229.  § (1) be kez -

dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel te után nyúj tot ta be,
b) a pót ma gán vád ló nak nincs jogi kép vi se lõ je, ki vé ve

ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jogi szak vizs gá -
val ren del ke zik [56.  § (4) bek.],

c) a vád in dít ványt nem az arra jo go sult nyúj tot ta be,
d) a vád nem tör vényes [2.  § (2) bek.], vagy a vád in dít -

vány nem tar tal maz za a 230.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(3) A pót ma gán vád ló a 229.  § (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ le tel te elõtt a vád in dít ványt is mé tel ten
be nyújt hat ja, ha azt ko ráb ban a (2) be kez dés b) vagy
c) pont ja alap ján uta sí tot ták el, és az el uta sí tás oka már
nem áll fenn.

(4) A vád in dít ványt nem le het el uta sí ta ni ab ból az ok -
ból, hogy nem tar tal maz za a vád lott nak a 117.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt sze mé lyi ada ta it, és azok az ira tok ból
nem ál la pít ha tók meg, ha a vád lott sze mély azo nos sá ga
ezek hi á nyá ban is két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó.

232.  §500 (1) Ha a bí ró ság nak az ügy ben nincs ha tás kö re
vagy nem ille té kes, az ügyet a ha tás kör rel ren del ke zõ vagy 
ille té kes bí ró ság hoz át te szi.

(2) Ha a bí ró ság a vád in dít ványt nem uta sí tot ta el,
a) gon dos ko dik ar ról, hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a

tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak,
b) kény szer in téz ke dést ren del het el.

233.  §501 (1) Ahol e tör vény vád ira tot em lít, ott a bí ró ság
ál tal el fo ga dott vád in dít ványt is ér te ni kell.

(2) A vád lott a vád in dít vány el fo ga dá sa után jo go sult a
nyo mo zás ira ta i nak a meg is me ré sé re.

(3) A pót ma gán vád ló az ira tok tól el kü lö nít ve, zár tan ke -
zelt ira to kat nem is mer he ti meg.

(4) A vád in dít vány el uta sí tá sa nem aka dá lya annak,
hogy a nyo mo zás foly ta tá sát ren del jék el (191.  §).

499 A 231.  § a 2006: LI. tör vény 110.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

500 A 232.  § a 2006: LI. tör vény 111.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

501 A 233.  § a 2006: LI. tör vény 112.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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HARMADIK RÉSZ

XI. Fejezet

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bíróság eljárásának formái

234.  § (1) A bí ró ság tár gya lást tart, ha a vád lott bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra bi zo nyí tást vesz nek
fel.

(2) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bí ró ság
nyil vá nos ülést, ülést vagy ta nács ülést tart.

(3) Nyil vá nos ülés re az e tör vény ben meg ál la pí tott el té -
ré sek kel a tár gya lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány -
adók.

(4) Az ülé sen a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze tõ, a
vád ló, to váb bá – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a
vád lott és a védõ vesz részt. A fel so rol ta kon kí vül az ülé -
sen az le het je len, akit a bí ró ság az ülés re idé zett, vagy akit
ar ról ér te sí tett.

(5) A ta nács ülé sen a bí ró ság tag jai és a jegy zõ könyv ve -
ze tõ vesz nek részt.

Az egyesbíró

235.  § Ahol e tör vény a bí ró ság ról, a bí ró ság ta ná csá ról
vagy a ta nács el nö ké rõl ren del ke zik, ezen az egyes bí rót is
ér te ni kell.

A pótmagánvádló

236.  § A pót ma gán vád ló a bí ró sá gi el já rás ban – ha e tör -
vény más képp nem ren del ke zik – az ügyész jo ga it gya ko -
rol ja, ide ért ve a vád lott sze mé lyi sza bad sá gá nak el vo ná sá -
val vagy kor lá to zá sá val járó kény szer in téz ke dés el ren de -
lé sé nek in dít vá nyo zá sát. A vád lott szü lõi fel ügye le ti jo gá -
nak meg szün te té sét a pót ma gán vád ló nem indítványoz -
hatja.

A tárgyalás nyilvánossága

237.  § (1) A bí ró ság tár gya lá sa nyil vá nos. A ta nács el -
nö ke a tár gya lás sza bály sze rû le foly ta tá sa, mél tó sá gá nak
és biz ton sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben, hely szû ke ese tén
meg ha tá roz hat ja a hall ga tó ság lét szá mát.

(2) A tár gya lá son hall ga tó ként a ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött sze mély nem ve het részt, a ti zen nyol ca dik
élet évét be nem töl tött sze mélyt a ta nács el nö ke a hall ga tó -
ság kö ré bõl ki zár hat ja.

(3) A bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész, a vád lott, a
védõ, a sér tett, ille tõ leg a tanú in dít vá nyá ra a nyil vá nos sá -
got az egész tár gya lás ról vagy annak egy ré szé rõl in do kolt
ha tá ro zat tal ki zár hat ja (zárt tár gya lás)

a) er köl csi ok ból,

b) az el já rás ban részt vevõ kis ko rú vé del me ér de ké ben,

c)502 az el já rás ban részt vevõ sze mé lyek (V. Fe je zet)
vagy a tanú vé del me ér de ké ben,

d) az ál lam ti tok vagy szol gá la ti ti tok meg õr zé se vé gett.

(4) A nyil vá nos ság ki zá rá sa az el já rás bár mely sza ka -
szá ban in dít vá nyoz ha tó.

238.  § (1)503 A nyil vá nos ság ki zá rá sá ról  szóló ha tá ro za -
tot a bí ró ság nyil vá nos tár gya lá son hir de ti ki. A nyil vá nos -
ság ki zá rá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen kü lön fel leb -
be zés nek nincs he lye, azt az ügy dön tõ ha tá ro zat tal szem -
ben be je len tett fel leb be zés ben le het sé rel mez ni.

(2)504 A bí ró ság a nyil vá nos ság ki zá rá sa ese tén is en ge -
dé lyez he ti, hogy az igaz ság szol gál ta tás sal össze füg gõ fel -
ada to kat el lá tó hi va ta los sze mé lyek a tár gya lá son je len le -
gye nek. A kül föl di ál lam pol gár vád lott ellen, ille tõ leg a
kül föl di ál lam pol gár sér tett sé rel mé re el kö ve tett bûn cse -
lek mény  miatt in dult el já rás so rán le he tõ vé kell ten ni,
hogy a tár gya lá son a kül föl di ál lam pol gár ál la má nak kon -
zu li tiszt vi se lõ je, ille tõ leg tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szer zõ dés ren del ke zé se alap ján a kül föl di ál lam ha tó -
sá gá nak tag ja je len le hes sen.

(3)505 A nyil vá nos ság ki zá rá sa ese tén a sér tett, ha nincs
kép vi se lõ je, ille tõ leg a vád lott, ha nincs vé dõ je, in dít vá -
nyoz hat ja, hogy a tár gya lás hely szí nén tar tóz ko dó, ál ta la
meg ne ve zett sze mély – ki vé ve a tár gya lá son ki hall ga tan dó 
sze mélyt – le gyen je len a tár gya lá son. Ha a nyil vá nos sá got 
a bí ró ság a 237.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján zár ta
ki, ilyen in dít vány nem ter jeszt he tõ elõ. Az in dít vány tár -
gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs he lye.

(4) Ha a bí ró ság zárt tár gya lást ren del el, fi gyel mez te ti a
részt ve võ ket arra, hogy a tár gya lá son el hang zot tak ról tá jé -
koz ta tást nem ad hat nak, szük ség ese tén fi gyel mez te ti õket
az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok meg sér té sé nek kö vet kez -
mé nye i re. A fi gyel mez te tést a jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni.

239.  § (1) A tár gya lást nyil vá no san kell foly tat ni, ha a
zárt tár gya lás in do ka meg szûnt.

502 A 237.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 141.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg.

503 A 238.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
142.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

504 A 238.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
142.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

505 A 238.  § (3) és (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 142.  §-ának (3) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.
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(2)506 A bí ró ság a tár gya lá son ho zott ha tá ro zat ren del -
ke zõ ré szét tel jes ter je del mé ben, in do ko lá sát pe dig a
(3) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal ak kor is nyil vá no san 
hir de ti ki, ha a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got ki zár ta.

(3)507 A bí ró ság nem hir de ti ki nyil vá no san a ha tá ro zat
in do ko lá sá nak ré szét ké pe zõ azo kat az ada to kat, me lyek
nyil vá nos ság ra ho za ta la azon ér dek sé rel mét ered mé nyez -
né, amely nek vé del mé ben a zárt tár gya lást a bí ró ság el ren -
del te.

A tárgyaláson részt vevõ személyek

240.  § (1) A tár gya lá son a ta nács tag jai mind vé gig je len
van nak.

(2) A ta nács tag já nak el ke rül he tet len aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az ügy dön tõ ha tá ro za tot más össze té te lû ta nács is
ki hir det he ti.

(3) Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a tár gya lás
a jegy zõ könyv ve ze tõ, a vád lott, az ügyész és – ha a védõ
je len lé te a tár gya lá son kö te le zõ – a védõ nél kül nem tart -
ha tó meg.

241.  § (1) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ
a) elsõ fo kon, ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi

vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,
b)508

c) a vád lot tat fog va tart ják,
d)509 ha a vád lott – a be szá mí tá si ké pes sé gé re te kin tet

nél kül – kó ros el me ál la po tú,
e) ha a bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son való rész vé tel -

re kö te lez te,
f) ha az ügyész be je len ti, hogy a tár gya lá son részt vesz.

(2)510 Az (1) be kez dés e) pont ja ki vé te lé vel a he lyi bí ró -
sá gon ügyész sé gi tit kár is kép vi sel he ti a vá dat.

242.  § (1) A tár gya lá son a védõ rész vé te le kö te le zõ
a)511 ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a me gyei

bí ró ság mint elsõ fokú bí ró ság elõtt,
b)512 a 46.  §-ban sza bá lyo zott ese tek ben,

506 A 239.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 113.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

507 A 239.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 113.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

508 A 241.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

509 A 241.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2002: I. tör vény 143.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

510 A 241.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 143.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel, illetve a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já val meg ál la -
pí tott  szöveg. Ez utób bi tör vényhely alap ján a „c) és” szö veg rész ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba.

511 A 242.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 144.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg.

512 A 242.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 114.  §-ával
meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

c)513

d) ha pót ma gán vád ló lép fel.

(2) Ha az ügyész a tár gya lá son részt vesz, és a vád lott
vé dõt nem ha tal ma zott meg, a ta nács el nö ke szük ség ese -
tén védõ ki ren de lé sé rõl gon dos ko dik. Ha a vád lott kéri,
vé dõt kell ki ren del ni.

243.  § A tár gya lá son részt ve võk in dít vány té te lé re jo -
go sul tak, ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik.

A tárgyalás vezetése és méltóságának megõrzése

244.  § (1) A tár gya lást a ta nács el nö ke ve ze ti, és e tör -
vény ke re tei kö zött meg ál la pít ja az el vég zen dõ cse lek mé -
nyek sor rend jét. Ügyel a tör vény ren del ke zé se i nek meg -
tar tá sá ra, és gon dos ko dik ar ról, hogy az el já rás ban részt
vevõ sze mé lyek a jo ga i kat gya ko rol has sák, ezek re a fi -
gyel mü ket fel hív ja.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik a tár gya lás mél tó sá gá -
nak meg õr zé sé rõl. En nek ér de ké ben a tár gya ló te rem bõl
el tá vo lít tat ja azo kat, akik ál la po tuk vagy meg je le né sük
foly tán a tár gya lás mél tó sá gát sér tik.

(3)514 Akit a bí ró ság elõtt ki hall gat nak, vagy aki a bí ró -
ság hoz szól, annak áll va kell be szél nie. A ta nács el nö ke e
sza bály alól ki vé telt te het.

Tárgyalás tartása zártcélú távközlõ hálózat útján515

244/A.  § (1) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott, a
védõ, a tanú, a tanú ér de ké ben el já ró ügy véd, a kis ko rú
tanú gon do zó ja vagy tör vényes kép vi se lõ je in dít vá nyá ra,
valamint hi va tal ból a ta nú nak, vagy ki vé te les eset ben a
vád lott nak zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall -
ga tá sát ren del he ti el. A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör -
té nõ ki hall ga tás so rán a tár gya lás hely szí ne és a ki hall ga -
tott sze mély tar tóz ko dá si he lye kö zött az össze köt te tés
köz vet len sé gét a moz gó ké pet és a han got egy ide jû leg to -
váb bí tó ké szü lék biz to sít ja.516

(2) A ta nács el nö ke zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör -
té nõ ki hall ga tá sát ren del he ti el

a) a ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú nak,
b) annak a ta nú nak, aki nek sé rel mé re az élet, a tes ti ép -

ség és az egész ség el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XII. Fe -
je zet I. Cím), vagy a há zas ság, a csa lád, az if jú ság és a
nemi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XIV. Fe je zet)
kö ré be tar to zó vagy más, sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse -
lek ményt kö vet tek el,

513 A 242.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

514 A 244.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
145.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.

515 Az al cí met és a 244/A–244/D.  §-t a 2002: I. tör vény 146.  §-a ik -
tatta be. 

516 A rész le tes sza bá lyok ra lásd a 22/2003. (VI. 25.) IM ren de le tet.
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c) annak a ta nú nak, aki nek a tár gya lá son való meg je le -
né se egész sé gi ál la po tá ra vagy más kö rül mény re te kin tet -
tel arány ta lan ne héz ség gel jár na,

d) annak a ta nú nak vagy vád lott nak, aki a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ta nú vé del mi prog ram ban vesz
részt, vagy a vé del me ezt egyéb ként in do kolt tá te szi,

e) annak a fog va lévõ vád lott nak vagy ta nú nak, aki nek
a tár gya lá son való meg je le né se a köz biz ton ság ve szé lyez -
te té sé vel jár na.

(3) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga -
tást a ta nács el nö ke in do kolt vég zés sel ren de li el. A zárt cé -
lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga tás tár gyá ban ho -
zott vég zés ellen kü lön fel leb be zés nek nincs he lye, azt az
ügy dön tõ ha tá ro zat ban le het sé rel mez ni.

(4) A vég zést leg alább öt nap pal a tár gya lás ha tár nap ja
elõtt kö zöl ni kell az ügyésszel, a vád lot tal, a vé dõ vel, a ki -
hall ga tan dó ta nú val, az ér de ké ben el já ró ügy véd del, a kis -
ko rú tanú ese tén a tör vényes kép vi se lõ vel vagy gon do zó -
val, és ha a ki hall ga tan dó sze mély fog va van, a fog va tar -
tást vég re haj tó in té zet tel. A vég zést ha la dék ta la nul meg
kell kül de ni a vád lott vagy a tanú ki hall ga tá sá hoz el kü lö -
ní tett he lyi sé get biz to sí tó bí ró ság nak, ille tõ leg fog va tar -
tást vég re haj tó in té zet nek.

244/B.  § (1) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga -
tan dó ta nút vagy vád lot tat a ki hall ga tá sát biz to sí tó bí ró sá -
gon vagy fog va tar tást vég re haj tó in té zet ben el kü lö ní tett
he lyi ség ben kell el he lyez ni. Az el kü lö ní tett he lyi ség ben
ki zá ró lag a tanú ér de ké ben el já ró ügy véd, kis ko rú tanú
ese té ben a tör vényes kép vi se lõ je vagy gon do zó ja, ille tõ leg 
szük ség ese tén a szak ér tõ, a tol mács és a zárt cé lú táv köz lõ
há ló zat mû kö dé sét biz to sí tó sze mély zet le het je len. A vád -
lott zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga tá sa
ese tén vé dõ je mind a tár gya lás hely szí nén, mind az el kü lö -
ní tett he lyi ség ben je len le het.

(2) Az el kü lö ní tett he lyi ség ben – az annak he lye sze rint
ille té kes bí ró ság ról – egy bí ró nak je len kell len nie. A tár -
gya lás meg nyi tá sa so rán a tár gya lás hely szí nén je len lé võk 
szám ba vé te le után a ta nács el nö ké nek fel hí vá sá ra a bíró ál -
la pít ja meg az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lé võk sze -
mély azo nos sá gát, valamint iga zol ja, hogy az el kü lö ní tett
he lyi ség ben il le ték te len sze mély nem tar tóz ko dik, to váb -
bá, hogy a tanú, ille tõ leg a vád lott nincs kor lá toz va el já rá si 
jo ga i nak gya kor lá sá ban.

(3) A ki hall ga tás meg kez dé se kor a ta nács el nö ke tá jé -
koz tat ja a zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga tott ta -
nút, ille tõ leg vád lot tat, hogy a ki hall ga tá sá ra zárt cé lú táv -
köz lõ há ló zat út ján ke rül sor.

(4) A ki hall ga tás he lye sze rint ille té kes bí ró ság bí rá já -
nak e §-ban meg ha tá ro zott fel ada ta it bí ró sá gi tit kár is tel je -
sít he ti, eb ben az eset ben a 244/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti
jegy zõ köny vet a bí ró sá gi tit kár ké szí ti el.

244/C.  § (1) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki -
hall ga tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy a bün te tõ el já rás ban
részt ve võk az õket meg il le tõ kér de zé si, ész re vé te le zé si, in -
dít vány té te li és egyéb el já rá si jo ga i kat a (4) be kez dés ben írt
ki vé tel lel e tör vény ren del ke zé sei sze rint gya ko rol has sák.

(2) A ki hall ga tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy a vád lott a
vé dõ jé vel érint kez hes sen. Ha a védõ a tár gya lás hely szí -
nén tar tóz ko dik, e jog biz to sí tá sa ér de ké ben az el kü lö ní tett 
he lyi ség és a tár gya lás hely szí ne kö zött te le fon kap cso la tot
kell biz to sí ta ni.

(3) Biz to sí ta ni kell, hogy a tár gya lá son je len lévõ részt -
ve võk lát has sák az el kü lö ní tett he lyi ség ben a ki hall ga tott
ta nút, ille tõ leg vád lot tat, valamint a ta nú val, ille tõ leg vád -
lot tal egy ide jû leg ott-tar tóz ko dó va la mennyi sze mélyt. Az
el kü lö ní tett he lyi ség ben tar tóz ko dó tanú, ille tõ leg vád lott
ré szé re biz to sí ta ni kell, hogy kö vet hes sék a tár gya lás me -
ne tét.

(4) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga tott ti zen -
ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú hoz ki zá ró lag a ta -
nács el nö ke in téz het kér dé se ket. A ta nács tag jai, az
ügyész, a vád lott, a védõ, valamint a sér tett kér dé sek fel te -
vé sét in dít vá nyoz hat ják. Az el kü lö ní tett he lyi ség ben tar -
tóz ko dó ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött tanú – a
szem be sí tés ese tét ki vé ve – ki zá ró lag a ta nács el nö két lát -
hat ja és hall hat ja a köz ve tí tõ ké szü lé ken ke resz tül.

(5) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör tént ki hall ga tás -
kor a tanú sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra al kal -
mas egye di tu laj don sá gai (pl. arc vo ná sai, hang ja) a köz ve -
tí tés so rán tech ni kai úton tor zít ha tók.

244/D.  § (1) Az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lévõ bíró
kü lön jegy zõ köny vet ké szít a zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út -
ján tör tént ki hall ga tás le foly ta tá sá nak kö rül mé nye i rõl, fel -
tün tet ve az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lévõ sze mé lye -
ket. A jegy zõ köny vet a tár gya lás ról ké szült jegy zõ könyv -
höz kell csa tol ni.

(2) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör tént ki hall ga tás -
sal egy ide jû leg a tár gya lás hely szí nén és a ki hall ga tott sze -
mély tar tóz ko dá si he lyén tör tén te ket rög zí tõ kép- és hang -
fel vé telt kell ké szí te ni. A kép- és hang fel vé telt az ira tok -
hoz kell csa tol ni.

(3) A ta nács el nö ke a bün te tõ el já rás részt ve võ i nek in -
dít vá nyá ra el ren del he ti a kép- és hang fel vé tel nek a tár gya -
lá son, ille tõ leg a tár gya lá son kí vül tör té nõ le ját szá sát. A
kép- és hang fel vé tel le ját szá sa kor biz to sí ta ni kell, hogy a
fel vé telt il le ték te len sze mély ne is mer hes se meg, a tar tal -
mát ne vál toz tat has sa vagy sem mi sít hes se meg, ille tõ leg
ne má sol has sa le.

A tárgyalás rendjének fenntartása

245.  § (1) A tár gya ló te rem be – a bün te tés-vég re haj tá si
tes tü let és a rend õrség szol gá la ti fel ada tot el lá tó tag ja in
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 kívül – fegy ver rel vagy rend bon tás ra al kal mas esz köz zel
sen ki sem lép het be. A tár gya lás ra idé zett sze mély a fegy -
ve rét nem hoz hat ja be a tár gya ló te rem be.

(2) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a ta nács el nö ke
rend re uta sít ja, is mé telt vagy sú lyos rend za va rás ese tén a
tár gya lás ról ki uta sít hat ja, ille tõ leg ki ve zet tet he ti. A ta nács
el nö ke ugyan így jár el az zal szem ben, aki a tár gya lás sza -
bály sze rû me ne tét za var ja.

(3) A ta nács el nö ke ren del kez het úgy, hogy a rend za va -
ró vagy az, aki a tár gya lás sza bály sze rû me ne tét za var ja, a
tár gya ló te rem be azon a tár gya lá si na pon nem tér het vissza.

(4)517 A bí ró ság a rend za va rót vagy azt, aki a tár gya lás
sza bály sze rû me ne tét za var ja, rend bír ság gal sújt hat ja, a
tár gya lás ról való ki ve ze té se vagy ki uta sí tá sa ese tén a rend -
za va rás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig õri zet be ve -
he ti.

(5) Ha a hall ga tó ság a tár gya lás rend jét vagy sza bály -
sze rû me ne tét is mé tel ten meg za var ja, a ta nács el nö ke a tár -
gya lás ról a nyil vá nos sá got ki zár hat ja.

246.  § (1) Az ügyész rend za va rá sa ese tén vele szem ben
rend re uta sí tás nak van he lye. Ha az ügyész rend za va rá sa
 miatt a tár gya lás nem foly tat ha tó, a ta nács el nö ke a tár gya -
lást fel füg gesz ti, és az ügyész ség ve ze tõ jé hez for dul más
ügyész ki je lö lé se ér de ké ben. Ha más ügyész ki je lö lé se
nyom ban nem le het sé ges, a tár gya lást el kell na pol ni.

(2) A védõ rend za va rá sa ese tén rend bír ság gal sújt ha tó,
azon ban a tár gya lás ról nem uta sít ha tó ki, és nem ve zet tet -
he tõ ki. Ha a védõ rend za va rá sa  miatt a tár gya lás nem foly -
tat ha tó, a ta nács el nö ke a tár gya lást fel füg gesz ti. Eb ben az
eset ben a vád lott más vé dõt ha tal maz hat meg, ille tõ leg –
ha a védõ tár gya lá si rész vé te le kö te le zõ – más vé dõt kell
ki ren del ni. Ha ez nyom ban nem le het sé ges, a tár gya lást
rend za va ró védõ költ sé gé re el kell na pol ni.

(3) A pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek rend za va rá sa ese -
tén a (2) be kez dés ren del ke zé sei meg fele lõen irány adó ak.

247.  § (1) A bí ró ság a tár gya lást a ki uta sí tott vagy ki ve -
ze tett vád lott tá vol lé té ben is foly tat ja, de leg ké sõbb a bi zo -
nyí tá si el já rás be fe je zé se elõtt a vád lot tat is mét a bí ró ság
elé szó lít ja, és is mer te ti vele a tá vol lé té ben le foly ta tott bi -
zo nyí tást.

(2) Ha a vád lott az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a rend -
za va ró ma ga tar tás sal nem hagy fel, és ezzel le he tet len né
te szi a tár gya lás je len lé té ben való tar tá sát, a tár gya lás a tá -
vol lé té ben, védõ rész vé te lé vel le foly tat ha tó.

248.  § A tár gya lás ve ze té sé nek és rend jé nek fenn tar tá sa
kö ré ben ho zott ha tá ro za tok ellen kü lön fel leb be zés nek
nincs he lye, ki vé ve, ha a ha tá ro zat rend bír ság ki sza bá sá -
ról, a költ sé gek vi se lé sé re kö te le zés rõl vagy õri zet be vé -
tel rõl ren del ke zik.

517 A 245.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 147.  §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

Bûncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése
a tárgyaláson

249.  § A tár gya lá son tör tént bün te tõ- vagy fe gyel mi el -
já rás alap já ul szol gá ló rend za va rás ról a ta nács el nö ke az
ille té kes ha tó sá got, ille tõ leg a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját 
ér te sí ti, a bün te tõ el já rás alap já ul szol gá ló eset ben a bí ró -
ság el ren del he ti a rend za va ró õri zet be vé te lét. Az õri zet
het ven két órá ig tart hat.

A jegyzõkönyv

250.  § (1) A bí ró ság el já rá sá ról – rend sze rint az zal egy -
ide jû leg – a jegy zõ könyv ve ze tõ jegy zõ köny vet ké szít. Ha
a vád lott sü ket, és tol mács nem al kal maz ha tó, a jegy zõ -
köny vet min dig egy ide jû leg kell ké szí te ni.

(2) A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni
a) a bí ró ság meg ne ve zé sét és az ügy szá mát,
b) a vád tár gyát a bûn cse lek mény és a vád lott ne vé nek

meg je lö lé sé vel,
c)518 a bí ró sá gi el já rás he lyét, a tár gya lás ki tû zött és

tény le ges meg nyi tá sá nak idõ pont ját, el té rés ese tén annak
okát, valamint a jegy zõ könyv le zá rá sá nak idõ pont ját,

d) a bí ró sá gi el já rás for má ját,
e) azt, hogy az el já rás nyil vá nos volt-e,
f) a bíró, ille tõ leg a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze -

tõ, valamint a je len lé võ ügyész, vád lott, védõ, tanú, szak -
ér tõ, tol mács, ille tõ leg az el já rás ban részt vevõ más sze -
mély ne vét,

g) az e tör vény ben meg ha tá ro zott más sze mé lyi ada tot,
h)519 hogy az a tár gya lás sal egy ide jû leg ké szült-e, ha

nem, a jegy zõ könyv írás ba fog la lá sa nap ját.

(3) A jegy zõ könyv nek át te kint he tõ en kell tar tal maz nia
a bí ró sá gi el já rás me ne té nek és min den lé nye ges ala ki sá -
gá nak le írá sát ak ként, hogy nyo mon le hes sen kö vet ni az
el já rá si sza bá lyok meg tar tá sát is.

(4)520 A jegy zõ köny vet a ta nács el nö ke és a jegy zõ -
könyv ve ze tõ írja alá. Ha a ta nács el nö ke a jegy zõ könyv
alá írá sá ban aka dá lyoz va van, a jegy zõ köny vet he lyet te – a
he lyet te si mi nõ sé gé nek fel tün te té sé vel – a ta nács egyik
tag ja írja alá. Ha az el já rá si cse lek mé nyen tör tén tek rög zí -
té se a 252.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don tör té -
nik, a jegy zõ köny vet el ké szí tõ bí ró sá gi al kal ma zott alá írá -
sá val iga zol ja, hogy a jegy zõ köny vet a gyors író i fel jegy -
zés nek, ille tõ leg a kép- vagy hang fel ve võ esz köz zel vagy
más be ren de zés sel tör té nõ rög zí tés nek meg fele lõen ké szí -
tet te el.

518 A 250.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 115.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

519 A 250.  § (2) be kez dé sé nek h) pont ja a 2002: I. tör vény 148.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

520 A 250.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
148.  §-ának (2) be kez dé se, har ma dik mon da tát a 2003: II. tör vény 61.  §-a ik -
tat ta be.
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(5)521 A jegy zõ könyv ben a le írt so rok közé nem sza bad
be ír ni. A mó do sí tás vagy ja ví tás foly tán szük ség te len né
vált szö veg ré sze ket át hú zás sal, úgy kell tö röl ni, hogy a tö -
rölt szö veg rész az át hú zás után is ol vas ha tó ma rad jon. Az
eset le ges mó do sí tá so kat vagy ja ví tá so kat a ta nács el nö ke
és a jegy zõ könyv ve ze tõ alá ír ja.

(6) Ha a jegy zõ könyv több la pon ké szült, a la po kat
össze kell fûz ni, és az ügy szá mot va la mennyi la pon fel kell 
tün tet ni.

(7) Ha a jegy zõ könyv sza bály sze rû alá írá sát megelõ -
zõen tör tént ki egé szí tés, mó do sí tás vagy ja ví tás nem fe le l
meg az (5) be kez dés ben írt ala ki kö ve tel mé nyek nek, az
ok ira tot jegy zõ könyv ként nem sza bad alá ír ni, azt a továb -
biak ban tár gya lá si jegy zet nek kell te kin te ni.

251.  § (1) A val lo mást, a szak vé le ményt, a szem le ered -
mé nyét, to váb bá az ügyész, a vád lott, a védõ, a magán -
vádló, pót ma gán vád ló és a ma gán fél in dít vá nyát kimerí -
tõen kell a jegy zõ könyv be fel ven ni.

(2) Nem kell jegy zõ könyv be fel ven ni a val lo más nak
vagy a szak vé le mény nek azt a ré szét, amely a bí ró ság el já -
rá sá ban ko ráb ban ké szült jegy zõ könyv tar tal má val meg -
egye zik, ehe lyett a ko ráb bi jegy zõ könyv re kell utal ni.

(3) Ha va la mely ki fe je zés vagy ki je len tés szó sze rin ti
szö veg e je len tõs, azt szó sze rint kell jegy zõ könyv be ven -
ni. A bí ró ság in dít vány ra vagy hi va tal ból el ren del he ti va -
la mely kö rül mény vagy nyi lat ko zat jegy zõ könyv be vé te -
lét. Ha a je len lévõ ügyész, vád lott, védõ, ma gán vád ló,
pót ma gán vád ló, ma gán fél, ille tõ leg a tanú ér de ké ben el já -
ró ügy véd ezt in dít vá nyoz za, csak ab ban az eset ben le het
mel lõz ni, ha a kö rül mény rõl vagy a ki fe je zés, a ki je len tés,
ille tõ leg a nyi lat ko zat meg tör tén té rõl a bí ró ság nak nincs
tu do má sa.

(4) A jegy zõ könyv be le het fog lal ni – az ügy dön tõ ha tá -
ro zat ki vé te lé vel – az el já rás so rán ho zott ha tá ro za to kat is.

(5)522 A több nap ra egy in téz ke dés sel ki tû zött, valamint 
a fél be sza kí tott tár gya lás ról egy jegy zõ köny vet, el nap olt
tár gya lás ról kü lön jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. Ha a tár -
gya lás foly ta tó la gos vagy is mé telt, en nek a jegy zõ könyv -
bõl ki kell tûn nie.

252.  § (1) Ha a jegy zõ könyv nem az el já rá si cse lek -
ménnyel egy ide jû leg ké szült, vagy a (3) be kez dés sze rin ti
mó don tör tént az el já rás rög zí té se, leg ké sõbb az el já rá si
cse lek mény idõ pont já tól szá mí tott nyolc na pon be lül kell a 
jegy zõ köny vet el ké szí te ni. Az el já rá si cse lek ménnyel egy -
ide jû leg ké szült tár gya lá si jegy ze tet az ira tok hoz kell csa -
tol ni.

521 A 250.  § (5)–(7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 148.  §-ának (3) be kez -
dé se ik tat ta be.

522 A 251.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 149.  §-a ik tat ta be.

(2) A bí ró ság el ren del he ti az el já rás egé szé nek vagy egy 
ré szé nek gyors írás sal tör té nõ fel jegy zé sét, kép- vagy
hang fel ve võ esz köz zel vagy más be ren de zés sel tör té nõ
rög zí té sét. A bí ró ság ezt el ren de li az ügyész, a vád lott, a
védõ vagy a sér tett in dít vá nyá ra, fel té ve, hogy kel lõ idõ -
ben ter jesz tet ték elõ, és a vád lott, a védõ vagy a sér tett az
in dít vá nyá val egy ide jû leg a költ sé get is elõ le ge zi.523

(3) A gyors író i fel jegy zés, ille tõ leg a rög zí tés nek a
(2) be kez dés ben em lí tett más mód ja a jegy zõ köny vet nem
pó tol ja. A gyors író i fel jegy zést, a kép- és hang fel ve võ esz -
köz zel vagy más be ren de zés sel tör tént rög zí tést kü lön jog -
sza bály ren del ke zé sei sze rint kell meg õriz ni.

(4) A gyors író ra a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé sek
az irány adók.

(5)524 Ha a bí ró ság íté le te elsõ fo kon vagy má sod fo kon
jog erõ re emel ke dik, rö vi dí tett jegy zõ köny vet le het ké szí te ni.
A rö vi dí tett jegy zõ könyv nek csak a 250.  § (2) be kez dé sé ben
írt ada to kat, valamint a bí ró sá gi el já rás nak a 250.  § (3) be kez -
dé sé nek meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia.

253.  § (1) Ha a jegy zõ könyv nyolc na pon be lül nem ké -
szül el, a ta nács el nö ke az ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ér -
te sí ti a jegy zõ könyv el ké szül té nek idõ pont já ról.

(2)525 Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a bün te tõ -
el já rás so rán ke let ke zett ira to kat – ide ért ve az ügy ben el -
járt ügyész és nyo mo zó ha tó ság ál tal be szer zett, ille tõ leg a
bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mé lyek ál tal be nyúj tott,
vagy be csa tolt ira to kat is – az ügyész, a vád lott, a védõ és a
sér tett meg te kint he ti, ké rel mük re azo kat a bí ró ság a hi va -
ta los he lyi sé gé ben tör té nõ el ol va sás ra át ad ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem tel je sí té se nem ve -
szé lyez tet he ti a tár gya lás foly to nos sá gát és a bí ró ság mun -
ká ját, nem jár hat az össze fû zött ira tok meg bon tá sá val, sé -
rel mé vel. A tár gya lá si ha tár na pon és az azt meg elõ zõ mun -
ka na pon a ké re lem csak a ta nács el nö ke ki fe je zett en ge dé -
lyé vel tel je sít he tõ.

(4) A fog va lévõ vád lott ké rel mé re a ta nács el nö ke en -
ge dé lyez he ti az ira tok nak a bün te tés-vég re haj tá si in té zet -
ben tör té nõ meg te kin té sét. A (3) be kez dés sze rin ti ren del -
ke zés ez eset ben is irány adó.

(5)526

523 Lásd a 14/2003. (VI. 19.) IM ren de le tet.
524 A 252.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

115.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

525 A 253.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 150.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

526 A 253.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.
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254.  § (1)527 Az el já rá si cse lek mé nyen je len volt
ügyész, vád lott, védõ és az el já rás ban részt vevõ más sze -
mély a jegy zõ könyv el ké szí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül annak ki egé szí té sét vagy ki ja ví tá sát in dít vá nyoz hat -
ja. Er rõl a bí ró ság szük ség ese tén az el já rá si cse lek mé nyen 
je len vol tak meg hall ga tá sa után ha tá roz, az in dít ványt
– annak el uta sí tá sa ese tén – a jegy zõ könyv ben fel kell tün -
tet ni. A ki egé szí tést és a ki ja ví tást a ta nács el nö ke és a
jegy zõ könyv ve ze tõ alá ír ja.

(2) Nyil ván va ló név- vagy szám el írás és más ha son ló el -
írás ese tén a bí ró ság a jegy zõ könyv ki ja ví tá sát mind in dít -
vány ra, mind hi va tal ból el ren del he ti.

255.  §528 (1) A ta nács ülés rõl ak kor kell jegy zõ köny vet
ké szí te ni, ha a ha tá ro zat nem egy han gú. A ta nács ko zá si
jegy zõ könyv ké szí té sét a ta nács el nö ke ren de li el. A tár -
gya lá si jegy zõ könyv ben leg ké sõbb a ha tá ro zat ki hir de té -
se kor kell fel tün tet ni, hogy a ta nács ko zás ról jegy zõ könyv
ké szült, vagy kü lön vé le ményt fog lal tak írás ba.

(2) A ta nács ko zá si jegy zõ köny vet és a 256.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti mel lék le te it az ira tok kö zött le zárt bo rí ték ban 
kell el he lyez ni, és azt csak a fel leb be zés so rán el já ró bí ró -
ság, ille tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat so rán el já ró bí ró ság
és ügyész, valamint fe gyel mi el já rás so rán a fe gyel mi bí ró -
ság, valamint ha bün te tõ el já rás in dult, a bün te tõ ügy ben el -
já ró bí ró ság és ügyész te kint he ti meg.

(3) A bí ró ság ta nács ülé si jegy zõ köny vé rõl, ha tá ro za tá -
nak ter ve ze té rõl és a ki sebb sé gi vé le mé nyen lévõ bíró kü -
lön vé le mé nyé rõl nem ad ha tó má so lat.

A tanácskozás és a szavazás

256.  § (1) A bí ró ság ta ná csa a ha tá ro za tát ta nács ko zás
után sza va zás sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, 
a ha tá ro za tot a több sé gi sza va zat dön ti el.

(2) Ha a bí ró ság ül nö kök bõl is álló ta nács ban jár el, a
sza va zást meg elõ zõ en a ta nács el nö ke fel vi lá go sí tást ad
ar ról, hogy mi lyen ha tá ro zat hoz ha tó, tá jé koz ta tást ad a
dön tés hez szük sé ges tör vényhelyekrõl, a bün te té si ne mek -
rõl és azok mér té ké rõl, valamint az in téz ke dé sek rõl.

(3)529 Íté let ho za tal nál a ta nács meg ál la pít ja a tény ál lást,
és annak alap ján dönt ar ról, hogy a vád lott bû nös-e, és ha
igen, mi lyen bûn cse lek mény ben, majd ar ról, hogy mi lyen
bün te tést kell ki szab ni, ille tõ leg mi lyen in téz ke dést kell al -
kal maz ni, to váb bá dönt ar ról, hogy mi lyen egyéb ren del -
ke zé se ket kell hoz ni.

527 A 254.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
62.  §-ával meg ál la pí tott, a be kez dés har ma dik mon da ta a 2002: I. tör vény
151.  §-ának (1) be kez dé sé vel be ik ta tott  szöveg.

528 A 255.  § a 2002: I. tör vény 152.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
529 A 256.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 153.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott  szöveg.

(4) A fi a ta labb bíró az idõ seb bet meg elõ zõ en sza va z, az
el nök utol só nak adja le a sza va za tát. Ha a bün te tés ki sza -
bá sa vagy az in téz ke dés al kal ma zá sa kér dé sé ben a sza va -
zás nem egy han gú, a sza va zat több sé get úgy kell meg ál la -
pí ta ni, hogy a leg sú lyo sabb jog kö vet kez mény mel lett le -
adott sza va zat a hoz zá leg kö ze lebb esõt erõ sí ti, és ah hoz
kell szá mí ta ni.

(5) A ki sebb sé gi vé le mé nyen lévõ bíró jo go sult az írás -
ba fog lalt kü lön vé le mé nyét a ta nács ülés rõl ké szült jegy zõ -
könyv höz csa tol ni.

(6)530 A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá -
son és a sza va zás nál az el já ró ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak a jegy zõ könyv ve ze tõ le het je len.

(7) A tár gya lá son fel me rült nem ér de mi kér dé sek a tár -
gya lá son halk ta nács ko zás ban is el dönt he tõk.

A határozatok

257.  § (1)531 A bí ró ság e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben íté let tel, egyéb ként vég zés sel ha tá roz. A bí ró ság -
nak az ügy dön tõ ha tá ro zat ban a vád ról ha tá roz nia kell; a
tény ál lás jogi el bí rá lá sá ban az in dít vá nyok nem kö tik.

(2) A bí ró ság az íté le tét és az ügy dön tõ vég zé sét
„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za.

(3) A ha tá ro zat – ha e tör vény más képp nem rendel -
kezik – be ve ze tõ rész bõl, ren del ke zõ rész bõl, in do ko lás -
ból és kel te zés bõl áll.

(4)532 A ha tá ro zat ere de ti pél dá nyát, ille tõ leg a ki hir de -
tés elõtt írás ba fog lalt ren del ke zõ ré szét a ta nács min den
tag ja alá ír ja. Ha a ta nács el nö ke vagy va la me lyik tag ja a
ha tá ro zat alá írá sá ban aka dá lyoz va van, a ha tá ro za tot he -
lyet te – he lyet te si mi nõ sé gé nek fel tün te té sé vel – az el járt
ta nács egyik tag ja, ille tõ leg el nö ke írja alá. Ez a ren del ke -
zés nem al kal maz ha tó a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek a
321.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott alá írá sá ra.

(5) A ha tá ro za tot a ta nács el nö ke hir de ti ki.

258.  § (1) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés be ve ze tõ ré -
szé ben kell fel tün tet ni

a) a 257.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki je len tést,
b)533 a bí ró ság meg ne ve zé sét, a bí ró sá gi ügy szá mot,

valamint a bí ró sá gi el já rás he lyét;
c) a tár gya lás – ha az ügy ben több tár gya lást tar tot tak,

va la mennyi – nap já nak meg je lö lé sét, a ha tá ro zat ho za tal
he lyét és ide jét,

530 A 256.  § (6) és (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 153.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

531 A 257.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
154.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

532 A 257.  § (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
154.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

533 A 258.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 116.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.
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d) a bí ró sá gi el já rás for má ját,
e) azt, hogy az el já rás nyil vá nos volt-e.

(2) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés ren del ke zõ rész e tar -
tal maz za

a) a vád lott elõ ze tes fog va tar tá sá ra vo nat ko zó ada to kat,
b) a vád lott ne vét és sze mé lyi ada ta it,
c)534 a vád lott bû nös nek ki mon dá sát, ille tõ leg a vád aló li

fel men té sét, vagy azt, hogy a bí ró ság az el já rást meg szün te ti,
d) a bûn cse lek mény, to váb bá az el kö ve tõi és el kö ve té si 

alak zat meg je lö lé sét,
e) a ki sza bott bün te tést, ille tõ leg az al kal ma zott in téz -

ke dést, valamint az egyéb jog kö vet kez mé nye ket,
f) az egyéb ren del ke zé se ket,
g) a bûn ügyi költ ség vi se lé sé rõl  szóló ren del ke zést.

(3) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés in do ko lá sa össze -
füg gõ en tar tal maz za

a)535 a vád ra tör té nõ uta lást, a vád irat sze rin ti jogi mi nõ -
sí tést, szük ség ese tén a vád ira ti tény ál lás lé nye gé nek is -
mer te té sét,

b) a vád lott sze mé lyi kö rül mé nye i re vo nat ko zó an meg -
ál la pí tott té nye ket, a vád lott ko ráb bi bün te té se i re vo nat ko -
zó ada to kat,

c) a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lást,
d) a bi zo nyí té kok szám ba vé te lét és ér té ke lé sét,
e)536 a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás sze rin ti cse -

lek mény jogi mi nõ sí té sét, bün te tés ki sza bá sa, in téz ke dés
al kal ma zá sa, ille tõ leg ezek mel lõ zé se ese tén e dön tés in -
do ko lá sát, az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je lö lé sé vel,

f) a ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se i nek és az in dít vá -
nyok el uta sí tá sá nak in do ko lá sát, az al kal ma zott jog sza bá -
lyok meg je lö lé sé vel.

(4)537 Az õri zet be vé tel rõl, az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról,
az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl, a lak hely el ha gyá -
si ti la lom ról, a házi õri zet rõl, valamint a tá vol tar tás ról ren -
del ke zõ ha tá ro zat tar tal má ra az (1) be kez dés b)–d) pont já -
ban, to váb bá a (2) be kez dés a) és b) pont já ban fog lal tak
irány adók.

259.  § (1)538 Ha a ki hir de tés út ján kö zölt ügy dön tõ ha tá -
ro zat ellen sem az ügyész, sem a vád lott, sem a védõ nem
je len tett be fel leb be zést, a ha tá ro zat in do ko lá sa csu pán a
tény ál lás ból és az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je lö lé sé -
bõl is áll hat. A fel men tõ íté let in do ko lá sá ban a tény ál lás is
mel lõz he tõ. (Rö vi dí tett in do ko lás.)

534 A 258.  § (2) be kez dé se c) pont já nak má so dik for du la tát a 2002: I. tör -
vény 155.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

535 A 258.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 155.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

536 A 258.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja a 2002: I. tör vény 155.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg.

537 A 258.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 116.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

538 A 259.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik, zá ró jel ben lévõ mon da tát a
2002: I. tör vény 156.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

(2)539 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat több vád lot tat érint, az
in do ko lás az (1) be kez dés sze rin ti for má ban is írás ba fog -
lal ha tó az olyan vád lott te kin te té ben, aki vel szem ben az
ügy dön tõ ha tá ro zat elsõ fo kon jog erõ re emel ke dett.

260.  § (1)540 A per ve ze tõ vég zést – az ügy bí ró ság ra ér -
ke zé sét köve tõen az ügy me ne tét meg ál la pí tó, az el já rá si
cse lek mény elõ ké szí té sé re irá nyuló vagy vég re haj tá sa ér -
de ké ben tett, de nem az ügy ér de mé rõl ren del ke zõ ha tá ro -
za tot –, illetve a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz -
ke dé se ket nem kell in do kol ni. A bi zo nyí tá si in dít vány el -
uta sí tá sá nak in do ka it az ügy dön tõ ha tá ro zat ban kell ki fej -
te ni.

(2) A ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz ke dés sel
szem ben, valamint, ha e tör vény ki vé telt nem tesz, per ve -
ze tõ vég zés sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(3) A jegy zõ könyv be fog lalt ha tá ro zat nak nincs be ve ze -
tõ rész e és kel te zé se.

(4)541 A jegy zõ könyv be nem fog lalt ha tá ro za tot – ha e tör -
vény más képp nem ren del ke zik – leg ké sõbb a meg ho za ta lá -
tól, ille tõ leg a ki hir de té sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül,
ha hosszabb in do ko lást igé nyel, hat van na pon be lül kell írás -
ba fog lal ni. A ha tá ro zat tel jes írás ba fog la lá sá nak nap ját a ha -
tá ro zat ere de ti pél dá nyán fel kell je gyez ni.

261.  §542 (1) Nyil ván va ló név-, szám el írás, szá mí tá si
hiba és más ha son ló el írás ese tén a bí ró ság a ha tá ro zat ki ja -
ví tá sát mind in dít vány ra, mind hi va tal ból el ren del he ti. A
ki ja ví tást el ren de lõ vég zés ellen az ügyész és az él het fel -
leb be zés sel, aki re a ha tá ro zat vagy ki ja ví tá sa ren del ke zést
tar tal maz, a vád lott ese tén a védõ is.

(2) A ki ja ví tást a ha tá ro zat ra és a ki ad má nya i ra fel kell
je gyez ni. Ha a ha tá ro zat ki ja ví tá sát meg elõ zõ en a hi bás ki -
ad mányt már kéz be sí tet ték, a ki ja ví tó vég zést azok nak kell 
kéz be sí te ni, akik nek a ré szé re a bí ró ság a hi bás ki ad mányt
meg küld te.

262.  § (1)543 A ha tá ro za tot az zal kell kö zöl ni, aki re ren -
del ke zé se vo nat ko zik; a vád lot tal kö zölt ha tá ro za tot a vé -
dõ vel is, az ügy dön tõ ha tá ro za tot a sér tet tel is kö zöl ni kell.
A tár gya lás ve ze té se és rend jé nek fenn tar tá sa kö ré ben ho -
zott ha tá ro zat ki vé te lé vel a ha tá ro za tot kö zöl ni kell az
ügyésszel, a pót ma gán vád ló val, az ügy át té te lé rõl, a bí ró -
ság ki je lö lé sé rõl és az el já rás fel füg gesz té sé rõl ho zott ha -
tá ro za tot kö zöl ni kell a sér tet tel is.544

539 A 259.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 156.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott  szöveg.

540 A 260.  § (1)–(2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 117.  §-ával meg ál la pí -
tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

541 A 260.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 157.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

542 A 261.  § a 2002: I. tör vény 158.  §-ával meg ál la pí tott  szöveg.
543 A 262.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

118.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott  szöveg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

544 A 262.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.
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(2) A ha tá ro za tot a je len le võk kel szó ban, egyéb ként
kéz be sí tés út ján kell kö zöl ni.

(3) A ha tá ro zat ki hir de té se so rán fel kell ol vas ni a ren -
del ke zõ részt, is mer tet ni kell az in do ko lás lé nye gét, és
szük ség ese tén meg kell ma gya ráz ni.

(4)545 Az ügyész, a vád lott, a védõ, a pót ma gán vád ló és
a sér tett ré szé re az ügy dön tõ ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát ak kor is kéz be sí te ni kell, ha ve lük a ha -
tá ro zat ren del ke zõ ré szét ki hir de tés vagy kéz be sí tés út ján
már kö zöl ték, egyéb ként a ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát – ha a ha tá ro zat ellen a fel so rol ta kon kí -
vül más fel leb be zett – a fel leb be zõ nek kell kéz be sí te ni.

(5)546 Kü lön jog sza bály ha tá roz za meg, hogy a ha tá ro za -
tot, ille tõ leg a ha tá ro zat tar tal má ról  szóló ér te sí tést az
e §-ban fel so rol ta kon kí vül ki nek kell meg kül de ni.

(6) A ma gyar nyel vet nem értõ vád lott ré szé re a ki hir de -
tés után az íté let és az ügy dön tõ vég zés reá vo nat ko zó ré -
szét az anya nyel vé re, re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vé re,
ille tõ leg ké ré sé re az ál ta la is mert ként meg je lölt, az el já rás -
ban ko ráb ban hasz nált más nyelv re le kell for dí ta ni, és azt
a ré szé re kéz be sí te ni kell.

Kifogás az eljárás elhúzódása  miatt547

262/A.  § (1) A vád lott, a védõ és a ma gán fél a bí ró ság
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mu lasz tá sa  miatt az ügy -
ben el já ró bí ró ság nál írás ban ki fo gást ter jeszt het elõ, kér ve 
a mu lasz tás té nyé nek meg ál la pí tá sát, valamint – meg fe le lõ 
ha tár idõ tû zé sé vel – a mu lasz tó bí ró ság nak a (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt eset ben az el mu lasz tott el já rá si cse -
lek mény el vég zé sé re vagy ha tá ro zat meg ho za ta lá ra, a
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben pe dig a meg fe le -
lõ in téz ke dés meg vá lasz tá sá ra tör té nõ uta sí tá sát.

(2) Ki fo gás ak kor ter jeszt he tõ elõ, ha
a) a tör vény a bí ró ság ré szé re az el já rá si cse lek mény el -

vég zé sé re vagy va la mely ha tá ro zat meg ho za ta lá ra ha tár -
idõt ál la pí tott meg, azon ban az ered mény te le nül el telt,

b) a bí ró ság az ügyész, az el já rás ban részt vevõ sze -
mély, a meg ke re sett szerv vagy sze mély, a tanú vagy a
szak ér tõ ré szé re az el já rá si cse lek mény el vég zé sé re ha tár -
idõt tû zött ki, amely ered mény te le nül el telt, és a bí ró ság a
mu lasz tó val szem ben nem al kal maz ta a tör vény ál tal le he -
tõ vé tett in téz ke dé se ket.

(3) Nincs he lye ki fo gás elõ ter jesz tésének bi zo nyí tá si
cse lek mény el ren de lé se, valamint olyan ha tá ro zat ellen,
amellyel szem ben kü lön jog or vos lat nak van he lye.

(4) A ki fo gást annak be nyúj tó ja mind ad dig vissza von -
hat ja, amíg a bí ró ság azt ér dem ben el nem bí rál ta.
A vissza vont ki fo gást új ból elõ ter jesz te ni nem le het.

262/B.  § (1) Az ügy ben el já ró bí ró ság a ki fo gást – a
(2) be kez dés ese tét ki vé ve – nyolc na pon be lül köz vet le nül 
fel ter jesz ti a ki fo gás el bí rá lá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ
bí ró ság hoz. A fel ter jesz tés ben szá mot ad ar ról, hogy a hi á -
nyolt el já rá si cse lek mény el vég zé se vagy ha tá ro zat meg -
ho za ta la – meg íté lé se sze rint – mi lyen ok ból nem volt le -
het sé ges.

(2) Ha az ügy ben el já ró bí ró ság a ki fo gást ala pos nak
tart ja, a ki fo gás nak a bí ró ság hoz való ér ke zé sét kö ve tõ
har minc na pon be lül meg hoz za, ille tõ leg el ren de li a ki fo -
gás ban sé rel me zett hely zet meg szün te té se ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dést. A bí ró ság a ki fo gás el in té zé sé rõl a
ki fo gás elõ ter jesz tõ jét ér te sí ti.

(3) A he lyi bí ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott
ki fo gást a me gyei bí ró ság há rom hi va tá sos bí ró ból álló ta -
ná csa, a me gyei bí ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott 
ki fo gást az íté lõ táb la, az íté lõ táb la mu lasz tá sá val szem ben
be nyúj tott ki fo gást a Leg fel sõbb Bí ró ság, a Leg fel sõbb Bí -
ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott ki fo gást a Leg fel -
sõbb Bí ró ság má sik ta ná csa az ira tok fel ter jesz té sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül ta nács ülé sen bí rál ja el.

(4) Ha a ki fo gást el bí rá ló bí ró ság a ki fo gás ban fog lal -
tak nak helyt ad, a mu lasz tó bí ró sá got ha tár idõ tû zé sé vel a
262/A.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ese tek ben
az ügy to vább vi te lé hez szük sé ges in téz ke dés meg té te lé re,
a 262/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt eset ben
pe dig a meg fe le lõ in téz ke dés meg vá lasz tá sá ra hív ja fel. A
fel hí vás ban – a 262/A.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt ese tet ki vé ve – a ki fo gást el bí rá ló bí ró ság az el já ró
bí ró sá got meg ha tá ro zott el já rá si cse lek mény le foly ta tá sá -
ra nem uta sít hat ja. A ki fo gás alap ta lan sá ga ese tén azt in -
do kolt ha tá ro zat tal el uta sít ja. A ha tá ro zat ellen to váb bi
jog or vos lat nak nincs he lye.

(5) A ki fo gás el in té zé sé re a vég zés el le ni fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

XII. Fejezet

A TÁRGYALÁS ELÕKÉSZÍTÉSE

A vádirat közlése

263.  § (1)548 A ta nács el nö ke az ügy ira ta i nak a bí ró ság -
hoz ér ke zé sét köve tõen hat van na pon be lül meg vizs gál ja,
hogy van-e he lye a 264–271.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé -
sek al kal ma zá sá nak.

(2) Leg ké sõbb az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le tel te után a ta nács el nö ke a vád ira tot ha la dék ta la nul
meg kül di a vád lott nak és a vé dõ nek; a vád lot tat és a vé dõt
fel hív ja, hogy ti zen öt na pon be lül je löl je meg bi zo nyí tá si
esz kö ze it.
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548 A 263.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 119.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

545 A 262. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vé ny 118. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

546 A 262. § (5)–(6) be kez dé se a 2002: I. tör vé ny 159. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

547 A 262/A–B. §-okat és a meg elõ zõ al cí met a 2006: XIX. tör vé ny 2. §-a
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.



(3)549 A ta nács el nö ke a vád irat kéz be sí té sé vel egy ide -
jû leg köz li a vád lot tal és a vé dõ vel, ha az ügyész kü lö nö -
sen vé dett tanú val lo má sát kí ván ja bi zo nyí tá si esz köz ként
fel hasz nál ni, fi gyel mez te ti õket arra, hogy a kü lö nö sen vé -
dett tanú val lo má sát tar tal ma zó jegy zõ köny vi ki vo na tot
meg te kint he tik, és írás ban a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz kér -
dé sek fel te vé sét, to váb bá a tanú kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tá sá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz hat ják. A kü lö nö sen
vé dett ta nú hoz fel tett kér dé sek köz vet le nül nem irá nyul -
hat nak a kü lö nö sen vé dett tanú sze mé lyé nek és tar tóz ko -
dá si he lyé nek fel fe dé sé re.

[(4) Ha köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá nak le het he lye, és
az ügyész az el já rást a 221/A.  § (4) be kez dé se alap ján nem
füg gesz tet te fel, a ta nács el nö ke a vád irat kéz be sí té sé vel
egy ide jû leg tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt és a sér tet tet a 
köz ve tí tõi el já rás irán ti in dít vány meg té te lé nek le he tõ sé -
gé rõl és a köz ve tí tõi el já rás kö vet kez mé nye i rõl.]550

Áttétel

264.  § Ha a bí ró ság nak az ügy el bí rá lá sá ra nincs ha tás -
kö re vagy ille té kessége, az ügyet át te szi a ha tás kör rel, ille -
tõ leg ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság hoz.

Egyesítés és elkülönítés

265.  § (1)551 A bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra ha -
tá roz az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl (72.  §).
A kü lön bö zõ bí ró sá gok elõtt fo lya mat ban lévõ ügyek
egye sí té se, vagy annak mel lõ zé se kér dé sé ben az együt tes
el bí rá lás ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró -
ság dönt, ha több ilyen bí ró ság van, a meg elõ zés [17.  §
(2) bek.] az irány adó. A bí ró ság az elõt te fo lya mat ban lévõ
ügyet az egye sí tés kér dé sé ben ha tá ro zat ho za tal ra jo go sult
bí ró ság nak az egye sí tés meg fon to lá sa vé gett megküldi.

(2)552 Ha a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek mény
 miatt a pró bá ra bo csá tott ellen újabb el já rás in dul, vagy ha
a pró bá ra bo csá tott ellen a pró ba idõ elõtt el kö ve tett bûn -
cse lek mény  miatt a pró ba idõ alatt in dult el já rás, az ügye -
ket egye sí te ni kell, és az újabb ügy el bí rá lá sá ra ha tás kör rel 
és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság jár el. Ha a vád lot tat
ka to nai bün te tõ el já rás ban bo csá tot ták pró bá ra, az ügye ket
az a bí ró ság egye sí ti, amely a ka to nai bün te tõ el já rást le -

foly tat ta, ki vé ve, ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lyát a
470.  § (3) be kez dé se ala poz ta meg.

(3) Az egye sí tés nek nem aka dá lya, hogy a vád lot tat ko -
ráb ban ma gán vá das ügy ben bo csá tot ták pró bá ra, az újabb
bün te tõ ügy ben azon ban az ügyész, pót ma gán vád ló vagy
má sik ma gán vád ló kép vi se li a vá dat. Ha a vád lot tat köz vá -
das ügy ben bo csá tot ták pró bá ra, és az újabb bün te tõ el já rás 
ma gán vád ra in dul el le ne, az ügye ket ak kor le het egye sí te -
ni, ha az ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól át vet -
te. Eb ben az eset ben a bí ró ság az ira to kat a vád kép vi se let
át vé te lé nek meg fon to lá sa vé gett az ügyész nek kül di meg.
Ez a kor lá to zás nem ér vé nye sül, ha az újabb ügy ben a vá -
dat pót ma gán vád ló képviseli.

(4)553 Ha az újabb el já rás ban a vád lott bû nös sé gét a bí ró -
ság nem ál la pít ja meg, az egye sí tett ügye ket új ból el kell
kü lö ní te ni.

(5) A 175.  § (7) be kez dé se a bí ró sá gi el já rás ban is irány -
adó.

(6)554 Az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé se it értelemsze -
rûen kell al kal maz ni ab ban az eset ben is, ha a bí ró ság a
gya nú sí tot tal szem ben ko ráb ban in dult bün te tõ el já rást a
266.  § (6) be kez dé se alap ján fel füg gesz tet te, azon ban az
ügyész a vád lott ellen ká bí tó szer rel vissza élés  miatt újabb
vád ira tot nyúj tott be [266.  § (7) bek.].

Az eljárás felfüggesztése

266.  § (1)555 A bí ró ság az el já rást
a) a 188.  § (1) be kez dé sé nek a), b) és d)–g) pont já ban

meg ha tá ro zott ok ból fel füg gesz ti,
b) hi va tal ból vagy in dít vány ra fel füg gesz ti, és az

Alkot mány bíró ság el já rá sát kez de mé nye zi, ha az ügy el bí -
rá lá sa so rán olyan jog sza bályt vagy ál lam i irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zét kell al kal maz ni, amely nek alkot mány elle -
nességét ész le li,

c)556 hi va tal ból vagy in dít vány ra fel füg gesz ti, ha az
Euró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés ben, illetve az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés ben fog lalt sza bá lyok sze -
rint az Euró pai Bí ró ság elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rá sát
kez de mé nye zi. E ha tá ro zat ban meg ha tá roz za azt a kér dést, 
amely az Euró pai Bí ró ság elõ ze tes dön té sét igény li,
valamint – a fel tett kér dés meg vá la szo lá sá hoz szük sé ges
mér ték ben – is mer te ti a tény ál lást és az érin tett ma gyar
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549 A 263.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 160.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

550 A 263.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 119.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke -
zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

551 A 265.  § (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tát a 2002:
I. tör vény 161.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be, a má so dik mon dat szö ve gét a
2003: II. tör vény 63.  §-ának (1) be kez dé se állapította meg.

552 A 265.  § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 161.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

553 A 265.  § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 161.  §-ának (3) be -
kez dé se ik tat ta be.

554 A 265.  § (6) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 63.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

555 A 266.  § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

556 A 266.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2003: XXX. tör vény 6.  §-a ik -
tat ta be. A ren del ke zés az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló
nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha -
tály ba, a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.
Lásd még a 2088/2003. (V. 15.) Korm. ha tá ro za tot.



jog sza bá lyo kat. A ha tá ro za tot az Euró pai Bí ró ság nak, to -
váb bá tá jé koz ta tá sul az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um nak is
megküldi.

(2) A bí ró ság az el já rást ak kor is fel füg gesz ti, ha az el já -
rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges fel je len tés [Btk. 236.  §
(1) bek., 240.  §] hi ány zik. Az el já rás fel füg gesz té se leg fel -
jebb az alap ügy jog erõs be fe je zé sé ig tart.

(3)557 A bí ró ság az el já rást fel füg geszt he ti,
a) ha a vád lott hu za mo sabb ide ig kül föl dön tar tóz ko -

dik,
b) ha az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á nyos sá ga i nak 

pót lá sá ra, a bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra, biz to sí tá sá ra, 
meg vizs gá lá sá ra és arra irá nyult, hogy a bi zo nyí té kok a
tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak [268.  § (1) bek.].

[c) a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben, leg fel -
jebb hat hó nap ra.]558

(4)559 Ha a bí ró ság a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz ke dést nem tart ja in do kolt nak, és a vád lott kül -
föl di tar tóz ko dá si he lye is mert, a bí ró ság nem zet kö zi,
illetve euró pai el fo ga tó pa ran csot bo csát ki, és a vád lott ki -
ada tá sa vagy euró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át -
adá sa irán ti el já rást kez de mé nyez. Ha a vád lott ki ada tá sát,
illetve euró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sát
meg ta gad ták, ille tõ leg a ki ada tás ra vagy át adás ra nincs le -
he tõ ség, a bí ró ság – ha a fel té te lek fenn áll nak – a bün te tõ -
el já rás át adá sát kez de mé nyez he ti.

(5)560 Ha az el já rás fel füg gesz té sé nek oka meg szûnt,
illetve a 188.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján tör tént
fel füg gesz tés ese tén, ha a nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság
alap ok má nyát ki hir de tõ, illetve alap ok má nyá ból fa ka dó
kö te le zett sé gek vég re haj tá sá ról  szóló tör vény azt elõ ír ja, a 
bí ró ság az el já rást foly tat ja.

(6)561 Ha a Btk. 283.  §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le -
het he lye, és az ügyész a vád eme lést a 222.  § (2) be kez dé se 
alap ján nem ha lasz tot ta el, a bí ró ság az el já rást egy évi idõ -
tar tam ra fel füg gesz ti, fel té ve, hogy a ká bí tó szer-él ve zõ
vád lott vál lal ja a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé -
sen, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son való rész vé telt.

(7)562 Az el já rást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés tõl
szá mí tott egy éven be lül a vád lott nem iga zol ja, hogy leg -
alább hat hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get
gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más
el lá tás ban ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál -
ta tá son vett részt, ille tõ leg ha az ügyész a vád lott ellen ká -
bí tó szer rel vissza élés  miatt újabb vád ira tot nyúj tott be.

(8) A tar tás el mu lasz tá sa (Btk. 196.  §)  miatt in dí tott el -
já rást – ha az ügyész a vád eme lést a 222.  § (3) be kez dé se
alap ján nem ha lasz tot ta el – a bí ró ság leg fel jebb egy évre
fel füg gesz ti, fel té ve, hogy et tõl az el mu lasz tott kö te le zett -
ség tel je sí té se vár ha tó. Az el já rást a ha tár idõ le jár ta elõtt
foly tat ni kell, ha a vád lott a tar tá si kö te le zett sé gé nek to -
vább ra sem tesz ele get.

(9)563 Az (1) be kez dés a) pont já ban és a (2) be kez dés -
ben fel so rolt okok  miatt az el já rást a bí ró sá gi tit kár is fel -
füg geszt he ti.

Az eljárás megszüntetése

267.  § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti,
a) ha a vád tár gyá vá tett cse lek mény nem bûn cse lek -

mény,
b) ha a vád lott gyer mek ko rú,
c)564 a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem, vagy a

tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tõ sé get meg -
szün te tõ ok  miatt,

d) ha a vád tár gyá vá tett cse lek ményt már jog erõ sen el -
bí rál ták, ide ért ve a Btk. 6.  § ese tét is,

e) ha a ma gán in dít vány, a kí vá nat, ille tõ leg fel je len tés
hi ány zik, és az nem pó tol ha tó,

f) ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád nak
nincs he lye,

g)565 az olyan bûn cse lek mény  miatt, amely nek a vád tár -
gyá vá tett je len tõ sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le -
lõs ség re vo nás szem pont já ból nincs je len tõ sé ge,

h)566 és a vád lot tat meg ro vás ban (Btk. 71.  §) ré sze sí ti, ha 
a bûn cse lek mény már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély

2006/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3651

557 A 266.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 120.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

558 A 266.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 120.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. napján lép hatályba.

559 A 266.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 120.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

560 A 266.  § (5) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64.  §-ának (3) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

561 A 266.  § (6) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64.  §-ának (4) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

562 A 266.  § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 162.  §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg a 266.  § ere de ti (7) be kez dé sé nek szá mo zá sát
(8) be kez dés re mó do sí tot ta. A be kez dés szö ve gét a 2006: LI. tör vény
120.  §-ának (3) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. július 1.
napján lép hatályba.

563 A 266.  § (9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 162.  §-ának (5) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 64.  §-ának (5) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

564 A 267.  § (1) be kez dé se c) és d) pont já nak szö ve gét a 2003: II. tör vény
65.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

565 A 267.  § (1) be kez dé sé nek g) és h) pont ját a 2002: I. tör vény 163.  §-a
ik tat ta be.

566 A 267.  § (1) be kez dé se h) pont já nak szö ve gét a 2006: LI. tör vény
121.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép ha tály ba.



fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al -
kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz -
ke dés al kal ma zá sa is szük ség te len,

i)567 ha az el já rást a 266.  § (6) vagy (8) be kez dé se alap -
ján füg gesz tet te fel, és a vád lott iga zol ja, hogy leg alább hat 
hó na pig fo lya ma tos, ká bí tó szer füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze -
lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré -
sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett
részt, illetve, ha a tar tás el mu lasz tá sa vét sé gé nek vád lott ja
a tar tá si kö te le zett sé gét tel je sí tet te,

j)568 ha a vád nem tör vényes [2.  § (2) bek.],
k) ha a vád irat nem fe le l meg a 217.  § (3) be kez dé sé ben

fog lal tak nak, és az ügyész nem tett ele get a 268.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti meg ke re sés ben fog lal tak nak,

l) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36.  § (1) bek.].

(2) Az el já rás meg szün te té sé rõl a bí ró ság ér te sí ti a ma -
gán fe let az zal a fi gyel mez te tés sel, hogy a pol gá ri jogi igé -
nyét egyéb tör vényes úton ér vé nye sít he ti.

(3)569 Ha a vád el ej té se ese tén pót ma gán vád nak van he -
lye, a bí ró ság ti zen öt na pon be lül kéz be sí ti a sér tett nek az
ügyész vád el ej tést tar tal ma zó nyi lat ko za tát. Ha a sér tett
hat van na pon be lül nem lép fel pót ma gán vád ló ként, az el -
já rást a bí ró ság meg szün te ti. E ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt
iga zo lás nak nincs he lye. Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként
kí ván fel lép ni, a vád in dít ványt a bí ró ság hoz nyújt ja be.

(4) Az el já rás meg szün te té sé nek nem aka dá lya, ha a sér -
tett nek azért nem le he tett az ügyész vád el ej tést tar tal ma zó
nyi lat ko za tát kéz be sí te ni, mert is me ret len he lyen tartóz -
kodik.

(5) Pót ma gán vád ló fel lé pé se ese tén a 229.  § (2) be kez -
dé se, a 230.  §, a 231.  § és a 233.  § ren del ke zé se it kell ér te -
lem sze rû en al kal maz ni.

Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt

268.  § (1)570 A bí ró ság hi va tal ból vagy az el já rás ban
részt vevõ sze mé lyek in dít vá nyá ra in téz ke dik az iránt,
hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a tár gya lá son ren del ke zés re
áll ja nak. En nek ér de ké ben – ha tár idõ tû zé sé vel, szük ség
ese tén az el já rás fel füg gesz té se mel lett – meg ke res he ti az
ügyészt, to váb bá párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé -
sét ren del he ti el. Az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á -

nyos sá ga i nak pót lá sá ra, bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra,
biz to sí tá sá ra, meg vizs gá lá sá ra és arra irá nyul hat, hogy a
bi zo nyí té kok a tár gya lá son ren del ke zés re álljanak.

(2)571 Ha az ügyész a kü lö nö sen vé dett tanú val lo má sát
kí ván ja bi zo nyí tá si esz köz ként fel hasz nál ni, a ta nács el nö -
ke a nyo mo zá si bí ró tól be szer zi a kü lö nö sen vé dett tanú
val lo má sá ról ké szült jegy zõ köny vet és a 207.  § (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot. A jegy zõ köny vet és
a 207.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot
csak a bí ró ság tag jai te kint he tik meg, és azok ról má so lat
nem adható.

(3)572 Ha a vád lott, a vé dõ je vagy az ügyész a kü lö nö sen
vé dett ta nú hoz kér dés fel te vé sét in dít vá nyoz ta [263.  §
(3) bek.], ille tõ leg a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz a ta nács el -
nö ke tesz fel kér dést, a bí ró ság a kü lö nö sen vé dett tanú
val lo má sá ról ké szült jegy zõ könyv és a 207.  § (2) be kez dé -
sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro zat egy ide jû vissza kül dé sé -
vel el ren de li, hogy a nyo mo zá si bíró a vád lott, a vé dõ je
vagy az ügyész ál tal fel tett kér dé sek re is mé tel ten ki hall -
gas sa a kü lö nö sen vé dett ta nút. A ki hall ga tás ra a 213.  § (2)
és (4) be kez dé sét kell al kal maz ni.

Határozat kényszerintézkedésekrõl

269.  § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra [218.  §
(1) bek.] vagy hi va tal ból ha tá roz a sze mé lyi sza bad ság el -
vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val járó kény szer in téz ke dés
fenn tar tá sá ról, el ren de lé sé rõl vagy meg szün te té sé rõl.

(2) Az ügy át té te lét el ren de lõ bí ró ság ál tal fenn tar tott
vagy el ren delt kény szer in téz ke dés annak a bí ró ság nak a
tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart,
amely hez az ügyet át tet ték.

A vádtól eltérõ minõsítés lehetõsége

270.  §573 (1)574 A bí ró ság meg ál la pít hat ja, hogy a vád
tár gyá vá tett cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en
ho gyan mi nõ sül het, ek kor ha tá roz hat a bí ró ság ta ná csa elé
uta lás ról, az át té tel rõl, az egye sí tés rõl, az el kü lö ní tés rõl, az 
el já rás fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl.

(2) Ha a bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a vád tár gyá vá
tett cse lek mény ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény,
az ügyész nek a vád át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko za tát
nem kell be sze rez ni.
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567 A 267.  § (1) be kez dé sé nek i) pont ját a 2003: II. tör vény 65.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.

568 A 267.  § (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ját a 2006: LI. tör vény
121.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

569 A 267.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
121.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép hatályba.

570 A 268.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
164.  §-ával, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 66.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel, utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény 122.  §-ával meg ál la pí tott szö veg,
ezen ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

571 A 268.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
66.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

572 A 268.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 164.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

573 A 270.  § a 2002: I. tör vény 165.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
574 A 270.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 123.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A bíróság tanácsa elé utalás575

270/A.  § (1) A bí ró ság az ügyet a bí ró ság egy hi va tá sos
bí ró ból és két ül nök bõl álló ta ná csa elé utal ja, ha ezt a vád -
tól el té rõ mi nõ sí tés kér dé sé ben ho zott ha tá ro za ta szük sé -
ges sé te szi.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés sze rint ren del kez het, ha
más ok ból azt szük sé ges nek tart ja.

Öttagú tanács elé utalás

271.  § A me gyei bí ró ság el ren del he ti, hogy az ügyet két
hi va tá sos bí ró ból és há rom ül nök bõl álló ta nács tár gyal ja,
ha

a) ezt a vád lot tak nagy szá ma vagy az ügy kü lö nö sen
nagy ter je del me in do kol ja,

b) a bûn cse lek mény re a tör vény élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés ki sza bá sát is le he tõ vé te szi.

Az elõkészítõ ülés

272.  §576 (1) Ha a tár gya lás elõ ké szí té se so rán vizs gált
kér dé sek ben a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt az ügyész, a
vád lott vagy a sér tett meg hall ga tá sa lát szik szük sé ges nek,
a bí ró ság a 263.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le tel te után har minc na pon be lül ülést tart.

(2) Az elõ ké szí tõ ülés kö te le zõ, ha
a) a bí ró ság a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá -

to zó kény szer in téz ke dés (129.  §, 137.  §, 138.  §, 138/A.  §,
140.  §) el ren de lé sé rõl, ille tõ leg elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy
házi õri zet fenn tar tá sá ról ha tá roz, és az in dít vány ban a ko -
ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a fenn tar tás oka ként új kö rül -
mény re hi vat koz tak,

[b) a vád irat köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a
vád lott, a védõ vagy a sér tett köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá -
sát in dít vá nyoz ta,]577

c) a vád lott vagy a vé dõ je a tanú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz ta.

(3) A ta nács el nö ke az elõ ké szí tõ ülés ha tár nap já ról az
ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ér te sí ti; a (2) be kez dés ese -
tén, valamint ha a vád lott meg hall ga tá sa más ok ból szük -
sé ges, a vád lot tat és – kö te le zõ vé de lem ese tén – a vé dõt,
to váb bá a (2) be kez dés b) pont ja ese tén a sér tet tet meg -
idézi.

(4) Az elõ ké szí tõ ülés nem tart ha tó meg az ügyész,
valamint a meg idé zett vád lott és védõ tá vol lé té ben, ki vé -
ve, ha az elõ ké szí tõ ülés tár gya elõ ze tes le tar tóz ta tás, lak -
hely el ha gyá si ti la lom, házi õri zet, tá vol tar tás vagy ide ig le -
nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se.

(5) Ha az elõ ké szí tõ ülés tar tá sa alap já ul szol gá ló in dít -
ványt elõ ter jesz tõ az idé zés el le né re nem je le nik meg, úgy
kell te kin te ni, mint aki az in dít vá nyát vissza von ta.

(6) Az elõ ké szí tõ ülé sen a ta nács el nö ke a szük sé ges ter -
je de lem ben is mer te ti az ügyet, a ta nács tag jai, az ügyész, a
vád lott és a védõ to váb bi ira tok is mer te té sét in dít vá nyoz -
hat ják.

(7) A ta nács el nö ke és tag jai az ügyész hez, a vád lott hoz, 
és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör ben – a
sér tett hez kér dést in téz het nek. A vád lott hoz az ügyész, a
védõ, és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör -
ben – a sér tett is in téz het kér dést, az ügyész hez in té zen dõ
kér dés re a vád lott és a védõ in dít ványt te het.

(8) Ha a vád lott vagy a védõ a kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott ta nút meg ne ve zi, vagy a sze mé lyét más, két sé get ki -
zá ró mó don azo no sít ja, a bí ró ság a tanú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sát meg szün te ti. Eb ben az eset ben a tanú idé zé -
sé re és ki hall ga tá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak; a
ta nács el nö ke szük ség ese tén hi va tal ból vagy in dít vány ra a 
tanú vé del mé nek más for má ját kez de mé nye zi.

A bíróság jogköre

273.  § (1)578 A tár gya lás elõ ké szí té se so rán a bí ró ság ta -
ná csa vagy a ta nács el nö ke jár el.

(2) A bí ró ság a tár gya lás elõ ké szí té se so rán vizs gált kér -
dé sek ben a 263.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ le tel te
elõtt ha tá roz, fel té ve, hogy a 272.  § sze rin ti meg hall ga tás
nem lát szik szük sé ges nek.

(3) A bí ró ság ta ná csa ha tá roz az el já rás meg szün te té sé -
rõl, valamint a sze mé lyi sza bad ság el vo ná sá val vagy kor -
lá to zá sá val járó kény szer in téz ke dé sek rõl.

(4)579 A bí ró ság ta ná csa min den olyan kér dés ben ha tá -
roz hat, amely egyéb ként a ta nács el nö ké nek jog kö ré be tar -
to zik.

A tanács elnökének jogköre

274.  §580 (1) A ta nács el nö ke ha tá roz azok ban a kér dé -
sek ben, ame lyek a 273.  § (3) be kez dé se alap ján nem tar -
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575 A 270/A.  §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 124.  §-a ik tat ta 
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580 A 274.  § a 2002: I. tör vény 168.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



toz nak a bí ró ság ta ná csá nak jog kö ré be, ille tõ leg amely rõl
a 273.  § (4) be kez dé se alap ján nem a bí ró ság ta ná csa ha tá -
ro zott.

(2) Ha a bí ró ság a vád lot tat tá vol lé té ben ré sze sí tet te
meg ro vás ban (Btk. 71. §), en nek fo ga na to sí tá sá ról a ta -
nács el nö ke gon dos ko dik.

Határozat a tárgyalás elõkészítése után

275.  § (1)581 A tár gya lás elõ ké szí té sé nek be fe je zé se,
ille tõ leg a tár gya lás ki tû zé se után – ha szük sé ges – a 267.
és a 269.  §-ban sza bá lyo zott kér dé sek ben a bí ró ság ta nács -
ülé sen, a 264., 265., 266., 268., 270., 270/A. és 271.  §-ban
sza bá lyo zott kér dé sek ben a ta nács el nö ke ha tá roz.

(2) A ta nács el nö ke a ki tû zött tár gya lást fon tos ok ból el -
ha laszt hat ja. A védõ aka dá lyoz ta tá sa  miatt a tár gya lás ak -
kor ha laszt ha tó el, ha a vád lott más vé dõt nem ha tal maz
meg, ille tõ leg más védõ ki ren de lé se már nem le het sé ges,
vagy ha az új védõ a tár gya lá sig – idõ hi á nyá ban – nem tud
a vé de lem re fel ké szül ni.

Jogorvoslat kizárása a tárgyalás elõkészítése során

276.  § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) a tár gya lás ki tû zé se és el ha lasz tá sa,
b) az elõ ké szí tõ ülés re és a tár gya lás ra idé zés és tár gya -

lás ról  szóló ér te sí tés,
c)582 az el já rás nak a 188.  § (1) be kez dé se a) pont ja vagy

a 266.  § (1) be kez dé se b) és c) pont ja, valamint (3) be kez -
dé sé nek a) és b) pont ja alap ján tör tént fel füg gesz té se,

d) a vád tól el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek meg ál la pí tá sa,
e)583 a bí ró ság ta ná csa elé uta lás vagy en nek meg ta ga dá sa,
f) az öt ta gú ta nács elé uta lás vagy en nek meg ta ga dá sa,
g) az el já rás nak a 267.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja

alap ján tör tént meg szün te té se,
h) a ha tá ro zat tu do má sul vé te lét köve tõen tett jog or -

vos la ti nyi lat ko zat el uta sí tá sa,
i)584 a bí ró ság nak a 268.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha -

tá ro zott in téz ke dé se
ellen.

(2) Az (1) be kez dés ben írt ha tá ro za tok el le ni fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bí ró ság
mel lõz he ti.

(3) A jog erõs ha tá ro zat el le ni jog or vos lat irán ti in dít -
vány el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bí ró ság
mel lõz he ti.

(4)585 Ha a bí ró ság a vád lot tat meg ro vás ban (Btk. 71. §)
ré sze sí ti, ez ellen fel leb be zés nek nincs he lye, de az ügyész
és a vád lott, valamint vé dõ je a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül tár gya lás tar tá sát kér he ti. A ké re lem
alap ján a bí ró ság tár gya lást tart. A vád lott nak az idé zést
leg alább öt nap pal a tár gya lás elõtt kell kéz be sí te ni.

Az egyesbíró jogköre

277.  § Ha az ügy ben a he lyi bí ró ság egyes bí ró ként jár el, 
e fe je zet ren del ke zé sei sze rint mind a bí ró ság ta ná csá nak,
mind a ta nács el nö ké nek jog kö ré be tar to zó kér dé sek ben az 
egyes bí ró ha tá roz.

A tárgyalás kitûzése

278.  § (1) A ta nács el nö ke a vád irat köz lé se után meg ál -
la pít ja a tár gya lás ha tár nap ját, gon dos ko dik a tár gya lás
meg tar tá sá nak elõ ké szí té sé rõl, az idé zé sek rõl és ér te sí té -
sek rõl.

(2) A tár gya lást rend sze rint a bí ró ság hi va ta los he lyi sé -
gé ben kell tar ta ni. Ha a bí ró ság in do kolt nak tart ja, et tõl el -
té rõ en ren del kez het.

(3)586 A tár gya lás ha tár nap ját az ügyek ér ke zé si sor -
rend jé nek figye lembe véte lével és a so ron kí vü li ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek szem elõtt tar tá sá val a le he tõ leg -
kö ze leb bi nap ra úgy kell ki tûz ni, hogy a bí ró ság az ügyet
le he tõ leg el na po lás nél kül, éssze rû ha tár idõn be lül be tud -
ja fe jez ni.

(4)587 Ha a le foly ta tan dó bi zo nyí tá si el já rás nagy ter je del -
me  miatt nyil ván va ló, hogy az ügyet egy tár gya lá si na pon
nem le het be fe jez ni, több vagy foly ta tó la gos tár gya lá si ha tár -
na pot kell ki tûz ni, és tö re ked ni kell arra, hogy a bi zo nyí tá si
el já rást éssze rû ha tár idõn be lül be le hes sen fe jez ni.

Az idézés és az értesítés

279.  § (1) A ki tû zött ha tár nap ra idéz ni kell a vád lot tat,
kö te le zõ vé de lem ese tén a vé dõt és mind azo kat, akik nek a
meg je le né se a tár gya lá son kö te le zõ. Ér te sí te ni kell az
ügyészt, to váb bá – ha e tör vény ki vé telt nem tesz – a szak -

3654 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/44. szám

581 A 275.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 126.  §-ával meg ál la pí tott
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587 Az 278.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 128.  §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



ér tõt, ille tõ leg azo kat a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze -
mé lye ket, akik nek a je len lé tét a tár gya lá son e tör vény le -
he tõ vé te szi. Ha az ügyész a vád lott szü lõi fel ügye le ti jo -
gá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz za, a tár gya lás ról ér te sí -
te ni kell a má sik szü lõt és a gyám hi va talt.

(2) Az idé zés ben vagy az ér te sí tés ben a bün te tõ el já rás -
ban részt vevõ sze mé lye ket fel kell hív ni arra, hogy a bi zo -
nyí tá si in dít vá nya i kat ké se de lem nél kül, a tár gya lás elõtt
te gyék meg. A ta nács el nö ke in téz ke dik, hogy az ügy el bí -
rá lá sá hoz a bi zo nyí tá si esz kö zök a tár gya lá son ren del ke -
zés re áll ja nak.

(3) A vád lott nak az idé zést leg alább öt nap pal a tár gya -
lás elõtt kell kéz be sí te ni.

280.  § (1) Ha a tanú a ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt -
te be, és a nyo mo zás so rán a bí ró ság ki hall gat ta [207.  §
(4) bek.], a tár gya lás ra nem idéz he tõ. Ha az ilyen tanú a
tár gya lás idõ pont já ban a ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, 
a tár gya lás ra kü lö nö sen in do kolt eset ben idéz he tõ.

(2)588 A tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött sze mélyt, akit a nyo mo zás so rán a bí ró ság
ta nú ként nem hall ga tott ki, de ta nú kén ti ki hall ga tá sa szük -
sé ges sé vált, ki kül dött bíró vagy meg ke re sett bí ró ság út ján 
kell ki hall gat ni.

(3) A kü lö nö sen vé dett tanú (97.  §) a tár gya lás ra nem
idéz he tõ.

XIII. Fejezet

AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

I. Cím

A TÁRGYALÁS MENETE

A tárgyalás megnyitása

281.  § (1) A tár gya lást a vád tár gyá nak meg je lö lé sé vel a
ta nács el nö ke nyit ja meg, ez után a hall ga tó sá got a csend és 
rend meg tar tá sá ra és a rend za va rás kö vet kez mé nye i re fi -
gyel mez te ti. Köz li a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze tõ,
az ügyész és a védõ ne vét. Szám ba ve szi a meg je len te ket
és meg ál la pít ja, hogy az idé zet tek és ér te sí tet tek je len van -
nak-e, et tõl füg gõ en meg vizs gál ja, hogy a tár gya lást meg
le het-e tar ta ni.

(2) A ta nács el nö ke a le he tõ ség hez ké pest in téz ke dik,
hogy a sza bály sze rû idé zés el le né re meg nem je len t vád -
lot tat vagy ta nút azon nal ve zes sék elõ, a tá vol ma radt
ügyészt vagy szak ér tõt pe dig a tár gya lá son való meg je le -

nés re hív ja fel, az ügyész fel hí vá sa az ügyész ség ve ze tõ je
út ján tör té nik.

(3) Ha a meg idé zett védõ nem je len t meg, he lyet te a
vád lott más vé dõt ha tal maz hat meg, ille tõ leg – ha a védõ
tár gya lá si rész vé te le kö te le zõ – a meg nem je len t védõ he -
lyett más vé dõt kell ki ren del ni. Az új vé dõ nek meg fe le lõ
idõt kell biz to sí ta ni ah hoz, hogy a vé de lem re fel ké szül jön.
Ha ez nyom ban nem le het sé ges, a tár gya lást a meg nem je -
len t védõ költ sé gé re el kell ha lasz ta ni.

(4)589 A tár gya lás a vád lott tá vol lé té ben meg tart ha tó, ha 
az el já rás tár gya a vád lott kény szer gyógy ke ze lé sé nek el -
ren de lé se, és az ál la po ta  miatt a tár gya lá son nem je len het
meg, ille tõ leg a jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len. Ha az el -
já rás több vád lott ellen fo lyik, a vád lott tá vol lé té ben is
meg tart ha tó a tár gya lás nak az a rész e, amely õt nem érin ti;
ek kor a meg nem je len t vád lott vé dõ jé nek tá vol lé té ben a
tár gya lás nak ez a rész e ak kor is meg tart ha tó, ha a vé de lem
kö te le zõ.590

(5) Ha a ta nács el nö ké nek a (2) be kez dés ben meg je lölt
in téz ke dé se nem le het sé ges, vagy az nem ve ze tett ered -
mény re, a tár gya lást a sza bály sze rû idé zés el le né re meg
nem je len t, sza bad lá bon lévõ vád lott tá vol lé té ben is meg
le het tar ta ni, a bi zo nyí tá si el já rást azon ban – a (9) be kez -
dés ese tét ki vé ve – nem le het be fe jez ni.

(6) Az (5) be kez dés ese té ben, ha a (9) be kez dés al kal -
ma zá sá nak nincs he lye, a meg je lent sze mé lyek ki hall ga tá -
sát, ille tõ leg meg hall ga tá sát köve tõen a tár gya lást el kell
na pol ni, és a meg nem je len t vád lott nak a kö vet ke zõ tár -
gya lá si ha tár nap ra tör té nõ elõ ve ze té sét kell el ren del ni. Ha
a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je len t vád lott elõ ve ze té -
sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni,
vagy az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát le het el ren del ni. Ha a vád -
lott nak nincs vé dõ je, szá má ra vé dõt kell ki ren del ni.

(7)591 Ha a ki tû zött új tár gya lá si ha tár nap ra a vád lot tat
azért nem le he tett elõ ve zet ni, mert a la kó he lyé rõl is me ret -
len hely re tá vo zott, ille tõ leg ha az újabb tár gya lá si ha tár -
na pig az el fo ga tó pa rancs alap ján a vád lot tat nem si ke rült a
bí ró ság elé ál lí ta ni, a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a vád lott
is me ret len he lyen tar tóz ko dik, és a továb biak ban a
XXV. Fe je zet sze rint jár el.

(8) Ha a (6) be kez dés alap ján ki tû zött tár gya lá son a vád -
lott je len van, a tá vol lé té ben meg tar tott tár gya lás jegy zõ -
köny vét a vád lott ki hall ga tá sa után is mer tet ni kell. Szük -
ség ese tén a bí ró ság a már ki hall ga tott tanú, ille tõ leg meg -
hall ga tott szak ér tõ meg idé zé sét és a vád lott je len lé té ben
való is mé telt ki hall ga tá sát, ille tõ leg meg hall ga tá sát ren -
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dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

590 A 281.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2006: LI. tör vény
130.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

591 A 281.  § (7)–(9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 170.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. A (7) be kez dés a 2006: LI. tör vény 130.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



del he ti el, ille tõ leg a ta nút írás ban tör té nõ val lo más té tel re
[85.  § (5) és (6) bek.] hív hat ja fel.

(9) A bí ró ság a vád lot tat tá vol lé té ben fel ment he ti vagy
vele szem ben a bün te tõ el já rást meg szün tet he ti; az er rõl
 szóló ha tá ro za tot – a fel leb be zé si jo gá ra (324–325. §) vo -
nat ko zó ren del ke zõ ré szi zá ra dék fel tün te té se mel lett –
kéz be sí tés út ján köz li a vád lot tal és a vé dõ vel.

282.  § (1) A bí ró ság az ügyész, a vád lott, ille tõ leg a
védõ meg hall ga tá sa után dönt a tár gya lás meg kez dé sé rõl,
ha olyan sze mély ma radt el a tár gya lás ról, aki nek a tá vol -
lé te a tár gya lás meg tar tá sát nem aka dá lyoz za.

(2) Ha a tár gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya, a ta -
nács el nö ke fel hív ja a ta nú kat – a sér tett ki vé te lé vel – a tár -
gya ló te rem el ha gyá sá ra. Fi gyel mez te ti õket az iga zo lat lan
el tá vo zás kö vet kez mé nye i re. A szak ér tõt csak ak kor kell
tá vo zás ra fel hív ni, ha ezt a bí ró ság szük sé ges nek tart ja;
egyéb ként a szak ér tõ a tár gya lá son annak kez de té tõl fog va 
je len lehet.

(3)592 A tár gya lá si idõ köz [279.  § (3) bek.] be nem tar tá -
sa  miatt a tár gya lást nem kell el ha lasz ta ni, ha a vád lott és a
védõ egy be hang zó an kéri a tár gya lás meg tar tá sát. Ha a vé -
de lem nem kö te le zõ, és a meg ha tal ma zott védõ a tár gya lá -
son nem je len t meg, a tár gya lást nem kell el ha lasz ta ni, ha
ezt a vád lott nem kéri.

(4) Ha a tár gya lás meg tar tá sá nak aka dá lya van, a bí ró -
ság a tár gya lást el ha laszt ja.

283.  § (1) Az ügyész, a vád lott, a védõ és a sér tett a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt

a) az ügy át té te lét, egye sí té sét vagy el kü lö ní té sét,
b) a ta nács el nö ke, tag ja, illetve a jegy zõ könyv ve ze tõ

ki zá rá sát in dít vá nyoz hat ja,
c) más olyan kö rül ményt je löl het meg, amely a tár gya -

lás meg tar tá sát aka dá lyoz hat ja, ille tõ leg, ame lyet a tár gya -
lás meg kez dé se elõtt figye lembe kell ven ni.

(2) A vád lott, a védõ és a sér tett a tár gya lás meg kez dé se
elõtt az ügyész ki zá rá sát in dít vá nyoz hat ja.

A tárgyalás megkezdése

284.  § (1) Ha a ta nács el nö ke meg ál la pít ja, hogy a tár -
gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya, és a tanú, ille tõ leg a
szak ér tõ el hagy ta a tár gya ló ter met [282.  § (2) bek.], a bí ró -
ság a tár gya lást meg kez di.

(2) A ta nács el nö ke fel hí vá sá ra
a) az ügyész is mer te ti a vá dat,

b)593 a je len lévõ sér tett, ille tõ leg kép vi se lõ je nyi lat ko -
zik ar ról, hogy ér vé nye sít-e pol gá ri jogi igényt; ha a sér tett
pol gá ri jogi igényt kí ván ér vé nye sí te ni, a ta nács el nö ke
fel hív ja õt igé nyé nek is mer te té sé re, és – ha nincs kép vi se -
lõ je – fi gyel mez te ti õt az 54.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra; ezt köve tõen

c) a ta nú ként ki hall ga tan dó sér tett a tár gya ló ter met el -
hagy ja.

A bizonyítás felvételének sorrendje594

285.  § (1) A bi zo nyí tá si el já rás so rán az ügyész, a vád lott,
a védõ, a sér tett, a ma gán fél, ille tõ leg az õt érin tõ kör ben az
egyéb ér de kelt in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te het.

(2) Az ügyész, illetve a vád lott és a védõ ál tal in dít vá -
nyo zott bi zo nyí tá si cse lek mé nyek rõl és azok sor rend jé rõl
a ta nács el nö ke az ügyész, illetve a vád lott és a védõ in dít -
vá nya i nak a figye lembe véte lével ha tá roz.

(3) A bi zo nyí tá si in dít vány el uta sí tá sa ellen kü lön fel -
leb be zés nek nincs he lye, azt az ügy dön tõ ha tá ro zat tal
szem ben be je len tett fel leb be zés ben le het sé rel mez ni.

(4) Az ügyész ál tal in dít vá nyo zott bi zo nyí tás rend sze -
rint meg elõ zi a vád lott és a védõ ál tal in dít vá nyo zott bi zo -
nyí tás fel vé te lét.

286.  § (1) A bi zo nyí tá si el já rás a vád lott ki hall ga tá sá val
kez dõ dik.

(2) A ta núk kö zül rend sze rint a sér tet tet kell el sõ ként ki -
hall gat ni.

(3) A vád lott és a tanú ki hall ga tá sát, ille tõ leg a szak ér tõ
meg hall ga tá sát köve tõen hoz zá juk a bí ró ság tag ja in kí vül
az ügyész, a vád lott, a védõ, a sér tett, a ma gán fél, valamint
az õt érin tõ kör ben az egyéb ér de kelt és a szak ér tõ kér dést
te het fel.

A tárgyalás folytonossága

287.  § (1)595 A bí ró ság a meg kez dett tár gya lást az ügy
be fe je zé sé ig le he tõ leg nem sza kít ja meg. Ha az ügy ter je -
del me  miatt vagy egyéb ok ból szük sé ges, a ta nács el nö ke a 
meg kez dett tár gya lást leg fel jebb nyolc nap ra fél be sza kít -
hat ja, a bí ró ság pe dig – bi zo nyí tás ki egé szí té se cél já ból,
[a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je zé se ér de ké ben,]596

vagy más fon tos ok ból – a tár gya lást el na pol hat ja.
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592 A 282.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 171.  §-a ik tat ta be, és egy -
ide jû leg a 282.  § ere de ti (3) be kez dé sé nek szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do -
sí tot ta.

593 A 284.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 172.  §-ával
meg ál la pí tott szöveg.

594 A 285.  §-t, a 287.  §-t, a 288.  §-t, a 291.  §-t, a 292.  §-t, a 295.  §-t és a
296.  §-t meg elõ zõ al cí met és a 285–297.  §-t a 2002: I. tör vény 173.  §-a ál la pí -
tot ta meg.

595 A 287.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 131.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

596 A 287.  § (1) be kez dé sé ben az „a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je -
zé se ér de ké ben” szö veg rész a 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(2) Az (1) be kez dés ese té ben a tár gya lás foly ta tá sá nak
nap ját ki kell tûz ni, ki vé ve, ha – az el na po lás oká ra te kin -
tet tel – két sé ges, hogy a tár gya lást hat hó na pon be lül foly -
tat ni le het.

(3) A tár gya lást hat hó na pon be lül is mét lés nél kül le het
foly tat ni, ha a ta nács össze té te lé ben nem tör tént vál to zás;
egyéb ként a tár gya lást elöl rõl kell kez de ni.

(4) A tár gya lás hat hó na pon be lül a tár gya lás anya gá nak 
is mer te té sé vel is meg is mé tel he tõ, ha a ta nács össze té te lé -
ben a hi va tá sos bíró sze mé lye nem vál to zott. A tár gya lás
anya gá nak is mer te té se után fi gyel mez tet ni kell az ügyészt, 
a vád lot tat és a vé dõt arra, hogy az is mer te tés re ész re vé telt
te het, és az is mer te tés ki egé szí té sét kér he ti. A fi gyel mez -
te tést és az ész re vé telt jegy zõ könyv be kell fog lal ni.

(5) Az el nap olt tár gya lást a tár gya lás leg utób bi ré szé rõl
ké szült jegy zõ könyv is mer te té sé vel kell foly tat ni, ha a
meg sza kí tá sa óta nyolc nap nál hosszabb idõ telt el, és az
is mer te tést az ügyész, a vád lott, illetve a védõ in dít vá nyoz -
za. A jegy zõ könyv is mer te té se után fi gyel mez tet ni kell az
ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt arra, hogy az is mer te tés re
ész re vé telt te het, és az is mer te tés ki egé szí té sét kér he ti. A
fi gyel mez te tést és az ész re vé telt jegy zõ könyv be kell fog -
lal ni.

A vádlott kihallgatása

288.  § (1) A vád lot tat rend sze rint a még ki nem hall ga -
tott vád lott-tár sai tá vol lé té ben kell ki hall gat ni.

(2) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a védõ in -
dít vá nyá ra, ille tõ leg hi va tal ból a vád lott ki hall ga tá sá nak
tar ta má ra a tár gya ló te rem bõl el tá vo lít tat ja azt a már ki hall -
ga tott vád lott-tár sat, aki nek je len lé te a vád lot tat a ki hall ga -
tá sa so rán za var ná.

(3)597 A ta nács el nö ke meg ál la pít ja a vád lott sze mély -
azo nos sá gát és a 117.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé -
lyi ada ta it, meg kér de zi a vád lot tat, hogy a vá dat meg ér tet -
te-e, nem le ges vá lasz ese tén a vá dat meg ma gya ráz za. Ezt
köve tõen a vád lott nak le he tõ sé get kell adni arra, hogy rö -
vi den össze fog lal va ki fejt se a vád dal kap cso la tos ál lás -
pont ját. A vád lott, ille tõ leg vé dõ je – ha ezt szük sé ges nek
tart ja – ki tér het arra is, hogy a vé de lem ér de ké ben mi lyen
bi zo nyí tás le foly ta tá sát in dít vá nyoz za.

(4)598 Ha a vád lott a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott le -
he tõ sé gé vel nem él, ille tõ leg a nyi lat ko za tá ból ez nem de -
rül ki, a ta nács el nö ke kér dést in téz a vád lott hoz, hogy a
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét el is me ri-e.

289.  § (1) A vád lott ki hall ga tá sá ra a 117.  § (2)–(5) be -
kez dé sét és a 118.  § ren del ke zé se it a (2) be kez dés ben fog -
lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A ta nács el nö ke a 117.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta -
kon kí vül a vád lot tat fi gyel mez te ti arra, hogy a bi zo nyí tá si
el já rás so rán ki hall ga tot tak hoz kér dé se ket in téz het, in dít -
vá nyo kat és ész re vé te le ket te het. A fi gyel mez te tés ki ter jed 
arra is, hogy ha a vád lott nem tesz val lo mást, a ter helt ként
tett ko ráb bi val lo má sa fel ol vas ha tó.

(3) A vád lott – a tár gya lás rend jé nek za va rá sa nél kül – a
tár gya lás alatt is ér te kez het a vé dõ jé vel, de a ki hall ga tá sa
köz ben ezt csak a ta nács el nö ké nek en ge dé lyé vel te he ti
meg.

290.  § (1) A 289.  § (2) be kez dé sé ben írt fi gyel mez te tést
köve tõen, ha a vád lott val lo mást kí ván ten ni, a vád ra vo -
nat ko zó, a vé de ke zé sét is ma gá ba fog la ló val lo má sát
össze füg gõ en ad hat ja elõ. Ezt köve tõen a ta nács el nö ke,
majd a 286.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek – az
ott meg ha tá ro zott sor rend ben – kér dé se ket in téz het nek a
vád lott hoz.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik ar ról, hogy a kér de zés
mód ja a vád lott em ber i mél tó sá gát ne sért se.

(3) Ha a kér dés a vád lott be fo lyá so lá sá ra al kal mas, ille -
tõ leg a vá laszt ma gá ban fog lal ja, az nem az ügy re tar to zik,
arra il le ték te len sze mély tet te fel, a tár gya lás te kin té lyét
sér ti, vagy az is mé tel ten ugyan ar ra a tény re irá nyul, a ta -
nács el nö ke a kér dés re a fe le le tet meg tilt ja.

A vádlott korábbi vallomásának felolvasása
és ismertetése

291.  § (1) Ha a vád lott a tár gya lá son nem kí ván val lo -
mást ten ni, ille tõ leg a 281.  § (5) be kez dé se ese tén,
valamint ha a vád lott is me ret len he lyen tar tóz ko dik, a nyo -
mo zás so rán tett val lo má sát az ügyész, a vád lott vagy a
védõ in dít vá nyá ra, illetve hi va tal ból a ta nács el nö ke fel ol -
vas sa, vagy a jegy zõ könyv ve ze tõ vel fel ol vas tat ja.

(2) Ha a vád lot tat a nyo mo zás so rán ta nú ként hall gat ták
ki, a ta nú val lo más csak ak kor ol vas ha tó fel, ha ezt a vád -
lott in dít vá nyoz za, vagy a ta nú val lo más ról ké szült jegy zõ -
könyv bõl a 85.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi gyel -
mez te tés és az erre adott vá lasz egy ér tel mû en ki tû nik.

(3) A vád lott nak más bün te tõ el já rás ban gya nú sí tott ként
vagy vád lott ként tett val lo má sa ak kor ol vas ha tó fel, ha a
val lo más ról ké szült jegy zõ könyv bõl a 117.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fi gyel mez te tés és az erre adott vá lasz
egy ér tel mû en ki tû nik.

(4) A ta nács el nö ke az ügyész vagy a védõ in dít vá nyá ra, 
ille tõ leg hi va tal ból is mer tet he ti a vád lott ko ráb bi – az el já -
rás ban gya nú sí tott ként vagy vád lott ként tett – val lo má sá -
nak ré sze it, ha a vád lott val lo má sa a ko ráb bi val lo má sá tól
el tér.
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597 A 288.  § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 67.  §-ának (1) be kez dé sé -
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598 A 288.  § (4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.



(5) A ko ráb bi val lo más ré sze i nek is mer te té sé re csak ak -
kor ke rül het sor, ha az is mer te tés ben fog lalt té nyek re és
kö rül mé nyek re a vád lott hoz kér dést in téz tek, illetve a vád -
lott e té nyek re és kö rül mé nyek re a tár gya lá son val lo mást
tett. A ta nács el nö ke gon dos ko dik ar ról, hogy az is mer te tés 
a tény ál lás meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges mér té kû le gyen.

A tanú kihallgatása

292.  § (1) A tanú ki hall ga tá sa alatt a még ki nem hall ga -
tott ta núk nem le het nek je len. Et tõl a ren del ke zés tõl a ta -
nú ként ki hall ga tan dó sér tett ese té ben el le het tér ni.

(2) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a védõ in -
dít vá nyá ra, ille tõ leg hi va tal ból a tanú ki hall ga tá sá nak tar -
ta má ra a tár gya ló te rem bõl el tá vo lít tat ja azt a vád lot tat,
aki nek je len lé te a ta nút a ki hall ga tá sa so rán za var ná.

293.  § (1) A tanú ki hall ga tá sá nak kez de tén a ta nács el -
nö ke a 85.  § (2) és (3) be kez dé se sze rint jár el, majd ezt
köve tõen, ha a tanú val lo más té te lé nek nincs aka dá lya, a
ta nács el nö ke a ta nút – a 88.  § ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel – ki hall gat ja. A ta nú ként ki hall ga tan dó sér tett a ki hall -
ga tás kez de tén, ha ko ráb ban er rõl nem nyi lat ko zott, a
284.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot is
meg te he ti.

(2) A tanú ki hall ga tá sá ra a 290.  § (2) és (3) be kez dé sét
meg fele lõen al kal maz ni kell.

294.  § A kü lö nö sen vé dett tanú a tár gya lá son nem hall -
gat ha tó ki. Ha a tanú ki hall ga tá sá ra a 207.  § (4) be kez dé se
alap ján ke rült sor, a tanú csak ak kor hall gat ha tó ki, ha a
tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te,
és a tár gya lá son tör té nõ ki hall ga tá sa kü lö nö sen in do kolt.

A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védõ által

295.  § (1) Az ügyész, a vád lott vagy a védõ in dít vá nyá ra 
a ta nács el nö ke en ge dé lyez he ti, hogy a ta nút elõ ször az
ügyész és a védõ kér dé sek fel te vé sé vel hall gas sa ki. Eb ben 
az eset ben a tanú ki hall ga tá sá ra a 293.  § ren del ke zé se it a
kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) ha a tanú ki hall ga tá sát az ügyész in dít vá nyoz ta, a ta -
nút elõbb az ügyész hall gat ja ki, ezt köve tõen a ta nú hoz a
vád lott és a védõ kér dé se ket in téz het, majd a sér tett kér dé -
sek fel te vé sét in dít vá nyoz hat ja,

b) ha a tanú ki hall ga tá sát a vád lott vagy a védõ in dít vá -
nyoz ta, a ta nút elõbb a vád lott vagy a védõ hall gat ja ki, ezt
köve tõen a ta nú hoz az ügyész in téz het kér dé se ket, majd a
sér tett kér dé sek fel te vé sét in dít vá nyoz hat ja,

c) ezt köve tõen újabb kér dé se ket az jo go sult in téz ni a
ta nú hoz, aki a tanú ki hall ga tá sát in dít vá nyoz ta, de csak
olyan új té nyek re és kö rül mé nyek re néz ve, me lyek a má sik 
kér de zõ kér dé se foly tán me rül tek fel,

d) a ta nács el nö ke és a bí ró ság tag jai mind a kér de zés
be fe je zé se, mind bár me lyik kér dés re adott fe le let után kér -
dé se ket in téz het nek a ta nú hoz.

(2) Ha a 290.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la -
mely eset – ugyan azon kér de zõ ré szé rõl – is mé tel ten elõ -
for dul, a ta nács el nö ke a kér de zõ tõl a kér de zés jo gát meg -
von ja.

(3)599 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in dít vány el -
uta sí tá sa ellen kü lön fel leb be zés nek nincs he lye, azt az
ügy dön tõ ha tá ro zat tal szem ben be je len tett fel leb be zés ben
le het sé rel mez ni.

A tanú korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése

296.  § (1) A ta nács el nö ke a ta nú nak az el já rás ko ráb bi
sza ka szá ban tett val lo má sát az ügyész, a vád lott vagy a
védõ in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból fel ol vas hat ja vagy a
jegy zõ könyv ve ze tõ vel fel ol vas tat hat ja, ha

a) a tanú a tár gya lá son nem hall gat ha tó ki, vagy a tár -
gya lá son való meg je le né se egész sé gi ál la po tá ra te kin tet tel
arány ta lan ne héz ség gel jár na, vagy az tar tós kül föl di tar -
tóz ko dá sa  miatt nem le het sé ges,

b) a tanú a tár gya lá son a val lo más té telt jo go su lat la nul
meg ta gad ja,

c) a tár gya lást a 287.  § (3) be kez dé se alap ján elöl rõl
kell kez de ni,

d) a tanú a 85.  § (5) és (6) be kez dé se alap ján írás ban tett 
val lo mást, és a tanú tár gya lá son tör té nõ ki hall ga tá sát a bí -
ró ság nem tart ja szük sé ges nek,

e) a bí ró ság a ta nút a 281.  § (8) be kez dé se alap ján írás -
ban tör té nõ val lo más té tel re hív ta fel.

(2) Ha a tanú a tár gya lá son a men tes sé gi jo gá val él, a
ko ráb ban tett val lo má sa nem ol vas ha tó fel.

(3) Ha a tár gya lá son ta nú ként ki hall ga tan dó sze mélyt az 
el já rás ko ráb bi sza ka szá ban gya nú sí tott ként vagy vád lott -
ként hall gat ták ki, a hoz zá já ru lá sa nél kül a ko ráb bi val lo -
má sa vagy val lo má sá nak csak az a rész e ol vas ha tó fel,
amely re nem vo nat ko zik a 82.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí -
tott men tes sé gi joga.

297.  § (1) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a
védõ in dít vá nyá ra, ille tõ leg hi va tal ból is mer tet he ti a tanú
ko ráb bi val lo má sá nak ré sze it, ha a tanú a tör tén tek re nem
em lék szik, vagy ha a tár gya lá son tett és a ko ráb bi ta nú val -
lo má sa kö zött el len tét van. Az is mer te tés – a 296.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – ki ter jed het a
ta nú nak az el já rás ko ráb bi sza ka szá ban vagy más el já rás -
ban gya nú sí tott ként vagy vád lott ként tett val lo má sá ra is.

(2) A ko ráb bi val lo más ré sze i nek is mer te té sé re csak ak -
kor ke rül het sor, ha az is mer te tés ben fog lalt té nyek re és
kö rül mé nyek re a ta nú hoz kér dést in téz tek, illetve a tanú
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599 A 295.  § (3) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 68.  §-a ik tat ta be.



e té nyek re és kö rül mé nyek re nyi lat ko zott. A ta nács el nö ke 
gon dos ko dik ar ról, hogy az is mer te tés a tény ál lás meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges mér té kû legyen.

A szakértõ meghallgatása

298.  § (1) A 110.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fi gyel mez -
te tést köve tõen a szak ér tõt a tanú ki hall ga tá sá ra vo nat ko zó 
sza bá lyok ér te lem sze rû al kal ma zá sá val kell meg hall gat ni.

(2) A szak ér tõ a meg hall ga tá sa so rán az írás ban elõ ter -
jesz tett szak vé le mé nyét vagy fel jegy zé se it igény be ve he ti, 
és szem lél te tõ esz kö zö ket al kal maz hat.

A szakvélemény felolvasása

299.  §600 (1) Ha a szak ér tõ a tár gya lá son az ér te sí tés el le -
né re nem je len t meg, vagy a szak ér tõ ér te sí té sét a bí ró ság a 
108.  § (6) be kez dé se alap ján mel lõz te, az írás ban elõ ter -
jesz tett szak vé le ményt a ta nács el nö ke fel ol vas sa, vagy a
jegy zõ könyv ve ze tõ vel fel ol vas tat ja. Ha a szak vé le mény
fel ol va sá sa után a 109.  § alap ján a szak ér tõ meg hall ga tá sa
szük sé ges, a tár gya lást el kell na pol ni, és a szak ér tõt a ki tû -
zött tár gya lás ra meg kell idézni.

(2) Ha a szak ér tõ az idé zés el le né re a tár gya lá son nem
je le nik meg, a bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra en ge dé -
lyez he ti az írás ban elõ ter jesz tett szak vé le mény fel ol va sá -
sát. Ha a szak ér tõi vé le mény fel ol va sá sa után az ügyész, a
vád lott, a védõ, a sér tett vagy a ma gán fél kér dé se ket kí ván
fel ten ni, a tár gya lást el kell na pol ni, és a szak ér tõt a ki tû -
zött tár gya lás ra is mé tel ten meg kell idéz ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül
fel le het ol vas ni a szak vé le ményt, ha a szak ér tõt a tár gya -
lá son már meg hall gat ták, de a tár gya lást a 287.  § (3) be -
kez dé se alap ján elöl rõl kell kez de ni.

Szakértõ kirendelése a tárgyaláson

300.  § Ha a szak ér tõ ki ren de lé se a tár gya lá son vá lik
szük sé ges sé, a ta nács el nö ke a tár gya lás ra nyom ban idé zi a 
szak ér tõt. Ha erre nincs mód, a bí ró ság a tár gya lást el na -
pol ja, és meg ál la pít ja a szak vé le mény el ké szí té sé nek ha -
tár ide jét.

Az okiratok és más iratok felolvasása

301.  § (1) A ta nács el nö ke ren del ke zik az ok ira tok és a
bi zo nyí tás esz kö zé ül szol gá ló ira tok fel ol va sá sá ról a tár -
gya lá son.

(2) A nyo mo zó ha tó ság je len té se ok irat ként felolvas ható.

(3) Az ügyész, a védõ és a vád lott egy be hang zó in dít vá -
nyá ra a ta nács el nö ke en ge dé lyez he ti, hogy az ok irat fel ol -
va sá sa he lyett lé nye gé nek is mer te té sé re vagy meg je lö lé sé -
re ke rül jön sor.

(4)601 A tár gya lá son csa tolt, valamint be nyúj tott ira to -
kat a ta nács el nö ke a tár gya lá si jegy zõ könyv höz mel lé ke li.

Az eljárási cselekményrõl készített felvétel felhasználása

302.  § (1) A ta nács el nö ke az el já rá si cse lek mény rõl
kép- vagy hang fel ve võ vel, illetve egyéb be ren de zés sel
rög zí tett fel vé telt a tár gya lá son hi va tal ból vagy az ügyész,
a vád lott, illetve a védõ in dít vá nyá ra be mu tat hat ja.

(2) Ha az (1) be kez dés ben írt fel vé tel a gya nú sí tott vagy
a tanú ki hall ga tá sá ról ké szült, a be mu ta tás ra a 291–292.  §
és a 296–297.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Bírói szemle

303.  § (1) A tár gya lá son a ta nács el nö ke mu tat ja fel a
tár gyi bi zo nyí tá si esz közt. Ha ez nem le het sé ges, a tár gyi
bi zo nyí tá si esz köz fény ké pét kell be mu tat ni, és is mer tet ni
kell a le írá sát.

(2) A bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra szem lét tart a
tár gya lás ke re té ben.

(3) A bí rói szem lét a bí ró ság vagy annak ki kül dött tag ja
tart ja.

Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró
útján

304.  § (1) Ha a bi zo nyí tás tár gya lá son nem vé gez he tõ
el, vagy rend kí vü li ne héz ség be üt kö zik, a bí ró ság hi va tá -
sos bíró tag ját kül di ki (ki kül dött bíró), vagy – szük ség
ese tén – más bí ró sá got ke res meg (meg ke re sett bí ró ság). A 
bi zo nyí tás fel vé te lé rõl az ügyészt, a vád lot tat és vé dõ jét,
valamint a sér tet tet ér te sí te ni kell.

(2)602 A meg ke re sett bí ró ság gal kö zöl ni kell a vád lott, a 
védõ és a sér tett ne vét és lak cí mét, a bi zo nyí tás so rán tisz -
tá zan dó tény ál lást, a ki hall ga tan dó sze mé lyek ne vét és
lak cí mét, valamint azt, hogy mi lyen kö rül mé nyek re kell
õket ki hall gat ni. A meg ke re sett bí ró ság ré szé re meg kell
kül de ni azo kat az ira to kat vagy az ira tok má so la tát, ame -
lyek a meg ke re sés tel je sí té sé hez szük sé ge sek.
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600 A 299.  § a 2002: I. tör vény 174.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(3) A meg ke re sett bí ró ság a meg ke re sést har minc na pon 
be lül tel je sí ti. Ha a meg ke re sett bí ró ság a meg ke re sést har -
minc na pon be lül nem tel je sí tet te, a tel je sí tés aka dá lyát a
meg ke re sõ bí ró ság gal köz li. Ha a meg ke re sés tel je sí té sé re
rész ben más bí ró ság ille té kes, a meg ke re sett bí ró ság – a rá
há ru ló bi zo nyí tás fel vé te le után – az ira to kat az ille té kes
más bí ró ság nak kül di meg, és er rõl a meg ke re sõ bí ró sá got
értesíti.

(4) A ki kül dött és a meg ke re sett bí ró ság el já rá sá ról fel -
vett jegy zõ köny vet a tár gya lá son fel kell ol vas ni.

(5)603 A vád lott, a védõ és a sér tett ér te sí té sét mel lõz ni
kell, ha a meg je le né sük kö vet kez té ben a ta nú nak a 96.  §
alap ján zár tan ke zelt ada tai a fel so rol tak elõtt is mert té vál -
ná nak. A vád lott és a védõ ér te sí té sét mel lõz ni le het a ti -
zen ne gye dik élet évét be nem töl tött tanú ki hall ga tá sá ra vo -
nat ko zó bi zo nyí tás fel vé te lé rõl [280.  § (1)–(2) bek.].604

A bizonyítás kiegészítése

305.  §605 (1) Ha a bí ró ság a bi zo nyí tás ered mé nyé hez ké -
pest az ügy tel je sebb fel de rí té sét tart ja szük sé ges nek, hi va -
tal ból vagy in dít vány ra to váb bi bi zo nyí tás fel vé te lét, ille -
tõ leg bi zo nyí ték meg szer zé sét ren del he ti el. Ha ez nyom -
ban nem le het sé ges, a bí ró ság a tár gya lást el na pol ja, és a
bi zo nyí tást az új ha tár nap ra ki tû zött tár gya lá son ve szi fel.

(2) Ha a bi zo nyí tás fel vé te le ki kül dött bíró vagy meg ke -
re sett bí ró ság út ján nem le het sé ges (304. §), to váb bá, ha a
bi zo nyí tás ki egé szí té se tár gya lá son nem vé gez he tõ el, a
bí ró ság az ügyészt bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra hív ja
fel.

(3) Az ügyész, a vád lott és a védõ a bi zo nyí tás ered mé -
nyé hez ké pest a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz újabb kér dé sek
fel te vé sét in dít vá nyoz hat ja. A kü lö nö sen vé dett ta nú nak a
bí ró ság is te het fel kér dé se ket. Eb ben az eset ben a 268.  §
(2) és (3) be kez dé se sze rint kell el jár ni.

(4) Ha a vád lott vagy a védõ a kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott ta nút akár a tár gya lá son, akár az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket köve tõen – annak ered mé -
nye ként – meg ne ve zi vagy a sze mé lyét más, két sé get ki zá -
ró mó don azo no sít ja, a bí ró ság a tanú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sát meg szün te ti. Eb ben az eset ben a tanú idé zé -
sé re és ki hall ga tá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak; a
ta nács el nö ke szük ség ese tén hi va tal ból vagy in dít vány ra a 
tanú vé del mé nek más for má ját kez de mé nye zi.

A bizonyítás mellõzése606

306.  § A bí ró ság a bi zo nyí tást mel lõz he ti az olyan bûn -
cse lek mény  miatt, amely nek a vád tár gyá vá tett je len tõ -
sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás
szem pont já ból nincs je len tõ sé ge.

Az eljárás felfüggesztése

307.  §607 Az el já rás a tár gya lás meg kez dé se után is fel -
füg geszt he tõ (266.  §). Ha a bí ró ság az el já rást a vád lott nak
a bûn cse lek mény el kö ve té se után be kö vet ke zett el me be -
teg sé ge  miatt vagy azért füg gesz tet te fel, mert a vád lott is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik, el kob zást, ille tõ leg va gyon -
el kob zást ren del het el.

Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés

308.  § (1) A tár gya lás meg kez dé se után át té tel nek csak
ak kor van he lye, ha az ügy el bí rá lá sa a bí ró ság ha tás kö rét
meg ha lad ja, vagy ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to -
zik, ille tõ leg a 17.  § (5)–(6) be kez dé se sze rint az ügy el bí -
rá lá sá ra más bí ró ság ille té kes.

(2) Az ügye ket a tár gya lás meg kez dé se után is egye sí te -
ni le het, illetve el le het kü lö ní te ni (265.  §).

(3) A tár gya lás meg kez dé se után az ügyet nem le het öt -
ta gú ta nács elé utal ni (271.  §).

Határozatok tárgyaláson kívül

309.  §608 (1)609 A tár gya lás el na po lá sa után, ha szük sé -
ges, a bí ró ság ta nács ülé sen is ha tá roz hat az ügy át té te lé rõl
[308.  § (1) bek.], az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té -
sé rõl [308.  § (2) bek.], az el já rás fel füg gesz té sé rõl [266.  §
(1)–(3), (6) és (8) bek.] vagy meg szün te té sé rõl [267.  §
(1) bek. c)–e), i), k)–l) pont], el já rá si cse lek mény el vég zé -
se irán ti in téz ke dés rõl (268.  §), valamint a sze mé lyi sza -
bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val járó kény szer in -
téz ke dés rõl.

(2) Az (1) be kez dés ben fel nem so rolt kér dé sek ben, a
tár gya lá son kí vül a ta nács el nö ke ha tá roz.
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603 A 304.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 176.  §-ának (2) be kez dé sé -
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tott szö veg.
608 A 309.  § a 2002: I. tör vény 180.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
609 A 309.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 133.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A vád módosítása

310.  § (1)610 Ha az ügyész – a vád tár gyá vá tett és azok -
kal össze füg gõ té nyek te kin te té ben – úgy lát ja, hogy a vád -
lott más bûn cse lek mény ben bû nös, vagy más bûn cse lek -
mény ben is bû nös, mint amely  miatt el le ne vá dat emelt, a
321.  § (1) be kez dé se sze rin ti ta nács ülé sig a vá dat meg vál -
toz tat ja, ille tõ leg ki ter jesz ti, vagy a vád irat ki egé szí té se
vé gett a tár gya lás el na po lá sát in dít vá nyoz za.

(2) A vád meg vál toz ta tá sa ese tén a bí ró ság a tár gya lást
el na pol hat ja, ha azt az ügyész vagy – a vé de lem elõ ké szí -
té se ér de ké ben – a vád lott, ille tõ leg a védõ in dít vá nyoz za.

(3) A vád ki ter jesz té se ese tén a bí ró ság a tár gya lást leg -
alább nyolc nap ra a vád lott és a védõ együt tes in dít vá nyá ra 
el na pol ja, vagy hi va tal ból el na pol hat ja; ille tõ leg azt az
ügyet, amely re a vá dat ki ter jesz tet ték, el kü lö ní ti.

(4)611 Az ügyet át kell ten ni, ha a mó do sí tott vád el bí rá -
lá sa a bí ró ság ha tás kö rét meg ha lad ja, – a 17.  § (5), illetve
(6) be kez dé sé re fi gye lem mel – más bí ró ság ki zá ró la gos
ille té kességébe, valamint ha fi a tal ko rú ak el le ni, ille tõ leg
ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zik.

A vád elejtése

311.  § (1) Az ügyész a 321.  § (1) be kez dé se sze rin ti ta -
nács ülé sig a vá dat el ejt he ti. Az ügyész a vád el ej té sét in do -
kol ni kö te les.

(2) Ha az ügyész a vád kép vi se le tét a pót ma gán vád ló tól
vet te át, a vá dat nem ejt he ti el, de a vád kép vi se le té tõl el -
áll hat. Ha a pót ma gán vád ló és kép vi se lõ je je len van, a tár -
gya lást foly tat ni kell, el len ke zõ eset ben a bí ró ság a tár gya -
lás el na po lá sá val egy ide jû leg új tár gya lást tûz ki, a pót ma -
gán vád lót pe dig ér te sí ti, hogy a vá dat is mét õ kép vi se li.

A pótmagánvádló fellépése

312.  § (1)612 Ha a vád el ej té se ese tén pót ma gán vád nak
van he lye, a bí ró ság a tár gya lást el na pol ja, és ti zen öt na -
pon be lül kéz be sí ti a sér tett nek az ügyész vád el ej tést tar -
tal ma zó nyi lat ko za tát. Ha a sér tett hat van na pon be lül nem
lép fel pót ma gán vád ló ként, az el já rást a bí ró ság meg szün -
te ti. E ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak nincs he lye.

(2) A vád el ej tést köve tõen a sér tett nek le he tõ sé get kell
adni, hogy az el le ne el kö ve tett bûn cse lek mény re vo nat ko -
zó ira to kat a bí ró ság hi va ta los he lyi sé gé ben meg is mer hes -

se. A pót ma gán vád ló az ira tok tól el kü lö nít ve, zár tan ke zelt 
ira to kat nem is mer he ti meg.

(3)613 Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel lép ni, a
vád in dít ványt az ügy ben ad dig el járt bí ró ság hoz nyújt ja
be. A pót ma gán vád ló jogi kép vi se le te a vád in dít vány be -
nyúj tá sá tól kezd ve kö te le zõ.

(4) A vád in dít vány a 217.  § (3) be kez dé sé nek a)–c), g)
és h) pont já ban fel so rol ta kat, to váb bá azo kat az in do ko kat
tar tal maz za, ame lyek alap ján a pót ma gán vád ló a vád el ej -
tés el le né re a bí ró sá gi el já rás foly ta tá sát in dít vá nyoz za.

(5) Ha a pót ma gán vád ló vád in dít ványt nyúj tott be, a bí -
ró ság a 231.  § ren del ke zé sei sze rint jár el az zal, hogy a pót -
ma gán vád ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
le tel te elõtt nyújt hat ja be is mé tel ten a vád in dít ványt.614

(6) Ha az ügyész a vá dat el ej tet te, és az ügy ben pót ma -
gán vád ló lép fel, a tár gya lást foly tat ni kell. A tár gya lás
foly to nos sá gá ra a 286.  § ren del ke zé sei irány adók.

(7) Ha az el já rás több bûn cse lek mény  miatt fo lyik, és az
ügyész a vá dat ezek va la me lyi ké ben ejti el, a pót ma gán -
vád ló ak kor lép het fel, ha az az ügy, amely ben a vá dat el ej -
tet ték, el kü lö nít he tõ. Ez eset ben az ügyet el kell különí -
teni.

A bizonyítási eljárás befejezése

313.  § A bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sa után, ha bi zo -
nyí tá si in dít ványt nem tet tek, vagy azt a bí ró ság el uta sí tot -
ta, a ta nács el nö ke a bi zo nyí tá si el já rást be fe je zett nek nyil -
vá nít ja, és fel hív ja a jo go sul ta kat a per be szé dek és a fel -
szó la lá sok meg tar tá sá ra.

A perbeszédek és felszólalások

314.  § (1) Az ügyész vád be szé det, a védõ vé dõ be szé det
tart, a vád lott, a sér tett, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt fel -
szó lal hat.

(2)615 Ha ugyan azon vád lott ér de ké ben több védõ jár el,
a vé dõ be szé det a ve ze tõ védõ vagy az ál ta la ki je lölt védõ
tart ja. Ha a sér tett, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt ér de ké -
ben több kép vi se lõ jár el, a fel szó la lást – meg egye zé sük
sze rint – egyi kük tart ja.

(3) Per be széd köz ben a szót nem le het meg von ni.
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610 A 310.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 181.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

611 A 310.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 134.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

612 A 312.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
135.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

613 A 312.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény 182.  §-ával 
meg ál la pí tott szö veg. A 312.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006:
LI. tör vény 135.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

614 A 312.  § (5) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kívül
helyezte.

615 A 314.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 183.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.



(4) A per be széd nem sza kít ha tó fél be, ki vé ve, ha bûn -
cse lek ményt meg va ló sí tó ki fe je zést fog lal ma gá ban, rend -
za va rást kelt, to váb bá ha az el já rás el hú zá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben ez szük sé ges.

315.  § (1) Az ügyész a vád be szé dé ben, ha a vád lott bû -
nös sé gét meg ál la pít ha tó nak tart ja, a jog sza bá lyo kat is
meg je löl ve, in dít ványt ter jeszt elõ arra, hogy a bí ró ság

a) a vád lot tat mely té nyek alap ján, mi lyen bûn cse lek -
mény ben mond ja ki bû nös nek,

b) mi lyen bün te tést szab jon ki, ille tõ leg in téz ke dést al -
kal maz zon,

c) mi lyen egyéb ren del ke zést te gyen.

(2) Az ügyész a bün te tés, ille tõ leg az in téz ke dés meg ha -
tá ro zott mér té ké re nem te het in dít ványt.

(3) Ha az ügyész a vád lott bû nös sé gét nem tart ja meg ál -
la pít ha tó nak, a per be szé dé ben a jog sza bá lyo kat is meg je -
löl ve, in do kolt in dít ványt tesz a vád lott fel men té sé re.

316.  §616 Az ügyész után a sér tett, a ma gán fél és az
egyéb ér de kel tek fel szó lal hat nak. A sér tett nyi lat koz hat
ar ról, hogy a vád lott bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg -
bün te té sét kí ván ja-e. A ma gán fél meg je lö li, hogy mi lyen
összeg ben ér vé nye sí ti a pol gá ri jogi igé nyét, ezt in do kol -
hat ja, tá vol lé te ese tén a be je len tett igényt az ira tok ból kell
fel ol vas ni. Az egyéb ér de kelt a jo gát vagy jo gos ér de két
köz vet le nül érin tõ kör ben in dít ványt tehet.

317.  § (1)617 A fel szó la lá sok után a vé dõ be széd kö vet -
ke zik. A védõ per be szé de után a vád lott is szót emel het sa -
ját vé del mé re. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, e fel szó la lás -
ra a per be széd re vo nat ko zó sza bá lyok [314.  § (3) és
(4) bek.] az irány adó ak.

(2) Több vád lott ese tén a vé dõ be szé dek sor rend jét a ta -
nács el nö ke ha tá roz za meg.

318.  § (1) A per be szé dek és a fel szó la lá sok után, azok
sor rend jé ben vi szon vá la szok nak van he lye. A vi szon vá -
lasz ra to váb bi vi szon vá lasz ad ha tó, utol já ra a védõ, ille tõ -
leg a vád lott szól hat.

(2) A per be szé dek, fel szó la lá sok, illetve a vi szon vá la -
szok után, ha a vád lott sü ket és tol mács nem al kal maz ha tó,
le he tõ sé get kell biz to sí ta ni szá má ra a jegy zõ könyv el ol va -
sá sá ra.

Az utolsó szó joga

319.  § Az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt az utol só
szó joga a vád lot tat il le ti.

A bizonyítási eljárás újra megnyitása

320.  § A bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la
elõtt a bi zo nyí tá si el já rást újra meg nyit ja, ha ezt a per be -
szé dek ben, a fel szó la lá sok ban, ille tõ leg az utol só szó jo -
gán el hang zot tak ban fog lal tak  miatt szük sé ges nek tart ja.

A határozathozatal és a határozat kihirdetése

321.  § (1) A per be szé de ket, a fel szó la lá so kat, illetve az
utol só szó jo gán el hang zot ta kat köve tõen a bí ró ság ha tá ro -
zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A ta -
nács ülé sen a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét le kell írni, és azt
a bí ró ság tag jai alá ír ják.

(2)618 Az ügy dön tõ ha tá ro za tot a meg ho za ta la után
nyom ban ki kell hir det ni. A tár gya lá son meg ho zott ha tá ro -
zat – a bí ró ság tag jai ál tal alá írt – ren del ke zõ ré szé nek ere -
de ti pél dá nyát a tár gya lá si jegy zõ könyv höz kell fûz ni.

(3)619 Az ügy dön tõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét a ta nács
el nö ke áll va ol vas sa fel, és a je len le võk áll va hall gat ják
meg, a ta nács el nö ke va la mely je len lévõ sze mély egész sé -
gi ál la po tá ra te kin tet tel e sza bály alól ki vé telt te het. Ezt
köve tõen a ta nács el nö ke szó ban el mond ja az in do ko lás lé -
nye gét.

(4)620 Ha a bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la
elõtt azt ál la pít ja meg, hogy a vád tár gyá vá tett cse lek mény 
a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi nõ sül het, a tár gya lást a
vé de lem elõ ké szí té se ér de ké ben el na pol hat ja, erre néz ve a
je len lévõ ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt meg hall gat ja.

322.  § (1)621 Ha az ügy bo nyo lult sá ga, a ha tá ro zat nagy
ter je del me vagy más fon tos ok szük sé ges sé te szi, a ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ra és ki hir de té sé re a tár gya lás nyolc, ki vé -
te le sen ti zen öt nap ra el na pol ha tó. A ha tá ro zat ki hir de té sé -
nek ha tár nap ját a tár gya lás el na po lá sa kor ki kell tûz ni.

(2)622 Az (1) be kez dés alap ján ki tû zött tár gya lá son a
tár gya lás leg utób bi ré szé rõl ké szült jegy zõ köny vet nem
kell is mer tet ni. Ha a tár gya lá son a vád lott, ille tõ leg a védõ
a sza bály sze rû idé zés el le né re nem je len t meg, a ha tá ro zat
a vád lott, ille tõ leg a védõ tá vol lé té ben is ki hir det he tõ.
E mu lasz tás  miatt nincs he lye iga zo lás nak.
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616 A 316.  § má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény 184.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

617 A 317.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
185.  §-a ik tat ta be.

618 A 321.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
186.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

619 A 321.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
186.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

620 A 321.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 186.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

621 A 322.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 187.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

622 A 322.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
187.  §-ával, má so dik és har ma dik mon da ta a 2003: II. tör vény 69.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.



A jogorvoslati nyilatkozatok

323.  § (1)623 A ha tá ro zat ki hir de té se után a ta nács el nö -
ke meg kér de zi a je len lévõ fel leb be zés re jo go sul ta kat,
hogy kí ván nak-e fel leb bez ni. A fel leb be zé si nyi lat ko za tok 
sor rend je a kö vet ke zõ: az ügyész, a pót ma gán vád ló, a ma -
gán fél, az egyéb ér de kel tek, a vád lott és a védõ nyilatko -
zata.

(2)624 A fel leb be zõ nek meg kell je löl nie, hogy a ha tá ro -
zat mely ren del ke zé sét sé rel me zi, és a fel leb be zés mire irá -
nyul. A fel leb be zé si ok té ves meg je lö lé se, vagy a fel leb be -
zés egyéb ként té ves vol ta  miatt a fel leb be zés ér de mi el bí -
rá lá sát nem le het meg ta gad ni. Az ügyész nek meg kell je -
löl nie azt is, ha a vád lott ter hé re fel leb bez [354.  § (2) bek.].

(3)625 A fel leb be zés ben olyan új tényt is le het ál lí ta ni és
olyan új bi zo nyí ték ra is le het hi vat koz ni, amely rõl a fel -
leb be zõ a ha tá ro zat ki hir de té se után szer zett tu do mást.
Olyan bi zo nyí tást is le het in dít vá nyoz ni, ame lyet az elsõ
fo kon el járt bí ró ság mel lõ zött.

(4) A fel leb be zés írás ban in do kol ha tó. Az in do ko lást az
ira tok fel ter jesz té sé ig az elsõ fokú bí ró ság nál, az ira tok
fel ter jesz té se után a má sod fo kú bí ró ság nál – leg ké sõbb a
tár gya lást meg elõ zõ nyol ca dik na pon – kell elõ ter jesz te ni.

A fellebbezésre jogosultak

324.  §626 (1) Az elsõ fokú bí ró ság íté le te ellen fel leb be -
zés re jo go sult

a) a vád lott,
b) az ügyész,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a védõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,
e) a vád lott örö kö se, a pol gá ri jogi igény nek helyt adó

ren del ke zés ellen,
f) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se ellen – a vád lott

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vényes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa,

g) a ma gán fél, a pol gá ri jogi igényt ér dem ben el bí rá ló
ren del ke zés ellen,

h) az, aki vel szem ben az íté let ren del ke zést tar tal maz, a 
reá vo nat ko zó ren del ke zés ellen.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fel leb bez het.

A fellebbezés bejelentése

325.  § (1) Az, aki vel az elsõ fokú bí ró ság az íté le tet ki -
hir de tés út ján köz li, a fel leb be zé sét nyom ban be je lent he ti,
vagy erre há rom na pi ha tár idõt tart hat fenn. E ha tár idõ el -
mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga zo lás nak.

(2) A kéz be sí tés út ján kö zölt íté let ellen nyolc na pon be -
lül le het fel leb bez ni.

(3) A nem a ki hir de tés kor be je len tett fel leb be zést az
elsõ fokú bí ró ság nál kell írás ban be nyúj ta ni, vagy jegy zõ -
könyv be mon da ni.

(4) Az ügyész nek a (3) be kez dés sze rint be nyúj tott fel -
leb be zé sé rõl az elsõ fokú bí ró ság a vád lot tat és a vé dõt ér -
te sí ti.

326.  § Ha az elsõ fokú bí ró ság a nem ügy dön tõ vég zést
ki hir de tés út ján köz li, a fel leb be zést a vég zés ki hir de té se -
kor kell be je len te ni. A nem ügy dön tõ vég zés el le ni fel leb -
be zés be je len té sé re egye bek ben a 325.  § (2)–(4) be kez dé -
sé ben fog lal tak irány adók.

Határozat a kényszerintézkedésrõl
és az összbüntetésbe foglalásról627

327.  § (1)628 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de tés kor
nem emel ke dik jog erõ re, a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás ról, a lak hely el ha gyá si ti la lom ról, a házi õri zet rõl, a
távol tartásról, az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl
nyom ban ha tá roz.

(2) Az (1) be kez dés ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás a
129.  § (2) be kez dé sé nek a), b) vagy d) pont já ban meg ha tá -
ro zott oko kon kí vül ak kor is el ren del he tõ, ha az íté let ben
ki sza bott sza bad ság vesz tés tar ta má ra fi gye lem mel a vád -
lott szö ké sé tõl vagy el rej tõ zé sé tõl kell tar ta ni.

(3)629 A vád lott fel men té se, pró bá ra bo csá tá sa, az el já -
rás meg szün te té se ese tén, vagy ha a bí ró ság nem sza bott ki 
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést, nem ren delt el ja ví tó in -
té ze ti ne ve lést, ille tõ leg ha a fel men tés ese tén nem ren delt
el kény szer gyógy ke ze lést, az elõ ze tes le tar tóz ta tást, a lak -
hely el ha gyá si ti lal mat, a házi õri ze tet, a tá vol tar tást, ille tõ -
leg az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést meg szün te ti, és
nyom ban in téz ke dik a vád lott sza bad láb ra he lye zé sé rõl.

(4) Az íté let jog erõ re emel ke dé se ese tén, ha en nek fel té -
te lei fenn áll nak, a bí ró ság le he tõ leg azon nal le foly tat ja az
össz bün te té si el já rást.
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623 A 323.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 136.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

624 A 323.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 188.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

625 A 323.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 136.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

626 A 324.  § a 2006: LI. tör vény 137.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

627 Az al cí met és a 327.  §-t a 2002: I. tör vény 189.  §-a ál la pí tot ta meg.
A 327.  § ere de ti (2) be kez dé sé rõl az Alkot mány bíró ság 19/1999. (VI. 25.)
AB ha tá ro za ta meg ál la pí tot ta, hogy alkot mány elle nes, ezért nem lép
hatályba.

628 A 327.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 138.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

629 A 327.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 138.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A tárgyalás berekesztése

328.  § A jog or vos la ti nyi lat ko za tok meg té te le, valamint 
a 327.  §-ban em lí tett ha tá ro za tok meg ho za ta la után a ta -
nács el nö ke a tár gya lást be re kesz ti.

II. Cím

AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁG ÜGYDÖNTÕ
HATÁROZATAI

Az ítélet

329.  § A bí ró ság a vád ról íté let tel ha tá roz, ha a vád lot tat
bû nös nek mond ja ki, vagy fel men ti.

A bûnösséget megállapító ítélet

330.  § (1) A bí ró ság a vád lot tat bû nös nek mond ja ki, ha
meg ál la pít ja, hogy bûn cse lek ményt kö ve tett el, és bün tet -
he tõ.

(2) A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let ben a bí ró ság
a) bün te tést szab ki,
b) a vád lot tat pró bá ra bo csát ja, vagy meg ro vás ban ré -

sze sí ti,
c) a bün te tés ki sza bá sát mel lõ zi.

(3) Ha a bí ró ság a vád lot tat párt fo gó fel ügye let alá he -
lye zi, az íté let ren del ke zõ rész e a 258.  § (2) be kez dé sé ben
ír ta kon kí vül tar tal maz za a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott ma -
ga tar tá si sza bá lyo kat.

(4)630 Ha a vád lott bû nös sé gét a bí ró ság pró bá ra bo csá -
tás ide je alatt vagy a pró bá ra bo csá tás elõtt el kö ve tett bûn -
cse lek mény  miatt ál la pít ja meg, a pró bá ra bo csá tást ki -
mon dó ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és hal ma za ti
bün te tést szab ki.

A felmentõ ítélet

331.  § (1) A bí ró ság a vád lot tat a vád alól fel men ti, ha a
vád lott bû nös sé ge nem ál la pít ha tó meg, és az el já rást nem
szün te ti meg.

(2) Ha a kó ros el me ál la po ta  miatt fel men tett vád lott
kény szer gyógy ke ze lé sé nek fel té te lei meg van nak, a bí ró -
ság el ren de li a vád lott kény szer gyógy ke ze lé sét.

(3) Az íté let in do ko lá sa a 258.  § (3) be kez dé sé ben írot -
ta kon kí vül tar tal maz za azok nak az okok nak a fel tün te té -
sét, ame lyek a bí ró sá got az íté let ki ala kí tá sá ban ve zet ték,
kü lö nö sen a bûn cse lek mény hi á nyá ra, a bûn cse lek mény

bi zo nyí tott sá gá nak hi á nyá ra, ille tõ leg a bün tet he tõ sé get
ki zá ró vagy meg szün te tõ okok ra való uta lást.

(4)631 Ha a fel men tés alap ja bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy
meg szün te tõ ok, a bí ró ság el kob zást, ille tõ leg va gyon el -
kob zást ren del het el.

Az eljárást megszüntetõ végzés

332.  § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti
a) a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem  miatt,
b) ha az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít -

vány, fel je len tés vagy a kí vá nat hi ány zik, és e hi ányt nem
pó tol ták, ille tõ leg az már nem pó tol ha tó,

c) ha a cse lek ményt jog erõ sen el bí rál ták,
d)632 ha a vád nem tör vényes [2.  § (2) bek.],
e) ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád nak

nincs he lye,
f) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36.  § (1) bek.],
g) a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ egyéb ok [Btk. 32.  §

e) pont] ese tén.

(2) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti az olyan bûn cse -
lek mény  miatt, amely nek a vád tár gyá vá tett je len tõ sebb
sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás szem -
pont já ból nincs je len tõ sé ge.

(3)633 A bí ró ság az (1) vagy (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ok ész le lé se kor az el já rást nyom ban meg szün te ti.

(4)634 Az el já rás meg szün te té sé rõl a bí ró ság ér te sí ti a
ma gán fe let az zal a fi gyel mez te tés sel, hogy a pol gá ri jogi
igé nyét egyéb tör vényes úton ér vé nye sít he ti.

(5)635 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té sét köve tõen,
annak jog erõ re emel ke dé se elõtt vá lik is mert té, hogy a
vád lott meg halt vagy el já rá si ke gye lem ben ré sze sült, és a
ha tá ro zat ellen nem je len tet tek be fel leb be zést, a bí ró ság a
nem jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tát, vagy ha tá ro za tá nak e
vád lot tat érin tõ ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást
meg szün te ti.

333.  § Ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád -
nak le het he lye, az el já rás meg szün te té sé nek nem aka dá -
lya, hogy a sér tett nek azért nem le he tett az ügyész vád el ej -
té sét tar tal ma zó nyi lat ko za tát kéz be sí te ni, mert is me ret len
he lyen tar tóz ko dott.
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630 A 330.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 190.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

631 A 331.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 190.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

632 A 332.  § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja a 2006: LI. tör vény
139.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. Ugyan ez a § ik tat ta be az f)–g) pon to kat. A
ren del ke zé sek 2006. jú li us 1. nap ján lépnek hatályba.

633 A 332.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 191.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

634 A 332.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 191.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

635 A 332.  § (5) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 70.  §-a ik tat ta be.



334.  §636 Az el já rás nak a 332.  § (1) be kez dé se a)–b) és
f)–g) pont ja alap ján tör tént meg szün te té se ese tén a bí ró ság
el kob zást, ille tõ leg va gyon el kob zást ren del het el. Az el já -
rás nak a 332.  § (5) be kez dé se alap ján tör tént meg szün te té -
se ese tén a bí ró ság a ko ráb bi ügy dön tõ ha tá ro zat el kob -
zást, ille tõ leg va gyon el kob zást ki mon dó ren del ke zé sét ha -
tá lyá ban fenn tart ja.

A polgári jogi igény elbírálása

335.  § (1)637 A pol gá ri jogi igényt a bí ró ság az íté let ben
le he tõ leg ér dem ben bí rál ja el; annak helyt ad, vagy azt el -
uta sít ja. Ha ez je len té ke nyen kés lel tet né az el já rás be fe je -
zé sét, valamint a vád lott fel men té se ese tén, vagy ha az in -
dít vány nak a bün te tõ el já rás ban való ér de mi el bí rá lá sát
más kö rül mény ki zár ja, a bí ró ság a pol gá ri jogi igény ér vé -
nye sí té sét egyéb tör vényes útra uta sít ja.

(2) Ha a pol gá ri jogi igény ér vé nye sí té se so rán el té rõ in -
dít ványt ter jesz tet tek elõ, a bí ró ság eze ket a ma ga sabb
össze gû igény ke re te in be lül bí rál ja el.

A szülõi felügyeleti jog megszüntetése

336.  § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra a vád lott
szü lõi fel ügye le ti jo gát meg szün te ti, ha a vád lot tat a gyer -
mek ének sé rel mé re el kö ve tett szán dé kos bûn cse lek mény -
ben bû nös nek mond ja ki, és meg ál la pít ja a há zas ság ról, a
csa lád ról és a gyám ság ról  szóló 1952. évi IV. tör vény
88.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sát.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek hi á nyá ban az in dít ványt el uta sít ja.

(3) A bí ró ság a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se
irán ti igény ér vé nye sí té sét egyéb tör vényes útra uta sít ja,
ha az in dít vány el bí rá lá sa a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je -
len té ke nyen kés lel tet né, vagy az in dít vány nak a bün te tõ el -
já rás ban való ér de mi el bí rá lá sát más kö rül mény ki zár ja.

A szabálysértés elbírálása

337.  § (1) Ha a bí ró ság a tár gya lás ered mé nyé hez ké pest 
úgy lát ja, hogy a vád tár gyá vá tett cse lek mény sza bály sér -
tés, és ezért a vád lot tat fel men ti, a sza bály sér tést el bí rál ja.

(2)638 Az (1) be kez dés ese té ben a bí ró ság el kob zást ren -
del het el, és a pol gá ri jogi igényt ér dem ben el bí rál hat ja.

(3)639 Ha a vád lot tal szem ben több bûn cse lek mény  miatt 
emel tek vá dat, és va la mely vád tár gyá vá tett cse lek mény -
rõl a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az sza bály sér tés, a bí ró ság
e sza bály sér tés  miatt az el já rást meg szün tet he ti, ha a vád
tár gyá vá tett más bûn cse lek mény mel lett e cse lek mény nek 
a fe le lõs ség re vo nás szem pont já ból nincs je len tõ sé ge.

A bûnügyi költség viselése

338.  § (1) A bí ró ság a vád lot tat a bûn ügyi költ ség vi se -
lés re kö te le zi, ha õt bû nös nek mond ja ki, vagy sza bály sér -
tés el kö ve té sé ért a fe le lõs sé gét meg ál la pít ja. Ez a ren del -
ke zés nem vo nat ko zik arra a bûn ügyi költ ség re, amely nek
vi se lé sé re a tör vény alap ján mást kell kö te lez ni.

(2) A vád lot tat csak az zal a cse lek ménnyel, ille tõ leg a
tény ál lás nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban fel me rült bûn -
ügyi költ ség vi se lé sé re le het kö te lez ni, amely re a bû nös sé -
gét vagy a fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ták. Nem le het kö te -
lez ni annak a bûn ügyi költ ség nek a vi se lé sé re, amely
– nem az õ mu lasz tá sa foly tán – szük ség te le nül me rült fel.

(3)640 A bí ró ság a bû nös nek ki mon dott vád lot ta kat kü -
lön-kü lön kö te le zi a bûn ügyi költ ség vi se lé sé re. Ha a bûn -
ügyi költ ség, ille tõ leg annak meg ha tá ro zott rész e a bû nös -
nek ki mon dott vád lot tak sze rint nem kü lö nít he tõ el, a bí ró -
ság a vád lot ta kat egye tem le ge sen kö te le zi a bûn ügyi költ -
ség vi se lé sé re.

(4) A bí ró ság a bûn cse lek mény sú lyá hoz ké pest arány -
ta la nul nagy bûn ügyi költ ség egy ré szé nek meg fi ze té se
alól a vád lot tat men te sít he ti.

339.  § (1) Az ál lam vi se li a 74.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott bûn ügyi költ ség bõl azt a költ -
sé get, amely nek vi se lé sé re a vád lott a 338.  § alap ján nem
kö te lez he tõ, to váb bá azt a költ sé get, ame lyet a vád lott nak
a 74.  § (3) be kez dé se alap ján nem kell meg té rí te nie.

(2)641 Az ál lam vi se li azt a költ sé get is, amely annak
kap csán me rült fel, hogy a vád lott sü ket, néma, vak, ille tõ -
leg a ma gyar nyel vet nem is me ri, vagy az el já rás so rán re -
gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vét hasz nál ta.

(3)642 Ha a vá dat az ügyész kép vi sel te, és a bí ró ság a
vád lot tat fel men ti, vagy az el já rást az ügyész vád el ej té se
 miatt meg szün te ti, az ál lam a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mér ték ben – meg té rí ti a vád lott költ sé -
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636 A 334.  § elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 140.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg, a ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 334.  § má so dik
mon da ta a 2003: II. tör vény 71.  §-ával meg ál la pí tott szöveg.

637 A 335.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény
193.  §-ával, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 72.  §-ával meg ál la pí tott
szöveg.

638 A 337.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 194.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

639 A 337.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 194.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

640 A 338.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
195.  §-ával meg ál la pí tott szöveg.

641 A 339.  § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 196.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

642 A 339.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 141.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



gét, to váb bá vé dõ jé nek az el já rás so rán nem elõ le ge zett
díj át és költ sé gét.643

(4) A vád lott fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se
ese tén is kö te lez ni kell a vád lot tat annak a költ ség nek a vi -
se lé sé re, amely az õ mu lasz tá sa foly tán me rült fel.

(5)644 Azt a párt fo gó ügy vé di dí jat, amely nek vi se lé sé re 
a bün te tõ el já rás ban részt vevõ sze mély nem kö te lez he tõ,
az ál lam vi se li.

340.  § (1) A ma gán fél és kép vi se lõ je kész ki adá sá nak,
valamint az utób bi dí já nak meg fi ze té sé re a bí ró ság a vád lot -
tat ak kor kö te le zi, ha a ma gán fél ál tal ér vé nye sí tett pol gá ri
jogi igény nek helyt ad. Rész be ni helyt adás ese tén a vád lot tat
az em lí tett költ ség ará nyos ré szé nek meg fi ze té sé re kell kö te -
lez ni; egyéb ként e költ sé get a ma gán fél vi se li.

(2) A pót ma gán vád ló és kép vi se lõ je kész ki adá sá nak,
valamint ez utób bi dí já nak meg fi ze té sé re a bí ró ság a vád -
lot tat ak kor kö te le zi, ha a vá dat a pót ma gán vád ló kép vi se -
li, és a bí ró ság a vád lott bû nös sé gét meg ál la pít ja.

III. Cím

AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ TEENDÕI
A FELLEBBEZÉST KÖVETÕEN

341.  § (1)645 A tör vény ben ki zárt, az arra nem jo go sult -
tól szár ma zó vagy az el ké sett fel leb be zést az elsõ fokú bí -
ró ság el uta sít ja. A tör vény ben ki zárt, vagy az arra nem jo -
go sult tól szár ma zó fel leb be zést el uta sí tó vég zés ellen to -
váb bi jog or vos lat nak nincs he lye. Az ilyen jog or vos lat el -
bí rá lá sát a bí ró ság mel lõ zi, és er rõl a jog or vos lat elõ ter -
jesz tõ jét ér te sí ti.

(2)646 Ha a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi jo go sult ra
le járt, az elsõ fokú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke az ira to kat
– a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján – az
ügy dön tõ ha tá ro zat írás ba fog la lá sát köve tõen ha la dék ta -
la nul fel ter jesz ti a má sod fo kú bí ró ság hoz.

(3) Ha olyan el já rá si sza bály sér tés re ala pí tot tak fel leb be -
zést, amely nek a kö rül mé nyei az ira tok ból nem tûn nek ki, a
ta nács el nö ke er rõl a fel ter jesz tés ben fel vi lá go sí tást ad.

(4) A má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész az ira -
to kat az in dít vá nyá val ti zen öt na pon be lül, kü lö nö sen bo -
nyo lult vagy nagy ter je del mû ügy ben har minc na pon be lül
meg kül di a má sod fo kú bí ró ság nak.

IV. Cím

TÁRGYALÁS AZ ÜGYÉSZ, A VÉDÕ TÁVOLLÉTÉBEN

342.  §647 (1) Ha e tör vény sze rint a tár gya lás az ügyész,
illetve a védõ tá vol lé té ben meg tart ha tó, az I. és II. Cím
ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) Ha az ügyész nincs je len a tár gya lá son, a vád irat ból
a vá dat a bí ró ság is mer te ti.

(3)648

(4) Ha védõ nincs je len a tár gya lá son, a vé dõ be szé det a
vád lott ad hat ja elõ.

(5) Ha a ki hir de tés út ján kö zölt ügy dön tõ ha tá ro zat ellen 
a vád lott és a védõ nem je len tett be fel leb be zést, a bí ró ság
azt a tár gya lá son je len nem levõ ügyésszel a ren del ke zõ
rész kéz be sí té se út ján köz li. Ha az ügy dön tõ ha tá ro za tot a
bí ró ság az ügyésszel a ren del ke zõ rész kéz be sí té se út ján
köz li, az ügyész a fel leb be zé sét öt na pon be lül je lent he ti
be. E ha tár idõ el mu lasz tá sa ellen nincs he lye iga zo lás nak.

V. Cím

A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ ELTÉRÕ
RENDELKEZÉSEK

343.  § (1) A pót ma gán vád ló kép vi se lõ je a tár gya lá son
kö te les részt ven ni. Ha a pót ma gán vád ló kép vi se lõ je a tár -
gya lá son nem je le nik meg, és ma gát ala pos ok kal elõ ze -
tesen ha la dék ta la nul nem men tet te ki, a bí ró ság a tár gya -
lást a kép vi se lõ költ sé gé re el ha laszt ja, és a kép vi se lõt
rend bír ság gal sújt hat ja.

(2)649 Ha a pót ma gán vád ló jogi kép vi se le te az el já rás
alatt meg szû nik, a bí ró ság az er rõl való tu do más szer zést
kö ve tõ nyolc na pon be lül fel szó lít ja a pót ma gán vád lót,
hogy jogi kép vi se le té rõl nyolc na pon be lül gon dos kod jék.
Ha a pót ma gán vád ló a ki tû zött ha tár idõ alatt jogi kép vi se -
lõ meg ha tal ma zá sá ról nem gon dos ko dik, az el já rást meg
kell szün tet ni. Erre a pót ma gán vád lót fi gyel mez tet ni kell.
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643 Lásd a 26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
644 A 339.  § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 141.  §-ának (2) be kez dé se 

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.
645 A 341.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 142.  §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.
646 A 341.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 142.  §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

647 A 342.  § a 2002: I. tör vény 197.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
648 A 342.  § (3) be kez dé sét az Alkot mány bíró ság 14/2002. (III. 20.)

AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te, így a ren del ke zés nem lép hatályba.
649 A 343.  § (2)–(4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 73.  §-a ik tat ta be, és az

ere de ti (2)–(5) be kez dés szá mo zá sát (5)–(8) be kez dés re mó do sí tot ta.
A (2) be kez dés a 2006: LI. tör vény 143.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(3)650 Ha a pót ma gán vád ló ügy vé di kép vi se let rõl azért
nem tud gon dos kod ni, mert a jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nyai foly tán az ügy vé di mun ka dí jat elõ re lát ha tó an nem
tud ja meg fi zet ni, és ezt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don iga zol ta, ké rel mé re a bí ró ság sze mé lyes költ -
ség men tes sé get en ge dé lyez het.651 A sze mé lyes költ ség -
men tes ség en ge dé lye zé se ese tén

a) a pót ma gán vád ló ké rel mé re a bí ró ság kép vi se lõ ként
ügy vé det vagy ügy vé di iro dát ren del ki,

b) a pót ma gán vád lót és ki ren delt kép vi se lõ jét a bün te -
tõ ügy ira ta i ról kért má so lat egy sze ri ki adá sa so rán il le ték -
fel jegy zé si jog il le ti meg,

c) a ki ren delt kép vi se lõ díj át és iga zolt kész ki adá sát az
ál lam elõ le ge zi.

(4) A pót ma gán vád ló ki ren delt kép vi se lõ jé nek díj ára a
ki ren delt védõ dí ja zá sá ra vo nat ko zó jog sza bályt kell al kal -
maz ni.

(5) A pót ma gán vád ló a vá dat nem ter jeszt he ti ki.

(6) A per be szé det a pót ma gán vád ló kép vi se lõ je tart ja.

(7)652

(8) Ha a fel leb be zés be je len té se kor a vá dat a pót ma gán -
vád ló kép vi se li, az elsõ fokú bí ró ság az ira to kat köz vet le -
nül ter jesz ti fel a má sod fo kú bí ró ság hoz.

(9)653 A pót ma gán vád alap ján le foly ta tott el já rás ban
ho zott jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot a bí ró ság meg kül di az 
ügy ben ko ráb ban el járt ügyész nek.

344.  § (1)654 Ha a vád lot tat fel men tet ték, vagy vele
szem ben az el já rást meg szün tet ték, a pót ma gán vád ló vi se -
li a 74.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn ügyi költ -
ség bõl azt a költ sé get, amely a pót ma gán vád ló fel lé pé se
után ke let ke zett.

(2)655 A pót ma gán vád lót csak az zal a cse lek ménnyel,
ille tõ leg a tény ál lás nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban fel -
me rült bûn ügyi költ ség vi se lé sé re le het kö te lez ni, amely re
a vád in dít ványt elõ ter jesz tet te, és amely re a bí ró ság fel -
men tõ íté le tet ho zott vagy az el já rást meg szün tet te. A vád -
lott fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se ese tén az
ügy ben fel lé põ pót ma gán vád ló kat kü lön-kü lön kell kö te -
lez ni a bûn ügyi költ ség fi ze té sé re. Ha a bûn ügyi költ ség,
ille tõ leg annak meg ha tá ro zott rész e a pót ma gán vád lók
sze rint nem kü lö nít he tõ el, a bí ró ság a pót ma gán vád ló kat
egye tem le ge sen kö te le zi a bûn ügyi költ ség fi ze té sé re.

(3) Ha a pót ma gán vád lók bûn ügyi költ ség ben való ma -
rasz ta lá sá nak van he lye, a pót ma gán vá dat el ej tõ pót ma -
gán vád lót a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek meg fi ze té -
sé re kell kö te lez ni.

XIV. Fejezet

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A másodfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések

345.  § E tör vény XI–XIII. Fe je ze té ben meg ál la pí tott
ren del ke zé se it a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban az e fe je -
zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya

346.  § (1)656 Az elsõ fokú bí ró ság íté le te ellen fel leb be -
zés nek van he lye a má sod fo kú bí ró ság hoz. Az elsõ fokú
bí ró ság ügy dön tõ vég zé se el le ni fel leb be zés re az íté let el -
le ni fel leb be zés sza bá lyai irány adó ak.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság íté le te el le ni fel leb be zés az íté -
let bár mely ren del ke zé se vagy ki zá ró lag az in do ko lás ellen 
is irá nyul hat.

(3) Fel leb be zés nek jogi és tény be li ok ból van he lye.
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650 A 343.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a 2005: CXXXV. tör vény
48.  §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003: LXXX. tör vény 72.  §-ának
(5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2003: LXXX. tör vény 82.  §-ának 
(5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: „(3) A pót -
ma gán vád ló ré szé re – ha annak a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló tör vény ben
fog lalt fel té te lei fenn áll nak – a tör vény ben meg ha tá ro zott szer ve zet sze mé -
lyes költ ség men tes sé get engedélyez. A személyes költségmentesség
engedélyezése ese tén

a) a pót ma gán vád ló párt fo gó ügy vé di kép vi se let re jo go sult,
b) a pót ma gán vád lót és párt fo gó ügy véd jét a bün te tõ ügy ira ta i ról kért

má so lat egy sze ri ki adá sa so rán il le ték fel jegy zé si jog il le ti meg,
c) a párt fo gó ügy véd díj át és iga zolt kész ki adá sát pe dig az ál lam elõ le ge zi.
(4) A pót ma gán vád ló párt fo gó ügy véd jé nek díj ára a ki ren delt védõ dí ja -

zá sá ra vo nat ko zó jog sza bályt kell al kal maz ni.”
651 Lásd a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
652 A 343.  § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek 

b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül helyezte.
653 A 343.  § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 143.  §-ának (2) be kez dé se 

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
654 A 344.  § (1) be kez dé se – ere de ti leg 344.  § – a 2003: II. tör vény

74.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

655 A 344.  § (2)–(3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 144.  §-a ik tat ta be,
egy ben az ad di gi 344.  § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

656 A 346.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 145.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(4) A fel leb be zés az íté let jog erõ re emel ke dé sét ab ban a
rész ben füg gesz ti fel, ame lyet a má sod fo kú bí ró ság a fel -
leb be zés foly tán fe lül bí rál.

(5)657 Nincs he lye fel leb be zés nek
a) az el já rás 332.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján

tör tént meg szün te té se,
b) a pol gá ri jogi igény ér vé nye sí té sé nek vagy a szü lõi

fel ügye le ti jog meg szün te té sé re irá nyuló in dít vány egyéb
tör vényes útra uta sí tá sa, valamint

c) az íté let tu do má sul vé te lét köve tõen tett jog or vos la ti
nyi lat ko zat el uta sí tá sa
ellen.

A végzés elleni fellebbezés658

347.  §659 (1) Az elsõ fokú bí ró ság nem ügy dön tõ vég zé -
se ellen fel leb be zés nek van he lye, ha azt e tör vény nem
zár ja ki. A vég zés el le ni fel leb be zés el in té zé sé re az íté let
el le ni fel leb be zés sza bá lyai irány adók.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság kü lön fel leb be zés sel nem tá -
mad ha tó vég zé sét és a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói
in téz ke dé sét az ügy dön tõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés ben
le het sé rel mez ni.

(3) A vég zés a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt -
ha tó, ki vé ve, ha a fel leb be zés ha lasz tó ha tá lyát e tör vény
ki mond ja. Ki vé te le sen in do kolt eset ben a vég zés vég re -
haj tá sát mind az elsõ fokú, mind a má sod fo kú bí ró ság fel -
füg geszt he ti.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a vég zés el le ni fel leb be zést bi -
zo nyí tás fel vé te le ese tén tár gya lá son, egyéb ként ta nács -
ülé sen in té zi el.

A felülbírálat terjedelme

348.  § (1)660 A má sod fo kú bí ró ság – ha e tör vény ki vé -
telt nem tesz – a fel leb be zés sel meg tá ma dott íté le tet az azt
meg elõ zõ bí ró sá gi el já rás sal együtt fe lül bí rál ja. Az íté let
tény ál lá sá nak meg ala po zott sá gá ra, a bû nös ség meg ál la pí -
tá sá ra, a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki sza bá -
sá ra, valamint in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it a má sod fo kú bí ró ság arra te kin tet nél kül bí rál -
ja fe lül, hogy ki, mi lyen ok ból fel leb be zett. Hi va tal ból
dönt a má sod fo kú bí ró ság az elõb bi ek hez kap cso ló dó já ru -
lé kos kér dé sek ben, így a pol gá ri jogi igény re, a bûn ügyi
költ ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl is.

(2) Ha a vád lott ellen több bûn cse lek mény  miatt emel -
tek vá dat, az íté let nek csak az a fel men tõ vagy el já rást
meg szün te tõ ren del ke zé se bí rál ha tó fe lül, amely ellen fel -
leb bez tek.

(3)661 Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az el kob -
zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el ren de -
lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jogi igény re, a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se -
lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ellen irá nyul, a má sod fo kú
bí ró ság az íté let nek csak ezt a ré szét bí rál ja fe lül.

(4)662

349.  § (1) Ha az elsõ fokú bí ró ság íté le te több vád lott ról
ren del ke zik, a má sod fo kú bí ró ság az íté let nek csak a fel leb -
be zés sel érin tett vád lott ra vo nat ko zó ré szét bí rál ja fe lül.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel nem érin tett
vád lot tat fel men ti, a bûn cse lek mé nyé nek eny hébb mi nõ sí -
té se foly tán tör vénysértõen sú lyos bün te té sét, illetve a vele 
szem ben bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést eny hí ti,
vagy az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek reá vo nat ko zó ré szét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és vele szem ben az el já rást meg -
szün te ti, ille tõ leg az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít -
ja, ha a fel leb be zés sel érin tett vád lott te kin te té ben is
ugyan így határoz.

350.  § Az íté let meg ala po zat lan sá ga ese tén az elsõ fokú
bí ró sá got a 349.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val ak kor
le het új el já rás ra uta sí ta ni, ha ez a fel leb be zés sel nem érin -
tett vád lott fel men té sét, a bûn cse lek mény eny hébb mi nõ sí -
té se foly tán a tör vénysértõen sú lyos bün te tés eny hí té sét,
vagy az el já rás meg szün te té sét ered mé nyez he ti.

Kötöttség az elsõ fokú bíróság ítéletének tényállásához

351.  § (1)663 A má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát az elsõ
fokú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás ra ala pít ja, ki vé -
ve, ha az elsõ fokú bí ró ság íté le te meg ala po zat lan, ille tõ -
leg a fel leb be zés ben új tényt ál lí tot tak vagy új bi zo nyí ték -
ra hi vat koz tak [323.  § (3) bek.], és en nek alap ján a má sod -
fo kú bí ró ság bi zo nyí tá si el já rást foly tat le.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság íté le te meg ala po zat lan, ha
a) a tény ál lás nincs fel de rít ve,
b) az elsõ fokú bí ró ság nem ál la pí tott meg tény ál lást,

vagy a tény ál lást hi á nyo san ál la pí tot ta meg,
c) a meg ál la pí tott tény ál lás el len té tes az ira tok tar tal -

má val,
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d) az elsõ fokú bí ró ság a meg ál la pí tott té nyek bõl to -
váb bi tény re hely te le nül kö vet kez te tett.

352.  § (1) Meg ala po zat lan ság [351.  § (2) bek.] ese té ben
a má sod fo kú bí ró ság

a) a tény ál lást ki egé szí ti, ille tõ leg he lyes bí ti, ha a
hiány talan, ille tõ leg a he lyes tény ál lás az ira tok tar tal ma,
tény be li kö vet kez te tés vagy a fel vett bi zo nyí tás út ján meg -
ál la pít ha tó;

b)664 az ira tok tar tal ma, tény be li kö vet kez te tés vagy a
fel vett bi zo nyí tás alap ján az elsõ fokú bí ró ság ál tal meg ál -
la pí tott tény ál lás tól el té rõ tény ál lást ál la pít hat meg, ha a
vád lott fel men té sé nek (rész be ni fel men té sé nek) vagy az
el já rás meg szün te té sé nek (rész be ni meg szün te té sé nek)
van he lye.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le tét a
he lyes bí tett, ki egé szí tett, illetve el té rõ tény ál lás alap ján bí -
rál ja fe lül.

(3)665 A má sod fo kú bí ró ság csak azok kal a té nyek kel
kap cso lat ban ér té kel he ti az elsõ fokú bí ró ság tól el té rõ en a
bi zo nyí té ko kat, ame lyek re bi zo nyí tást vett fel, ki vé ve, ha
az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez te tés alap ján a
vád lot tat az (1) be kez dés b) pont ja alap ján fel men ti vagy
az el já rást meg szün te ti.

Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban

353.  §666 (1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí -
tás nak ak kor van he lye, ha az elsõ fokú bí ró ság a tény ál lást 
nem de rí tet te fel, vagy az hi á nyos, to váb bá, ha a bi zo nyí tás 
az elsõ fokú bí ró sá gi el já rás ban meg va ló sult sza bály sér tés
or vos lá sát ered mé nyez he ti.

(2) A bi zo nyí tás fel vé te lé re – a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – tár gya lást kell ki tûz ni.

(3) Ha az ügy ben a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek to -
váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben ki zá ró lag a vád lott meg hall ga -
tá sa szük sé ges, a má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülést tart.

(4) A má sod fo kú bí ró ság mel lõ zi a bi zo nyí tás fel vé te lét
olyan tény re néz ve, amely a bû nös ség meg ál la pí tá sát, a
fel men tést, az el já rás meg szün te té sét, a bûn cse lek mény
mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát, illetve az in téz ke dés al -
kal ma zá sát nem be fo lyá sol ta.

Súlyosítási tilalom

354.  § (1)667 Az elsõ fokú bí ró ság ál tal fel men tett vád -
lott bû nös sé gét meg ál la pí ta ni, a vád lott bün te té sét, illetve
a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést sú lyo sí ta ni csak
ak kor le het, ha a ter hé re fel leb be zést je len tet tek be. Ez
irány adó ak kor is, ha a má sod fo kú bí ró ság a 353.  § alap ján
bi zo nyí tást vesz fel, és annak ered mé nye ként sú lyo sabb
bûn cse lek mény ál la pít ha tó meg.

(2) A vád lott ter hé re be je len tett fel leb be zés nek azt kell
te kin te ni, ami a bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, bûn cse lek -
mé nyé nek sú lyo sabb mi nõ sí té sé re, a bün te té sé nek sú lyo -
sí tá sá ra, illetve a vele szem ben bün te tés he lyett al kal ma -
zott in téz ke dés nél sú lyo sabb nak a meg ál la pí tá sá ra, vagy
az ilyen in téz ke dés he lyett bün te tés meg ál la pí tá sá ra
irányul.

(3) Ha az elsõ fokú bí ró ság a bûn cse lek mény  miatt ki -
sza bott bün te tés vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in téz -
ke dés mel lett a vád lot tat va la mely bûn cse lek mény  miatt
emelt vád alól fel men ti, vagy vele szem ben az el já rást
meg szün te ti, a bûn cse lek mény  miatt ki sza bott bün te tés
vagy a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés – ha a vád -
lott ter hé re a fel leb be zést ki zá ró lag a fel men tés vagy a
meg szün te tés ellen je len tet ték be – csak ak kor sú lyo sít ha -
tó, ha az íté let fel men tõ vagy el já rást meg szün te tõ ren del -
ke zé se  miatt be je len tett fel leb be zés sikeres.

(4)668 A sú lyo sí tá si ti la lom foly tán a má sod fo kú bí ró ság 
a vád lott ter hé re be je len tett fel leb be zés hi á nyá ban nem
szab hat ki

a) bün te tést az zal szem ben, aki nek az ügyét elsõ fo kon
ön ál ló an al kal ma zott in téz ke dés sel bí rál ták el,

b) pénz bün te tés he lyett köz ér de kû mun kát vagy sza -
bad ság vesz tést, köz ér de kû mun ka he lyett sza bad ság vesz -
tést,

c) fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés he lyett vég re haj tan -
dó sza bad ság vesz tést; vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés
he lyett hosszabb tar tal mú sza bad ság vesz tést, annak fel -
füg gesz té se mel lett sem,

d) vég re haj tan dó pénz bün te tés vagy köz ér de kû mun ka
he lyett fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést,

e) fel füg gesz tett pénz bün te tés he lyett vég re haj tan dó
pénz bün te tést, vég re haj tan dó pénz bün te tés he lyett na -
gyobb össze gû pénz bün te tést, annak fel füg gesz té se mel -
lett sem,

f) az elsõ fokú bí ró ság ál tal nem al kal ma zott mel lék -
bün te tést,

g) az elsõ fo kon fõ bün te tés he lyett ön ál ló bün te tés ként
al kal ma zott mel lék bün te tés he lyett fõ bün te tést.

(5) Ha az elsõ fokú bí ró ság az el kob zás ról, ille tõ leg a
va gyon el kob zás ról a tör vény ren del ke zé se el le né re nem
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ren del ke zett, a tény ál lás azon ban a dön tés hez szük sé ges
ada to kat tar tal maz za, er rõl a má sod fo kú bí ró ság is ha tá -
roz hat ab ban az eset ben is, ha a ter helt ter hé re nem je len -
tet tek be fel leb be zést.

(6) Ha az elsõ fokú bí ró ság sza bály sér tés  miatt al kal ma -
zott jog kö vet kez ményt [337.  § (1) bek.], e jog kö vet kez -
mény a má sod fo kú el já rás ban ak kor sú lyo sít ha tó, ha a fel -
leb be zés a fel men tõ ren del ke zés ellen irá nyul, vagy az a
sza bály sér tés  miatt al kal ma zott jog kö vet kez mény sú lyo sí -
tá sát cé loz za.

355.  §669 Az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén a 
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont já nak
ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ meg ha tá ro zá sát, ille tõ leg a
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tõ sé gé nek ki zá rá sát a
bün te tés sú lyo sí tá sá nak; az erre irá nyuló fel leb be zést a
vád lott ter hé re be je len tett nek kell te kin te ni.

II. Cím

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE

Észrevétel a fellebbezésre

356.  § A fel leb be zés sel érin tet tek az ira tok fel ter jesz té sé ig
az elsõ fokú bí ró ság nál, az ira tok fel ter jesz té se után a má sod -
fo kú bí ró ság nál a fel leb be zés re ész re vé telt te het nek.

A fellebbezés visszavonása

357.  § (1) A fel leb be zõ a fel leb be zé sét a má sod fo kú bí -
ró ság nak ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig
vissza von hat ja.

(2) Az ügyész fel leb be zé sét az ira tok fel ter jesz té se után
a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész von hat ja
vissza. Ha az ügyész a fel leb be zést vissza von ja, és más
nem fel leb be zett, az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt
vissza kül di az elsõ fokú bí ró ság nak.

(3) A vád lott ja vá ra más ál tal be je len tett fel leb be zést a fel -
leb be zõ csak a vád lott hoz zá já ru lá sá val von hat ja vissza. Ez a
ren del ke zés nem vo nat ko zik az ügyész fel leb be zé sé re.

(4) A vissza vont fel leb be zést nem le het új ból elõ ter jesz -
te ni.

A fellebbezés elintézésének elõkészítése

358.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke

a)670 in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az
ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy az elsõ fokú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,

b) a fel leb be zõt a fel leb be zés nek nyolc na pon be lü li ki -
egé szí té sé re hív ja fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy az
elsõ fokú bí ró ság el já rá sát vagy az íté le tet mi ért tart ja sé -
rel mes nek,

c) az ira to kat vissza kül di az elsõ fokú bí ró ság nak, ha a
fel leb be zé se ket vissza von ták,

d)671 a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí ti a más ál tal be -
je len tett fel leb be zést és a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû -
kö dõ ügyész in dít vá nyát,

e) a vád lott vagy a védõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
– ha azt a má sod fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ – meg -
kül di a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész nek,

f)672 vizs gál ja az el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek meg ál -
la pí tá sát,

g) vizs gál ja, hogy a má sod fo kú el já rás ban kö te le zõ-e
az ügyész és a védõ rész vé te le,

h) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap -
cso lat ban ha tá roz ni.

(2)673 A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí tott hat -
van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a fel leb -
be zés el bí rá lá sá ra ta nács ülést, nyil vá nos ülést vagy tár gya -
lást tûz ki.

(3)674 A má sod fo kú bí ró ság a tár gya lás elõtt bi zo nyí tást 
ren del het el, és a ta nács el nö ke az e miatt szük sé ges in téz -
ke dé se ket meg te he ti.

A fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás
felfüggesztése

359.  § (1)675 A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta -
sít ja, ha a 341.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben az
elsõ fokú bí ró ság el mu lasz tot ta a fel leb be zés el uta sí tá sát,
vagy a fel leb be zés ki egé szí té sé re irá nyuló fel hí vás [358.  §
(1) bek. b) pont] nem ve ze tett ered mény re.

(2) Ha a má sod fo kú bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá sá -
ra nincs ha tás kö re vagy ille té kessége, az ira to kat ta nács -
ülé sen a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság -
hoz te szi át.
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(3)676 A má sod fo kú bí ró ság az el já rást ta nács ülé sen fel -
füg gesz ti, ha meg ál la pít ja, hogy en nek a 266.  § (1) be kez -
dé se alap ján he lye van. A 188.  § (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja alap ján az el já rás ak kor füg geszt he tõ fel, ha a tár gya lás a 
vád lott tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.

A tanácsülés677

360.  §678 (1) A má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz
a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az

ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl,

b) ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek a le fog la lás
meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ellen irá nyul,

c) ha a vád lott fel men té sé rõl, ille tõ leg az el já rás vele
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,

d) ha a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés foly tán a fel -
leb be zés sel nem érin tett vád lott fel men té sé rõl, ille tõ leg az
el já rás vele szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,
fel té ve, hogy e ren del ke zé se ket a fel leb be zés sel érin tett
vád lott ese té ben is ta nács ülé sen hoz za meg,

e) ha az el já rást a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont ja
alap ján meg kell szün tet ni,

f) ha az elsõ fokú bí ró ság az íté le tét a 373.  § (1) be kez -
dé sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály -
sér tés sel hoz ta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést, ille tõ leg tár gya lást tûz het ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés
ki tû zé sé rõl, és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon be -
lül ki egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett fellebbe -
zésre (in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra) ész re vé te le ket
tehet nek.

(4) Ha az elsõ fokú íté let ellen ki zá ró lag a vád lott ja vá ra
je len tet tek be fel leb be zést, és a tény ál lás meg ala po zott, a
ta nács el nö ke tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt
és azt, aki fel leb be zett az ügy ben el já ró ta nács össze té te lé -
rõl és ar ról, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés,
vagy ha annak fel té te lei fenn áll nak, tár gya lás ki tû zé sét. Ha 
nyil vá nos ülés vagy tár gya lás ki tû zé sét sen ki sem kér te, a
má sod fo kú bí ró ság az ügyet ta nács ülé sen in téz he ti el.

(5) Ha a má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg,
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re vagy tár gya lás ra tûzi ki. A má sod fo kú bí ró -
ság a ta nács ülé sen hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen,
ille tõ leg tár gya lá son is meg hoz hat ja, ha az en nek alap já ul

szol gá ló okot a nyil vá nos ülé sen, ille tõ leg a tár gya lá son
ész le li.

A nyilvános ülés

361.  §679 (1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té -
zé sé re nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen
in téz he tõ el, vagy tár gya lást kell tar ta ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülé sen
a) az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek meg ala po zat lan sá ga

ese tén meg ál la pít hat ja a hi ány ta lan, ille tõ leg a he lyes
tény ál lást, ha az az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez -
te tés út ján le het sé ges,

b) az ügy ben a vád lot tat a bün te tés ki sza bá si kö rül mé -
nyek to váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben meg hall gat hat ja.

(3) A má sod fo kú bí ró ság a vád lot tat, valamint kö te le zõ
vé de lem ese tén a vé dõt, valamint a pót ma gán vád ló jogi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idé zi, a fog va lévõ vád lott
elõ ál lí tá sa iránt – idé zé sé vel egy ide jû leg – in téz ke dik.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülés rõl ér te sí ti az
ügyészt, to váb bá a pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem
ese tén kí vül a vé dõt, a sér tet tet, valamint azo kat, akik fel -
leb bez tek.

362.  §680 (1) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re és meg tar -
tá sá ra a tár gya lás ra (366.  §) vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni az zal, hogy az ügy elõ adá sa – ha azt a je len lé võk
nem ké rik – mel lõz he tõ.

(2) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le nem kö te le zõ.

(3) A nyil vá nos ülést a sza bály sze rû en meg idé zett vád -
lott tá vol lé té ben is meg le het tar ta ni, s ha a nyil vá nos ülés
ered mé nye ként meg ál la pít ha tó, hogy a meg hall ga tá sa nem 
szük sé ges, a fel leb be zés el bí rál ha tó.

(4) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak
nincs he lye.

A tárgyalás681

363.  §682 (1) A má sod fo kú bí ró sá gi tár gya lás ra a
XIII. Fe je zet ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság tár gya lást tart, ha
a) az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el,
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b) bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges, és az nyil vá nos ülé -
sen nem le het sé ges [361.  § (2) bek.],

c) a ta nács ülés re, illetve nyil vá nos ülés re tar to zó ügyet
a ta nács el nö ke tár gya lás ra tûz te ki.

364.  §683 (1) A vád lot tat, kö te le zõ vé de lem ese tén a vé -
dõt, valamint a pót ma gán vád ló jogi kép vi se lõ jét a tár gya -
lás ra idéz ni kell. Ha a meg idé zett vád lott fog va van, a má -
sod fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa iránt in téz ke dik. A vád lott -
nak az idé zést leg alább öt nap pal a tár gya lás elõtt kell kéz -
be sí te ni.

(2) A tár gya lás ról ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb bá a
pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem ese tén kí vül a vé dõt,
a sér tet tet, valamint azo kat, akik fel leb bez tek. Az ér te sí tést 
olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be sí té se leg alább öt
nap pal a tár gya lás elõtt meg tör tén jék.

(3) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ, ha a
rész vé te le az elsõ fokú tár gya lá son is kö te le zõ volt, ki vé -
ve, ha a rész vé tel oka a má sod fo kú el já rás ban már nem áll
fenn. A má sod fo kú bí ró ság az ügyészt eb ben az eset ben is
kö te lez he ti a tár gya lá son való rész vé tel re.

365.  §684 (1) A vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás meg tart -
ha tó, ha a vád lott elõ ze tesen be je len tet te, hogy azon nem
kí ván részt ven ni, ille tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet -
tek be fel leb be zést.

(2) A tár gya lás el mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga zo lás -
nak.

366.  §685 (1) A tár gya lá son a ta nács el nö ke ál tal ki je lölt
bíró az ügyet elõ ad ja. Is mer te ti az elsõ fokú bí ró ság íté le -
tét, a fel leb be zést és az arra tett ész re vé te le ket, to váb bá az
ira tok ból azt, ami az ügy fe lül bí rá lá sá hoz szük sé ges. Az
elsõ fokú bí ró ság íté le te in do ko lá sá nak is mer te té se mel -
lõz he tõ, ha azt a je len lé võk nem ké rik, és azt a má sod fo kú
bí ró ság sem tart ja szük sé ges nek.

(2) A bí ró ság tag jai, az ügyész, a vád lott, a védõ és a sér -
tett az ügy elõ adá sá nak ki egé szí té sét kér he tik.

(3) Ez után a fel leb be zés re jo go sul tak nak [324.  §
(1) bek.] le he tõ vé kell ten ni, hogy az elõ ter jesz téseiket,
ille tõ leg in dít vá nya i kat meg te hes sék.

(4) A bi zo nyí tást az ügy elõ adá sa, illetve a (3) be kez dés -
ben írt in dít vá nyok meg té te le után kell fel ven ni.

(5) Az ügy elõ adá sa, ille tõ leg a bi zo nyí tás fel vé te le után 
az erre jo go sul tak per be szé det tar ta nak, ille tõ leg fel szó lal -
nak. Per be szé det elõ ször a fel leb be zõ tart. Ha az ügyész is
fel leb be zett, elõ ször õ mond ja el a per be szé det.

(6) Ha a má sod fo kú bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg -
ho za ta la elõtt azt ál la pít ja meg, hogy a cse lek mény az elsõ
fokú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi -
nõ sül het, a 321.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen jár el.

A másodfokú határozat kézbesítése686

367.  §687 (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát, 
valamint az elsõ fokú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye -
zõ vég zé sét az ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót -
ma gán vád ló nak, a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és annak
kell kéz be sí te ni, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát annak is
kéz be sí te ni kell, aki a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta ellen
fel leb be zés re jo go sult.

A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezés
bejelentése688

367/A.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta
ellen fel leb be zés re jo go sult a har mad fo kú bí ró ság hoz

a) a vád lott,
b) az ügyész,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a védõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se ellen – a vád lott 

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vényes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fel leb bez het.

(3) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést a 
ha tá ro zat ki hir de té sét köve tõen a je len lé võ jo go sul tak szó -
ban, a töb bi jo go sult a kéz be sí tés tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül írás ban je lent he tik be a má sod fo kú bí ró ság nál.

(4) A fel leb be zést az ügyész nek és a vé dõ nek írás ban in -
do kol nia kell. Az in do ko lást a fel leb be zés re nyit va álló ha -
tár idõ alatt a má sod fo kú bí ró ság nál kell elõ ter jesz te ni.

Határozat kényszerintézkedésrõl

368.  §689 Az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül
he lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lakhely -
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elhagyási ti la lom ról, a házi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl a má sod fo kú bí ró ság
a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz.

Intézkedések a másodfokú bírósági eljárás
befejezése után690

369.  §691 (1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás be fe je zé se
után a má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za ta i nak ki ad má nya it
kéz be sí ti, és ha a má sod fo kú ha tá ro zat ellen nem je len tet -
tek be fel leb be zést, vagy azt a má sod fo kú bí ró ság el uta sí -
tot ta, az ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nya i val és a tár -
gya lás ról, illetve nyil vá nos ülés rõl ké szült jegy zõ könyv -
vel vissza kül di az elsõ fokú bí ró ság nak.

(2) A tör vény ben ki zárt, az arra nem jo go sult tól szár ma -
zó vagy az el ké sett, a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni
fel leb be zést a má sod fo kú bí ró ság el uta sít ja.

(3) Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta ellen fel leb be -
zést je len tet tek be, és a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi
jo go sult ra le járt, a má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke
– a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján, a
pót ma gán vád ló fel leb be zé se ese tén köz vet le nül – a ha tá -
ro zat írás ba fog la lá sát köve tõen ha la dék ta la nul fel ter jesz ti
az ira to kat a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(4) Ha olyan el já rá si sza bály sér tés re ala pí tot tak fel leb be -
zést, amely nek a kö rül mé nyei az ira tok ból nem tûn nek ki, a
ta nács el nö ke er rõl a fel ter jesz tés ben fel vi lá go sí tást ad.

(5) A har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész az
ira to kat az in dít vá nyá val ti zen öt na pon be lül, kü lö nö sen
bo nyo lult vagy nagy ter je del mû ügy ben har minc na pon
be lül meg kül di a har mad fo kú bí ró ság nak.

III. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI

370.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság – az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben – az elsõ fokú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ja, meg vál toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi,
ille tõ leg a fel leb be zést el uta sít ja.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek
meg vál toz ta tá sa ese tén íté let tel, egyéb ként vég zés sel ha -
tároz.

(3) A ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za, hogy ki, mi ért
fel leb be zett, és ki fej ti a bí ró ság dön té sé nek in do ka it.

Az elsõ fokú bíróság ítéletének helybenhagyása

371.  § (1)692 A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság
íté le tét hely ben hagy ja, ha a fel leb be zés alap ta lan, ille tõ leg 
egyéb ként az íté le tet nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni,
vagy nem kell, ille tõ leg – a sú lyo sí tá si ti la lom vagy a
(2) be kez dés ren del ke zé se foly tán – nem le het meg vál toz -
tat ni.

(2)693 Ha a tény ál lás ki egé szí té sé re, illetve he lyes bí té sé -
re [352.  § (1) bek. a) pont] nem ke rült sor, az elsõ fokú bí -
ró ság íté le té ben a tör vényi bün te té si té tel ke re tek kö zött ki -
sza bott bün te tés ki sebb meg vál toz ta tá sá nak nincs he lye.

(3) A má sod fo kú bí ró ság nak az elsõ fokú bí ró ság íté le -
tét hely ben ha gyó vég zé se ügy dön tõ ha tá ro zat.

(4) A ha tá ro zat in do ko lá sá nak a hely ben ha gyás indo -
kait rö vi den kell tar tal maz nia.

Az elsõ fokú bíróság ítéletének megváltoztatása

372.  §694 (1) Ha az elsõ fokú bí ró ság jog sza bályt hely te -
le nül al kal ma zott, és az íté le tét nem kell ha tá lyon kí vül he -
lyez ni, a má sod fo kú bí ró ság az íté le tet meg vál toz tat ja, és a 
tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le tét
meg vál toz tat hat ja ak kor is, ha a 352., ille tõ leg 353.  § alap -
ján a má sod fo kú el já rás ban az elsõ fokú bí ró ság íté le te
meg ala po zat lan sá gá nak ki kü szö bö lé sé re ke rült sor.

Az elsõ fokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése

373.  §695 (1)696 A má sod fo kú bí ró ság
I. ha tá lyon kí vül he lye zi az elsõ fokú bí ró ság íté le tét, és

az el já rást meg szün te ti,
a) a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem  miatt,
b) ha az elsõ fokú bí ró ság az el já rás le foly ta tá sá hoz

szük sé ges ma gán in dít vány, fel je len tés vagy kí vá nat hi á -
nyá ban ho zott íté le tet,

c)697 ha az elsõ fokú bí ró ság tör vényes vád hi á nyá ban
járt el,

d) ha a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták;
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lö lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 372.  §-ba új (2) be kez dést iktatott be.

695 A 373.  § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 214.  §-ának (1) be kez dé se 
(1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta.

696 A 373.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
162.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. napján lép hatályba.

697 A 373.  § (1) be kez dé se I. pont já nak c) al pont ját a 2006: LI. tör vény
162.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi c) al pont je lö lé sét
d) al pont ra mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



II. ha tá lyon kí vül he lye zi az elsõ fokú bí ró ság íté le tét, és 
az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha

a) a bí ró ság nem volt tör vényesen meg ala kít va,
b) az íté let meg ho za ta lá ban a tör vény sze rint ki zárt

vagy olyan bíró vett részt, aki nem volt mind vé gig je len a
tár gya lá son,

c)698 a bí ró ság a ha tás kö rét túl lép te, ka to nai bün te tõ el já -
rás ha tá lya alá tar to zó, vagy más bí ró ság ki zá ró la gos ille -
té kességébe tar to zó ügyet bí rált el,

d) a tár gya lást olyan sze mély tá vol lé té ben tar tot ták
meg, aki nek a rész vé te le a tör vény ér tel mé ben kö te le zõ,

e)699 a bí ró ság az I. pont ban meg ha tá ro zott va la mely ok
tör vénysértõ meg ál la pí tá sa  miatt az el já rást meg szün tet te,

f) a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got tör vényes ok nél kül
ki zár ták;

III.700 ha tá lyon kí vül he lye zi az elsõ fokú bí ró ság íté le -
tét, és az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bû -
nös ség meg ál la pí tá sa, a fel men tés, az el já rás meg szün te té -
se, a cse lek mény jogi mi nõ sí té se vagy a bün te tés ki sza bá -
sa, illetve az in téz ke dés al kal ma zá sa te kin te té ben

a) az elsõ fokú bí ró ság az in do ko lá si kö te le zett sé gé nek
oly mér ték ben nem tett ele get, hogy e miatt az íté let fe lül bí -
rá lat ra al kal mat lan, vagy

b) az elsõ fokú íté let in do ko lá sa a ren del ke zõ résszel
tel jes mér ték ben el len té tes;

IV.701 ha tá lyon kí vül he lye zi az elsõ fokú bí ró ság íté le -
tét, és

a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a
XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vényi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban in dít vá nyoz ta,

b) az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vényi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban foly tat ta le.

(2)702 Az (1) be kez dés II. a) pont ja alap ján az íté le tet
nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha a má sod fo kú bí ró ság
a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé nek meg vál toz ta tá sa foly tán
ál la pít ja meg, hogy az ügy ben az elsõ fokú bí ró ság ta ná -
csá nak kel lett vol na el jár nia.

(3) Az (1) be kez dés II. d) pont ja alap ján,
a) ha a má sod fo kú bí ró ság a bûn cse lek mény mi nõ sí té -

sé nek meg vál toz ta tá sa foly tán ál la pít ja meg, hogy az elsõ
fokú bí ró sá gi tár gya lá son védõ rész vé te le kö te le zõ lett
vol na [242.  § (1) bek. b) pont], az íté le tet csak ak kor kell

ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az ügyész ere de ti leg is olyan
bûn cse lek mény  miatt emelt vá dat, amely re a tör vény öt évi 
vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del, vagy a bí -
ró ság az elsõ fokú el já rás so rán meg ál la pí tot ta a vád tól el -
té rõ sú lyo sabb mi nõ sí tés le he tõ sé gét,

b) nincs he lye az íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek a
védõ rész vé te lé nek hi á nya  miatt, ha az elsõ fokú bí ró ság a
cse lek ményt té ve sen mi nõ sí tet te öt évi vagy en nél sú lyo -
sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény nek.

374.  § (1)703 Ha a má sod fo kú bí ró ság az el já rást a 373.  §
(1) be kez dé sé nek I. a) pont ja alap ján szün te ti meg,704 az
elsõ fokú bí ró ság íté le té nek az el kob zás ra, va gyon el kob -
zás ra és a pol gá ri jogi igény meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sét

a)705 ha tály ban tart ja, ha ezek re néz ve nem je len tet tek be 
fel leb be zést,

b)706

(2)707

(3)708 A fel men tõ íté le tet, ille tõ leg az íté let fel men tõ
ren del ke zé sét a 373.  § (1) be kez dé sé nek II. d) pont ja alap -
ján nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az íté le tet a vád -
lott vagy a védõ tá vol lé té ben hoz ták meg.

375.  § (1)709 (1) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró -
ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá -
got új el já rás ra uta sít ja, ha a 373.  § (1) be kez dé sé nek
II. pont já ban fel nem so rolt, és a má sod fo kú el já rás ban
nem or vo sol ha tó olyan el já rá si sza bály sér tés tör tént,
amely lé nye ges ha tás sal volt az el já rás le foly ta tá sá ra, ille -
tõ leg a bû nös ség meg ál la pí tá sá ra, a bûn cse lek mény mi nõ -
sí té sé re, ille tõ leg a bün te tés ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés
al kal ma zá sá ra. Ilyen nek kell te kin te ni kü lö nö sen, ha a bi -
zo nyí tás tör vényességére vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sér -
tet ték, az el já rás ban részt vevõ sze mé lyek a tör vényes jo -
ga i kat nem gya ko rol hat ták, vagy ezek gya kor lá sát kor lá -
toz ták.

(2) A fel men tõ íté le tet, ille tõ leg az íté let fel men tõ ren -
del ke zé sét nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az (1) be -
kez dés sze rin ti el já rá si sza bály sér tés a vád lott vagy a védõ
tör vényes jo ga i nak gya kor lá sát kor lá toz ta.
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698 A 373.  § (1) be kez dé sé nek II. c) pont ja a 2002: I. tör vény 214.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

699 A 373.  § (1) be kez dé se II. pont já nak e)–f) al pont ja it a 2006: LI. tör -
vény 162.  §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép hatályba.

700 A 373.  § (1) be kez dé sé nek III. pont ja a 2006: LI. tör vény 162.  §-ának
(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép hatályba.

701 A 373.  § (1) be kez dé sé nek IV. pont ja a 2006: LI. tör vény 162.  §-ának
(5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

702 A 373.  § (2) és (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 214.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

703 A 374.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e a 2002: I. tör vény
215.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

704 A 374.  § (1) be kez dés ben az Alkot mány bíró ság 20/2005. (V. 26.)
AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te a „vagy az el já rást a 188.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban írt ok ból füg gesz ti fel” szövegrészt.

705 A 374.  § (1) be kez dés nek a) pont já ban az Alkot mány bíró ság 20/2005. 
(V. 26.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te a „vagy az ezek re vo nat ko zó fel leb -
be zés alap ta lan” szövegrészt.

706 A 374.  § (1) be kez dés nek b) pont ját az Alkot mány bíró ság 20/2005.
(V. 26.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

707 A 374.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül helyezte.

708 A 374.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 215.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

709 A 375.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 163.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(3)710 Az íté le tet az (1) be kez dés alap ján nem kell ha tá -
lyon kí vül he lyez ni, ha a bí ró ság a tör vény kö te le zõ ren -
del ke zé se el le né re nem tar tott elõ ké szí tõ ülést.

(4) Ha az elsõ fokú bí ró ság a le fog lalt do log ról, az el -
kob zás ról, ille tõ leg a va gyon el kob zás ról a tör vény ren del -
ke zé se el le né re nem ren del ke zett, és a dön tés hez szük sé -
ges ada tok a má sod fo kú el já rás so rán bi zo nyí tás fel vé te le
ke re té ben nem tisz táz ha tó ak, a má sod fo kú bí ró ság az elsõ
fokú bí ró sá got az 569.  § (1) be kez dé sé ben írt kü lön le ges
el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja.

376.  §711 (1) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság
íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá got új
el já rás ra uta sít ja, ha a 352.  § alap ján ki nem kü szö böl he tõ
meg ala po zat lan ság a bû nös ség meg ál la pí tá sát vagy a bün -
te tés ki sza bá sát, ille tõ leg az in téz ke dés al kal ma zá sát lé -
nye ge sen be fo lyá sol ta.

(2) Az íté let fel men tõ ren del ke zé sét nem kell ha tá lyon
kí vül he lyez ni, ha az íté let csu pán egyéb ré szé ben meg ala -
po zat lan.

377.  § A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le tét 
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti az olyan
bûn cse lek mény  miatt, amely nek a vád lott fe le lõs ség re vo -
ná sa szem pont já ból nincs je len tõ sé ge.

378.  § (1)712 A ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés in do ko lá -
sa tar tal maz za a ha tá lyon kí vül he lye zés okát, to váb bá a
má sod fo kú bí ró ság nak a meg is mé telt el já rás ra vo nat ko zó
irány mu ta tá sát.

(2) A má sod fo kú bí ró ság el ren del he ti, hogy az ügyet az
elsõ fokú bí ró ság más ta ná csa vagy – ki vé te le sen – más bí -
ró ság tár gyal ja.

Az elsõ fokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata713

379.  § (1)714 Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az
el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el -
ren de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jogi igény re, a szü lõi
fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi -
se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ellen irá nyul, és a má sod -
fo kú bí ró ság az íté let nek csak ezt a ré szét bí rál ja fe lül, ha a
fel leb be zést ala pos nak ta lál ja, az íté let nek ezt a ré szét ha -
tá lyon kí vül he lye zi vagy meg vál toz tat ja, ha a fel leb be zés

alap ta lan, a má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le -
tét hely ben hagy ja.

(2) Ha az elsõ fokú íté let nek a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se tör vénysértõ,
ezért azt a má sod fo kú bí ró ság meg vál toz tat ja, az (1) be -
kez dés ben fog lalt kér dé sek ben is a tör vénynek meg fe le lõ
ha tá ro za tot hoz.

(3)715 Ha az egyéb ér de kelt az elsõ fokú bí ró ság íté le té -
nek el kob zást, ille tõ leg va gyon el kob zást el ren de lõ ren del -
ke zé se ellen fel leb be zést je len tett be, és a má sod fo kú bí ró -
ság e fel leb be zés vagy bár mely más fel leb be zés alap ján az
elsõ fokú bí ró ság nak az – egyéb ér de kelt tu laj don jo gát
érin tõ – el kob zást, ille tõ leg va gyon el kob zást ki mon dó
ren del ke zé sét

a) nem vál toz tat ta meg, és nem he lyez te ha tá lyon kí vül, 
a má sod fo kú bí ró ság az ira to kat az egyéb ér de kelt tu laj -
don jog ra vo nat ko zó igé nyé nek el bí rá lá sá ra elsõ fo kon ha -
tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ pol gá ri ügy ben el -
já ró bí ró ság nak kül di meg,

b) meg vál toz tat ta, de az el kob zást, ille tõ leg va gyon el -
kob zást nem mel lõz te, az elsõ fokú bí ró ság a má sod fo kú
bí ró ság ha tá ro za tá nak az egyéb ér de kelt ré szé re tör té nõ
köz lé sé rõl az egyéb ér de kelt nek az 55.  § (3) be kez dé sé ben
írt jo gá ra való tá jé koz ta tás sal gon dos ko dik.

(4) Ha az egyéb ér de kelt tu laj don jo gát érin tõ el kob zást,
ille tõ leg va gyon el kob zást a má sod fo kú bí ró ság ren de li el,
a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek tar tal maz nia kell az egyéb 
ér de kelt nek az 55.  § (3) be kez dé sé ben írt jo gá ra tör té nõ tá -
jé koz ta tást.

(5) Az (1) be kez dés ese tén a pol gá ri per ben el já ró elsõ
fokú bí ró ság az egyéb ér de kelt tu laj don jo gi igé nyét az
egyéb ér de kelt nek a bün te tõ el já rás so rán be je len tett fel -
leb be zé se ke re tei kö zött, a Pol gá ri per rend tar tás sze rint bí -
rál ja el.

A polgári jogi igényre és a szülõi felügyeleti jog
megszüntetésére vonatkozó külön rendelkezések716

380.  §717 Ha a pol gá ri jogi igény ér de mi el bí rá lá sa vagy
a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se kér dé sé ben való
dön tés a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je len té ke nyen kés lel -
tet né, vagy a bün te tõ el já rás ban való ér de mi el bí rá lá sát más 
kö rül mény ki zár ja, a má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró -
ság íté le té nek e kér dés ben dön tõ ren del ke zé sét ha tá lyon
kí vül he lye zi, és a pol gá ri jogi igény, ille tõ leg a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szün te té se irán ti in dít ványt egyéb tör -
vényes útra uta sít ja.
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710 A 375.  § (3) és (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 216.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

711 A 376.  § a 2002: I. tör vény 217.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
712 A 378.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 218.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
713 A 379.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 164.  §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

714 A 379.  § (1)–(2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 164.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

715 A 379.  § (3)–(5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 219.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

716 A 380.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 165.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

717 A 380.  § a 2006: LI. tör vény 165.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A bûnügyi költség

381.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za tá ban meg -
állapítja a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban fel me rült bûn -
ügyi költ sé get, és szük ség ese tén ren del ke zik annak a vi se -
lé sé rõl.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a bû nös nek ki mon dott vád lot -
tat men te sít he ti a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban fel me rült
bûn ügyi költ ség nek vagy egy ré szé nek a meg fi ze té se alól,
ha a vád lott vagy a védõ fel leb be zé se ered mé nyes volt.

IV. Cím

A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM
ÜGYDÖNTÕ VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS718

382.  § A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán ho zott olyan, 
nem ügy dön tõ vég zés el le ni jog or vos lat ra, amely ellen az
elsõ fokú el já rás ban fel leb be zés nek len ne he lye, a 326.  §-t
és az I–III. Cím ben fog lal ta kat az e cím ben meg ha tá ro zott
el té ré sek kel kell al kal maz ni.

383.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán a kény -
szer in téz ke dés el ren de lé sé rõl, meg szün te té sé rõl, a kény -
szer in téz ke dés tar ta má nak egy évet meg ha la dó fe lül vizs -
gá la tá ról ho zott vég zés ellen, valamint a má sod fo kú el já -
rás ban ho zott, olyan nem ügy dön tõ vég zés ellen, amely
ellen az elsõ fokú el já rás ban fel leb be zés nek len ne he lye,
ha a végzést

a) a me gyei bí ró ság hoz ta, az íté lõ táb lá hoz,
b) az íté lõ táb la hoz ta, a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz

fel leb be zés nek van he lye.

384.  § Az íté lõ táb la, ille tõ leg a Leg fel sõbb Bí ró ság a
fel leb be zést ta nács ülé sen bí rál ja el.

XV. Fejezet719

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS720

I. Cím

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI721

A harmadfokú eljárásban alkalmazandó
rendelkezések722

385.  §723 A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban a másod -
fokú bí ró sá gi el já rás ról  szóló XIV. Fe je zet ren del ke zé se it
az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell ér te lem sze rû en al -
kal maz ni.

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya724

386.  §725 (1) A má sod fo kú bí ró ság íté le te ellen fel leb be -
zés nek van he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz, ha a má sod fo -
kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i nak meg sér té sé vel

a) olyan vád lott bû nös sé gét ál la pí tot ta meg, ille tõ leg
olyan vád lott kény szer gyógy ke ze lé sét ren del te el, akit az
elsõ fokú bí ró ság fel men tett, vagy vele szem ben az el já rást 
meg szün tet te,

b) az elsõ fo kon el ítélt vád lot tat fel men tet te, vagy vele
szem ben a bün te tõ el já rást meg szün tet te.

(2) A fel leb be zés ben bi zo nyí tást in dít vá nyoz ni, új tényt
ál lí ta ni vagy új bi zo nyí ték ra hi vat koz ni nem le het.

(3) Ha az ügyész, ille tõ leg a pót ma gán vád ló az elsõ fokú 
bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta ellen a vád lott ter hé re nem je -
len tett be fel leb be zést, a má sod fo kú bí ró ság íté le te ellen
csak a vád lott fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se
 miatt fel leb bez het.

(4) A fel leb be zés a má sod fo kú íté let jog erõ re emel ke dé -
sét ab ban a ré szé ben füg gesz ti fel, ame lyet a har mad fo kú
bí ró ság a fel leb be zés foly tán fe lül bí rál.
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718 A IV. Cím szö ve gét és a 382–384.  §-t a 2002: I. tör vény 220.  §-a ál la -
pí tot ta meg.

719 A tör vény 385.  §-a elé a XV. Fe je zet je lö lést és a Fe je zet cí mé nek szö -
ve gét a 2002: I. tör vény 221.  §-ának (1) be kez dé se iktatta be.

720 A XV. Fe je zet címe a 2006: LI. tör vény 166.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

721 A XV. Fe je zet I. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 166.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

722 A 385.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2002: I. tör vény 221.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. Az al cím a 2006: LI. tör vény 167.  §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

723 A 385.  § a 2006: LI. tör vény 167.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

724 A 386.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 168.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

725 A 386.  § a 2006: LI. tör vény 168.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A felülbírálat terjedelme726

387.  §727 (1) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel
meg tá ma dott má sod fo kú íté le tet és az azt meg elõ zõ elsõ és 
má sod fo kú bí ró sá gi el já rást – füg get le nül at tól, hogy ki
fel leb be zett – fe lül bí rál ja ab ból a szem pont ból is, hogy az
el já rá si sza bá lyo kat az elsõ fokú, ille tõ leg a má sod fo kú bí -
ró sá gi el já rás ban meg tar tot ták-e, valamint, hogy a má sod -
fo kú íté let meg ala po zott-e.

(2) Ha a má sod fo kú bí ró ság íté le te több bûn cse lek -
mény rõl ren del ke zett, a fel leb be zés foly tán a har mad fo kú
bí ró ság az íté let min den ren del ke zé sét fe lül bí rál ja, ki vé ve
a má sod fo kú bí ró ság ál tal az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek
fel men tõ, vagy el já rást meg szün te tõ ren del ke zé sét hely -
ben ha gyó részét.

(3) Ha a fel leb be zés ki zá ró lag a kény szer gyógy ke ze lés
el ren de lé se vagy mel lõ zé se ellen irá nyul, a fe lül bí rá lat az
íté let fel men tõ ren del ke zé sé re is ki ter jed.

(4) A har mad fo kú bí ró ság a meg tá ma dott má sod fo kú
íté let nek az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó
fel ügye let el ren de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jogi
igény re, a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a
bûn ügyi költ ség vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét hi va -
tal ból fe lül bí rál ja.

Kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához728

388.  §729 (1) A har mad fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát arra a
tény ál lás ra ala pít ja, amely nek alap ján a má sod fo kú bí ró -
ság a meg tá ma dott íté le tét meg hoz ta, ki vé ve, ha ez a tény -
ál lás meg ala po zat lan.

(2) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban nincs he lye bi zo -
nyí tás nak. Ha az a tény ál lás, amely nek alap ján a má sod fo -
kú bí ró ság a meg tá ma dott íté le tet meg hoz ta, meg ala po zat -
lan, és a he lyes tény ál lás az ira tok alap ján meg ál la pít ha tó,
vagy a hely te len tény be li kö vet kez te tés az ira tok alap ján
ki kü szö böl he tõ, a har mad fo kú bí ró ság a tény ál lást hi va tal -
ból ki egé szít he ti vagy he lyes bít he ti.

II. Cím

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE730

Általános rendelkezések731

389.  §732 (1) A fel leb be zés sel érin tet tek az ira tok fel ter -
jesz té sé ig a má sod fo kú bí ró ság nál, az ira tok fel ter jesz té se
után a har mad fo kú bí ró ság nál a fel leb be zés re ész re vé telt
te het nek.

(2) A fel leb be zõ a fel leb be zé sét a har mad fo kú bí ró ság -
nak ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig vissza -
von hat ja.

(3) Az ügyész fel leb be zé sét az ira tok fel ter jesz té se után
a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész von hat ja
vissza. Ha az ügyész a fel leb be zést vissza von ja, és más
nem fel leb be zett, az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt
vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak.

(4) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban védõ rész vé te le
kö te le zõ. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, a ta nács el nö ke a
fel leb be zés nek a har mad fo kú bí ró ság hoz ér ke zé sét köve -
tõen ha la dék ta la nul vé dõt ren del ki.

A fellebbezés elintézésének elõkészítése, a fellebbezés
elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése733

390.  §734 (1) A har mad fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke
a) in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az

ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy a má sod fo kú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,

b) a fel leb be zõt a fel leb be zés nek nyolc na pon be lü li ki -
egé szí té sé re hív ja fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a
má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát mi ért tart ja sé rel mes nek,

c) az ira to kat vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak, ha a
fel leb be zé se ket vissza von ták,

d) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí ti a har mad fo kú bí -
ró ság mel lett mû kö dõ ügyész in dít vá nyát,

e) a vád lott vagy a védõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
meg kül di a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész -
nek, ha azt a har mad fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ, és
köz vet le nül még nem küld ték meg neki,

f) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap -
cso lat ban ha tá roz ni.
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726 A 387.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 169.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

727 A 387.  § a 2006: LI. tör vény 169.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 387.  §-t
meg elõ zõ „I. Cím Az elsõ fokú bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cí met a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. napjával
hatályon kívül helyezte.

728 A 388.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 170.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

729 A 388.  § a 2006: LI. tör vény 170.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

730 A XV. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 171.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

731 A 389.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 171.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

732 A 389.  § a 2006: LI. tör vény 171.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

733 A 390.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 172.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

734 A 390.  § a 2006: LI. tör vény 172.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 390.  §-t
meg elõ zõ „II. Cím A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cí met a
2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.



(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja, ha a
369.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben a má sod fo kú
bí ró ság el mu lasz tot ta a fel leb be zés el uta sí tá sát.

(3) Ha a har mad fo kú bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá -
sá ra nincs ha tás kö re vagy ille té kessége, az ira to kat a ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság hoz te szi át.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, ha
meg ál la pít ja, hogy en nek a 266.  § (1) be kez dé se alap ján
he lye van.

A tanácsülés vagy a nyilvános ülés kitûzése735

391.  §736 (1) A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí -
tott hat van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a
fel leb be zés el bí rá lá sá ra ta nács ülést vagy nyil vá nos ülést
tûz ki.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést a 392.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben ta nács ülé sen, egyéb -
ként nyil vá nos ülé sen bí rál ja el.

A tanácsülés737

392.  §738 (1) A har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz
a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az

ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl,

b) ha a vád lott fel men té sé rõl, ille tõ leg az el já rás vele
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,

c) ha a fel leb be zés foly tán a fel leb be zés sel nem érin tett
vád lott fel men té sé rõl, ille tõ leg az el já rás vele szem ben tör -
té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz, fel té ve, hogy e ren del ke zé -
se ket a fel leb be zés sel érin tett vád lott ese té ben is ta nács -
ülé sen hoz za meg,

d) ha a fel leb be zést a meg tá ma dott ha tá ro zat meg ala -
po zat lan sá ga  miatt nem le het el bí rál ni,

e) ha az el já rást a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont ja
alap ján meg kell szün tet ni,

f) ha az elsõ fokú, ille tõ leg a má sod fo kú bí ró ság az íté -
le tét a 373.  § (1) be kez dé sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rá si sza bály sér tés sel hoz ta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést tûz het ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés ki -
tû zé sé rõl és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon be lül ki -
egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett fel leb be zés re (in dít -
vány ra vagy nyi lat ko zat ra) ész re vé te le ket te het nek.

(4) Ha a má sod fo kú íté let ellen ki zá ró lag a vád lott ja vá -
ra je len tet tek be fel leb be zést, er rõl a ta nács el nö ke az zal
ér te sí ti a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt és azt, aki fel leb be -
zett, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés ki tû zé -
sét. Ha nyil vá nos ülés ki tû zé sét sen ki sem kér te, a har mad -
fo kú bí ró ság az ügyet ta nács ülé sen in téz he ti el.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg, 
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re tûzi ki. A har mad fo kú bí ró ság a ta nács ülé sen
hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen is meg hoz hat ja, ha
az en nek alap já ul szol gá ló okot a nyil vá nos ülé sen ész le li.

A nyilvános ülés739

393.  §740 (1) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re a
má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té zé sé re
nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen in téz -
he tõ el.

(3) A vád lot tat, a vé dõt, valamint a pót ma gán vád ló jogi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idéz ni kell. Ha a meg idé -
zett vád lott fog va van, a har mad fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa
iránt in téz ke dik. A vád lott nak az idé zést leg alább öt nap -
pal a nyil vá nos ülés elõtt kell kéz be sí te ni.

(4) A nyil vá nos ülés rõl ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb -
bá a pót ma gán vád lót, a sér tet tet, valamint azo kat, akik fel -
leb bez tek. Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a
kéz be sí té se leg alább öt nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg -
tör tén jék.

394.  §741 (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le kö -
te le zõ.

(2) A vád lott tá vol lé té ben a nyil vá nos ülés meg tart ha tó,
ha a vád lott elõ ze tesen be je len tet te, hogy azon nem kí ván
részt ven ni, ille tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet tek be
fel leb be zést.

(3) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga -
zo lás nak.
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735 A 391.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 173.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

736 A 391.  § a 2006: LI. tör vény 173.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 391.  §-t
meg elõ zõ „III. Cím A tár gya lás az ügyek utó la gos egye sí té se kor” cí met a
2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val hatályon kívül helyezte.

737 A 392.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 174.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

738 A 392.  § a 2006: LI. tör vény 174.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 392.  §-t
meg elõ zõ „Ne gye dik Rész XVI. Fe je zet A per újí tás” cí me ket a 2006: LI. tör -
vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

739 A 393.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 175.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

740 A 393.  § a 2006: LI. tör vény 175.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

741 A 394.  § a 2006: LI. tör vény 176.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A határozat közlése, határozat kényszerintézkedésrõl,
intézkedések a fellebbezés elintézése után742

395.  §743 (1) A har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za tát az
ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót ma gán vád ló nak,
a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és annak kell kéz be sí te ni,
aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely el ha -
gyá si ti la lom ról, a házi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az
ideig lenes kény szer gyógy ke ze lés rõl a har mad fo kú bí ró ság 
a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz. Ugyan így jár
el a har mad fo kú bí ró ság, ha az elsõ fokú bí ró ság íté le tét is
ha tá lyon kí vül he lye zi.

(3) A fel leb be zés el in té zé se után a har mad fo kú bí ró ság
a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az ügy ira ta it ha -
tá ro za tá nak ki ad má nyá val és a har mad fo kú el já rás ban ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di a má sod fo kú bí -
ró ság nak, illetve az új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tott bí ró -
ság nak.

III. Cím

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI744

396.  §745 (1) A har mad fo kú bí ró ság – az e tör vény ben
meg ha tá ro zott ese tek ben – a fel leb be zés sel meg tá ma dott
má sod fo kú íté le tet hely ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy
ha tá lyon kí vül he lye zi, ille tõ leg a fel leb be zést el uta sít ja.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén íté let tel, egyéb ként vég zés sel
ha tá roz.

(3) A ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za, hogy ki, mi ért
fel leb be zett, és ki fej ti a har mad fo kú bí ró ság dön té sé nek
in do ka it.

A másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyása746

397.  §747 A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság
íté le tét hely ben hagy ja, ha a fel leb be zés alap ta lan, vagy az

íté le tet nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ille tõ leg a sú lyo -
sí tá si ti la lom vagy a fe lül bí rá lat ter je del mé nek kor lá tai
 miatt nem le het meg vál toz tat ni.

A másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása748

398.  §749 (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság 
íté le tét meg vál toz tat ja, és a tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro -
za tot hoz, ha a má sod fo kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i -
nak meg sér té sé vel ren del ke zett a vád lott bû nös sé gé rõl
vagy fel men té sé rõl, kény szer gyógy ke ze lé se el ren de lé sé -
rõl, az el já rás meg szün te té sé rõl, fel té ve, hogy a má sod fo -
kú bí ró ság íté le té nek alap já ul szol gá ló tény ál lás meg ala -
po zott, vagy a tény ál lás meg ala po zat lan sá gát a har mad fo -
kú bí ró sá gi el já rás ban ki le he tett küszöbölni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a har -
mad fo kú bí ró ság a tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz a 
cse lek mény mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát vagy in téz -
ke dés al kal ma zá sát, ille tõ leg bün te tés vagy in téz ke dés
mel lõ zé sét il le tõ en is.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén ha tá roz az el kob zás ról, a va -
gyon el kob zás ról, a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé rõl, a
le fog la lás ról, a pol gá ri jogi igény rõl, a szü lõi fel ügye le ti
jog meg szün te té sé rõl és a bûn ügyi költ ség vi se lé sé rõl is.

A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül
helyezése750

399.  §751 (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság 
íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti a
373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got új el já -
rás ra uta sít ja, ha a má sod fo kú íté let meg ho za ta lá ra

a) a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro -
zott va la mely ok tör vénysértõ meg ál la pí tá sa  miatt,

b) a 373.  § (1) be kez dé sé nek II–III. pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rá si sza bály sér tés sel,

c) a sú lyo sí tá si ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és
(3) bek., 549.  § (4) bek.] meg sér té sé vel
ke rült sor.
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742 A 395.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 177.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

743 A 395.  § a 2006: LI. tör vény 177.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

744 A XV. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 178.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

745 A 396.  § a 2006: LI. tör vény 178.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

746 A 397.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 179.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

747 A 397.  § a 2006: LI. tör vény 179.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

748 A 398.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 180.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

749 A 398.  § a 2006: LI. tör vény 180.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

750 A 399.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 181.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

751 A 399.  § a 2006: LI. tör vény 181.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett az elsõ fokú bí ró ság
íté le tét is ha tá lyon kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá got
uta sít ja új el já rás ra, ha a (2) be kez dés b) vagy c) pont já ban
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tést az elsõ fokú bí ró ság
kö vet te el, és a má sod fo kú bí ró ság azt nem ész lel te.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság és a má -
sod fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és

a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a
XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vényi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban in dít vá nyoz ta,

b) az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vényi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban foly tat ta le.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú íté let meg ala -
po zat lan sá gát a 388.  § (2) be kez dé se alap ján nem tud ja ki -
kü szö böl ni, a má sod fo kú bí ró ság, ille tõ leg szük ség sze rint
az elsõ fokú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és a
má sod fo kú bí ró sá got, ille tõ leg az elsõ fokú bí ró sá got új el -
já rás ra uta sít ja.

IV. Cím

A MÁSODFOKÚ, ILLETÕLEG A HARMADFOKÚ
ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTÕ

VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA752

400.  §753 (1) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán ho zott
olyan, nem ügy dön tõ vég zés el le ni jog or vos lat ra, amely
ellen – ha azt az elsõ fokú el já rás ban hoz zák – fel leb be zés -
nek van he lye, a XIV. Fe je zet IV. Cí mét és az I–III. Cím -
ben fog lal ta kat az e cím ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán a kény szer in téz -
ke dés el ren de lé sé rõl, meg szün te té sé rõl, a kény szer in téz -
ke dés tar ta má nak egy évet meg ha la dó fe lül vizs gá la tá ról
ho zott vég zés ellen, valamint a má sod fo kú el já rás ban ho -
zott, más, nem ügy dön tõ vég zés ellen fel leb be zés nek van
he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést ta nács ülé sen
bí rál ja el.

401.  §754 Ha a 400.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vég zé se ket a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban hoz ták meg,
a vég zés el le ni fel leb be zést, ha a vég zést az íté lõ táb la
 hozta, a Leg fel sõbb Bí ró ság bí rál ja el.

XVI. Fejezet

A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS755

402.  §756

Általános rendelkezések757

403.  §758 (1) A bí ró ság ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he -
lye zé se foly tán meg is mé telt el já rás ban a XII. és a XIII. Fe -
je zet ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság so ron kí vül jár el.

(3) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság az ügyet a ha tá -
lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat oka i nak és in do ka i nak figye -
lembe véte lével bí rál ja el.

(4) A meg is mé telt el já rás ban ho zott íté let fe lül bí rá la ta
so rán a má sod fo kú, ille tõ leg a har mad fo kú bí ró sá got vál -
to zat lan tény ál lás mel lett sem kö tik a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat ban ki fej tett okok és in do kok.

(5) A vád lott nem kö te lez he tõ annak a bûn ügyi költ ség -
nek a vi se lé sé re, amely annak foly tán me rült fel, hogy az
el já rást meg kel lett is mé tel ni.

I. Cím

AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
MEGISMÉTLÉSE759

404.  §760 (1) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö ke
is mer te ti a má sod fo kú, ille tõ leg a har mad fo kú bí ró ság ha tá -
lyon kí vül he lye zõ ha tá ro za tát, az elsõ fokú bí ró ság, ille tõ leg
a má sod fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro za tát, ha
má sod fo kon bi zo nyí tást vet tek fel, a má sod fo kú bí ró sá gi tár -
gya lás jegy zõ köny vét, valamint a vád ira tot.

(2) Ha az ügyész a vá dat az elsõ fokú bí ró ság ha tá ro za -
tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se után mó do sí tot ta, a mó do -
sí tott vád ira tot az ügyész is mer te ti.

(3) Ha a vád lott nem tesz val lo mást, a ta nács el nö ke a
ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat alap já ul szol gá ló tár -
gya lá son tett val lo má sát is fel ol vas hat ja.
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752 A XV. Fe je zet IV. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 182.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

753 A 400.  § a 2006: LI. tör vény 182.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

754 A 401.  § a 2006: LI. tör vény 183.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

755 A XVI. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 184.  §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

756 A 402.  §-t 2006: LI. tör vény 184.  §-a 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon
kí vül he lyez te.

757 A 403.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 185.  §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

758 A 403.  § a 2006: LI. tör vény 185.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

759 A XVI. Fe je zet I. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 186.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

760 A 404.  § a 2006: LI. tör vény 186.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(4) A tanú ki hall ga tá sa, ille tõ leg a szak ér tõ meg hall ga -
tá sa he lyett a ta nú nak a ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat
alap já ul szol gá ló tár gya lá son tett val lo má sá ról, ille tõ leg a
szak ér tõ nek az ott elõ ter jesz tett szak vé le mé nyé rõl ké szült
jegy zõ köny vet fel le het ol vas ni.

(5) A (4) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha az elsõ fokú
bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé se azért tör tént,
mert az íté let meg ala po zat lan sá gát a má sod fo kú bí ró sá gi
el já rás ban nem le he tett ki kü szö böl ni.

(6) Az (5) be kez dés nem zár ja ki annak a ta nú val lo más -
nak, ille tõ leg szak vé le mény nek a fel ol va sá sát, amely nem
az íté le ti tény ál lás meg ala po zat lan ré szé re vo nat ko zik.

405.  §761 (1) Ha a vád lott ter hé re nem je len tet tek be fel -
leb be zést, a meg is mé telt el já rás ban nem le het a fel men tett
vád lott bû nös sé gét meg ál la pí ta ni, ille tõ leg a ha tá lyon kí -
vül he lye zett íté let ben ki sza bott bün te tés nél sú lyo sabb
bün te tést ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in -
téz ke dés nél sú lyo sabb in téz ke dést al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés nem irány adó, ha
a) az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -

zé se a 373.  § (1) be kez dé sé nek II. a)–c) vagy e) pont já ban
vagy 376.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok
 miatt tör tént,

b) a meg is mé telt el já rás ban fel me rült új bi zo nyí ték
alap ján a bí ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek
foly tán sú lyo sabb bün te tést kell ki szab ni, fel té ve, hogy az
ügyész ezt in dít vá nyoz za,

c) az ügyész vád ki ter jesz té se foly tán a vád lott bû nös sé -
gét más bûn cse lek mény ben is meg kell ál la pí ta ni,

d) az elsõ fokú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re a fe lül vizs gá la ti el já rás ban a ter helt ter hé re be je len -
tett fe lül vizs gá la ti in dít vány foly tán ke rült sor.

(3) A (2) be kez dés ese té ben sem le het a vád lott bû nös -
sé gét meg ál la pí ta ni, ille tõ leg sú lyo sabb bün te tést ki szab ni
vagy a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés nél sú lyo -
sabb in téz ke dést al kal maz ni, ha a má sod fo kú bí ró ság az
elsõ fokú bí ró ság íté le tét a 349.  § (2) be kez dé se alap ján he -
lyez te ha tá lyon kívül.

II. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
MEGISMÉTLÉSE762

406.  §763 Ha a har mad fo kú bí ró ság vagy a Leg fel sõbb
Bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül

he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got uta sít ja új el já rás ra, a
má sod fo kú bí ró ság el já rá sá ra a XIV. Fe je zet ren del ke zé -
se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

III. Cím

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS
EGYESÍTÉSEKOR764

407.  §765 (1) Az 568.  § (3) be kez dé se alap ján ki tû zött
tár gya lás le foly ta tá sá ra az e §-ban fog lalt ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(2) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö ke is mer -
te ti a bí ró ság utó la gos egye sí tést ki mon dó ha tá ro za tát,
valamint az alap ügyek ben ho zott ha tá ro za to kat.

(3) A bí ró ság a tár gya lás alap ján a pró bá ra bo csá tást ki -
mon dó ren del ke zést, valamint a pró bá ra bo csá tás elõtt,
ille tõ leg alatt el kö ve tett bûn cse lek ményt el bí rá ló ha tá ro zat 
bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sét ha tá lyon kí -
vül he lye zi, és hal ma za ti bün te tést szab ki.

(4) Ha a bí ró ság a tár gya lás alap ján meg ál la pít ja, hogy
az ügyek utó la gos egye sí té sé nek nem volt he lye, az egye -
sí tést ki mon dó vég zést ha tá lyon kí vül he lye zi.

NEGYEDIK RÉSZ

XVII. Fejezet

A PERÚJÍTÁS766

A perújítás okai767

408.  §768 (1) A bí ró ság jog erõs íté le té vel el bí rált cse lek -
mény (alap ügy) ese tén per újí tás nak van he lye, ha

a) az alap ügy ben akár fel me rült, akár fel nem me rült
tény re vo nat ko zó olyan új bi zo nyí té kot hoz nak fel, amely
va ló szí nû vé te szi, hogy

1. a ter hel tet fel kell men te ni, lé nye ge sen eny hébb bün -
te tést kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett in téz ke dést kell
al kal maz ni, illetve a bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni,
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761 A 405.  § a 2006: LI. tör vény 187.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 405.  §-t meg elõ zõ „XVII. Fe -
je zet A fe lül vizs gá lat A fe lül vizs gá lat okai” cí me ket a 2006: LI. tör vény
285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val hatályon kívül
helyezte.

762 A XVI. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 188.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

763 A 406.  § a 2006: LI. tör vény 188.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

764 A XVI. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 189.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

765 A 407.  § a 2006: LI. tör vény 189.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

766 A Ne gye dik Rész és a XVII. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör -
vény 190.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép hatályba.

767 A 408.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 190.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

768 A 408.  § a 2006: LI. tör vény 190.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



2. a ter helt bû nös sé gét meg kell ál la pí ta ni, vagy lé nye -
ge sen sú lyo sabb bün te tést, in téz ke dés he lyett bün te tést
kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke -
dés nél lé nye ge sen sú lyo sabb in téz ke dést kell al kal maz ni;

b) a ter helt tel szem ben ugyan azon cse lek mény  miatt
több jog erõs íté le tet hoz tak, vagy a ter hel tet nem a va ló di
ne vén ítél ték el;

c) az alap ügy ben ha mis vagy ha mi sí tott bi zo nyí té kot
hasz nál tak fel;

d) az alap ügy ben a bí ró ság, az ügyész ség vagy a nyo -
mo zó ha tó ság tag ja a kö te les sé gét a bün te tõ tör vénybe üt -
kö zõ mó don meg szeg te;

e) az alap ügy ben az íté le tet a XXV. Fe je zet alap ján a
ter helt tá vol lé té ben tar tott tár gya lá son hoz ták.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont ja ese té ben per újí tás nak 
csak ak kor van he lye, ha

a) a per újí tá si ok ként meg je lölt bûn cse lek mény el kö -
ve té sét jog erõs íté let meg ál la pí tot ta, vagy ilyen íté let meg -
ho za ta lát nem bi zo nyí tott ság hi á nya zár ta ki, és

b) e bûn cse lek mény a bí ró ság ha tá ro za tát be fo lyá sol ta.

(3) A per újí tás nak nem aka dá lya, ha a (2) be kez dés
a) pont já ban meg je lölt bûn cse lek mény  miatt a fe le lõs ség re 
vo nás bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok  miatt
ma radt el.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti új bi zo nyí ték nak
kell te kin te ni az olyan sze mély ta nú val lo má sát is, aki az
alap ügy ben a men tes sé gi jo gá val élve a val lo más té telt
meg ta gad ta.

(5) Per újí tás nak a ter helt ter hé re csak éle té ben és csak
az el évü lé si idõn be lül van he lye. A per újí tást nem zár ja ki, 
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, a ter helt ja vá ra
 szóló per újí tást pe dig az sem, hogy a ter helt bün tet he tõ sé -
ge meg szûnt.

(6) E fe je zet ren del ke zé se it ak kor is meg fele lõen al kal -
maz ni kell, ha a per újí tá si in dít ványt a bí ró ság el já rást
meg szün te tõ vagy tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zé se
ellen ter jesz tet ték elõ.

A perújítási indítvány769

409.  §770 (1) A ter helt ter hé re per újí tá si in dít ványt ter -
jeszt het elõ

a) az ügyész,
b) a pót ma gán vád ló, a fel men tett vád lott bû nös sé gé nek 

meg ál la pí tá sa ér de ké ben.

(2) A ter helt ja vá ra per újí tá si in dít ványt ter jeszt het elõ
a) az ügyész,
b) a ter helt,

c) a védõ, ki vé ve ha a ter helt ezt meg til tot ta,
d) a fi a tal ko rú ter helt tör vényes kép vi se lõ je,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se ellen – a ter helt

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a ter helt tör vényes kép vi se lõ je,
há zas tár sa vagy élet tár sa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élet tár sa.

(3) A 408.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján csak ab -
ban az eset ben le het per újí tást in dít vá nyoz ni, ha a ter helt a
tar tóz ko dá si he lyé rõl idéz he tõ. Eb ben az eset ben a per újí -
tás le foly ta tá sa kö te le zõ. Ha a ter helt tá vol lé té ben csak a
má sod fo kú bí ró sá gi el já rást foly tat ták le, a per újí tást csak
a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó an kell el ren del -
ni. Ha a ter helt a per újí tás el ren de lé se után is mé tel ten is -
me ret len hely re tá vo zott, a per újí tá si el já rást meg kell
szün tet ni.

410.  §771 (1) A nem jo go sult tól szár ma zó per újí tá si in dít -
vány nak a bí ró ság ré szé re tör té nõ meg kül dé sét az ügyész
mel lõ zi, er rõl az in dít vány elõ ter jesz tõ jét írás ban ér te sí ti.

(2) A per újí tá si in dít vány ban meg kell je löl ni az in dít -
vány okát és bi zo nyí té ka it. Az ok nem sza ba tos meg je lö lé -
se a per újí tás nak nem aka dá lya.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben olyan kö rül mény rõl sze rez
tu do mást, amely nek alap ján per újí tást le het in dít vá nyoz ni, 
kö te les er rõl a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben 
dön tés re jo go sult bí ró ság te rü le tén mû kö dõ ügyészt ér te sí -
te ni.

A perújítási eljárás772

411.  §773 (1) A per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé -
ben, ha az alap ügy ben a he lyi bí ró ság járt el elsõ fo kon, a
me gyei bí ró ság, ha a me gyei bí ró ság járt el elsõ fo kon, az
íté lõ táb la dönt.

(2) A per újí tá si in dít ványt – ha azt nem az ügyész nyújt -
ja be – a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben dön -
tés re jo go sult bí ró ság te rü le tén mû kö dõ ügyész nél kell
írás ban be nyúj ta ni vagy jegy zõ könyv be mon da ni. Az
ügyész az in dít ványt a nyi lat ko za tá val együtt, har minc na -
pon be lül meg kül di a bí ró ság nak. Ha a pót ma gán vád ló
nyújt be per újí tá si in dít ványt, azt köz vet le nül a dön tés re
jo go sult bí ró ság nál kell elõ ter jesz te nie.

(3) A per újí tá si in dít vány meg kül dé se elõtt az ügyész
nyo mo zást ren del het el. Ha az ügyész nyo mo zást ren del el, 
a (2) be kez dés ben írt ha tár idõ a nyo mo zás be fe je zé sé tõl
szá mít.
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(4) Ha a per újí tá si in dít ványt a 408.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja alap ján ter jesz tet ték elõ, a per újí tá si el já rást so -
ron kí vül kell le foly tat ni.

412.  §774 (1) A bí ró ság be szer zi az alap ügy ira ta it, és ha a 
per újí tás meg en ged he tõ sé gé ben való dön tés hez szük sé -
ges, az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt bi zo nyí tá si esz kö zök
fel ku ta tá sa ér de ké ben nyo mo zást ren del el, és az ira to kat
meg kül di az ügyész nek. A nyo mo zás ra a IX. Fe je zet ren -
del ke zé sei a per újí tá si el já rás jel le gé nek meg fele lõen
irány adók. Elõ ze tes le tar tóz ta tás, ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, lak hely el ha gyá si ti la lom, házi õri zet és tá -
vol tar tás nem ren del he tõ el.

(2) A per újí tá si in dít ványt a bí ró ság má sod fo kú ta ná csa
ta nács ülé sen bí rál ja el.

(3) A per újí tá si in dít vány a (2) be kez dés sze rin ti ta nács -
ülés meg kez dé sé ig vissza von ha tó. Ha a 409.  § (2) be kez -
dé sé nek b)–f) pont já ban fel so rol tak va la me lyi ke a per újí -
tá si in dít ványt ak kor von ta vissza, ami kor az ügyész azt a
nyi lat ko za tá val együtt még nem küld te meg a bí ró ság nak,
a per újí tá si in dít ványt nem kell meg kül de ni a bí ró ság nak.

413.  §775 (1) Ha a bí ró ság a per újí tá si in dít ványt ala pos -
nak ta lál ja, a per újí tást el ren de li, és az ügyet a meg is mé telt 
el já rás le foly ta tá sa vé gett meg kül di az alap ügy ben el járt
elsõ fokú bí ró ság nak, ille tõ leg a meg is mé telt el já rás le -
foly ta tá sá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró -
ság hoz te szi át, egy ide jû leg az alap ügy ben ho zott bár mely
ren del ke zés vég re haj tá sát fel füg geszt he ti, ille tõ leg fél be -
sza kít hat ja, vagy a szük sé ges kény szer in téz ke dést el ren -
del he ti. A 408.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a bí -
ró ság az alap el já rást a 332.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján maga is meg szün tet he ti.

(2) Az alap ta lan, az arra nem jo go sult tól szár ma zó per -
újí tá si in dít ványt a bí ró ság el uta sít ja. A ha tá ro za tot köz li
az zal, aki a per újí tá si in dít ványt elõ ter jesz tet te, és ha az in -
dít ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, az ügyésszel is.

(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal a ko ráb bi val azo nos tar -
ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett vagy egyéb ként a ko -
ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett in -
dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bí ró -
ság mel lõz he ti.

(4) A fel me rült bûn ügyi költ sé get a per újí tá si in dít vány
el uta sí tá sa ese tén az in dít vá nyo zó vi se li, ha a per újí tá si in -
dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, a bûn ügyi költ sé get az
ál lam vi se li.

414.  §776 (1) A per újí tás el ren de lé se ellen fel leb be zés -
nek nincs he lye, a per újí tá si in dít vány el uta sí tá sa  miatt az
in dít ványt elõ ter jesz tõ fel leb bez het. A jog erõs ha tá ro zat
el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta -
lát a bí ró ság mel lõz he ti.

(2) A me gyei bí ró ság vég zé se el le ni fel leb be zést az íté -
lõ táb la, az íté lõ táb la vég zé se el le ni fel leb be zést a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ta nács ülé sen bí rál ja el.

(3) A per újí tás el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás le -
foly ta tá sá ra a XI. és a XIII. Fe je zet ren del ke zé se it a per újí -
tás jel le gé bõl fo lyó el té ré sek kel kell al kal maz ni. A bí ró ság 
az alap ügy ben ho zott bár mely ren del ke zés vég re haj tá sát
fel füg geszt he ti, ille tõ leg fél be sza kít hat ja, vagy a szük sé -
ges kény szer in téz ke dést el ren del he ti.

(4) A ter helt nek a tár gya lás ra  szóló idé zés sel együtt – ha 
ez ko ráb ban nem tör tént meg – a per újí tást el ren de lõ vég -
zést is kéz be sí te ni kell, a tár gya lá son a vád irat he lyett a
per újí tás sal meg tá ma dott íté le tet és a per újí tást el ren de lõ
vég zést is mer te ti a ta nács el nö ke.

415.  §777 (1) Ha a bí ró ság – a tár gya lás ered mé nyé tõl
füg gõ en – meg ál la pít ja, hogy a per újí tás ala pos, az alap -
ügy ben ho zott íté le tet vagy az íté let nek a per újí tás sal meg -
tá ma dott ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi, és új íté le tet hoz, ha 
pe dig a per újí tást alap ta lan nak ta lál ja, azt el uta sít ja.

(2) Ha az alap ügy ben ki sza bott bün te tést össz bün te tés -
be fog lal ták, és a per újí tás ala pos sá ga foly tán az össz bün -
te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül kell he lyez ni, a bí ró ság az
össz bün te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül he lye zi, és – ha en -
nek fel té te lei fenn áll nak – le foly tat ja az össz bün te té si el já -
rást, fel té ve, hogy ez az 574.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás -
kö rét nem ha lad ja meg; el len ke zõ eset ben az ira to kat az
össz bün te té si el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ
bí ró ság nak küldi meg.

(3) Ha a per újí tá si in dít ványt a ter helt ja vá ra ter jesz tet -
ték elõ, az íté le tet a hát rá nyá ra nem le het meg vál toz tat ni.

(4) A per újí tás el ren de lé se után ho zott ha tá ro za tok ellen 
az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint van he lye jog or vos lat nak.

(5) Per újí tás ese té ben az ér dem ben el bí rált pol gá ri jogi
igényt új ból el kell bí rál ni, ha ezt az ügyész, a ter helt vagy
a ma gán fél in dít vá nyoz za. Az ügyész vagy a ter helt in dít -
vá nyá ra a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se tár gyá ban
új ból ha tá roz ni kell. Ki zá ró lag a pol gá ri jogi igény vagy a
szü lõi fel ügye le ti jog kér dé sé ben azon ban per újí tás nak (új
el já rás nak) csak a pol gá ri per ben el já ró bí ró ság nál le het
he lye az arra meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján és el já rás
szerint.
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XVIII. Fejezet

A FELÜLVIZSGÁLAT778

A felülvizsgálat okai779

416.  §780 (1) Fe lül vizs gá lat nak a bí ró ság jog erõs ügy -
dön tõ ha tá ro za ta ellen ak kor van he lye, ha

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té -
sé re, illetve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to -
váb bá kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ
anya gi jog sza bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor,

b) a bûn cse lek mény tör vénysértõ mi nõ sí té se, a bün te -
tõ jog más sza bá lyá nak meg sér té se  miatt tör vénysértõ bün -
te tést szab tak ki, vagy tör vénysértõ in téz ke dést al kal maz -
tak, ille tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90.  §-ában
fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a 373.  §
(1) be kez dé sé nek I. b)–d) pont já ban vagy II–IV. pont já ban 
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tés sel ke rült sor,

d) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és (3) bek., 549.  §
(4) bek.] meg sér té sé vel ke rült sor,

e) az Alkot mány bíró ság a jog erõs ha tá ro zat tal be fe je -
zett bün te tõ el já rás fe lül vizs gá la tát el ren del te, fel té ve,
hogy a ter helt még nem men te sült a bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól, vagy a ki sza bott
bün te tés, ille tõ leg az al kal ma zott in téz ke dés vég re haj tá sa
még nem fe je zõ dött be, vagy a vég re hajt ha tó sá ga még nem 
szûnt meg,

f) a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra, a bün te tés
ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra olyan bün te tõ
jog sza bály alap ján ke rült sor, amely nek alkot mány elle -
nességét az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, de a ter helt
már men te sült a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö -
vet kez mé nyek alól, vagy a bün te tés vég re haj tá sa már be fe -
je zõ dött, illetve vég re hajt ha tó sá ga meg szûnt, ille tõ leg a
ter helt már nem áll az in téz ke dés ha tá lya alatt,

g) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em ber i jogi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, fel té -
ve, hogy a nem zet kö zi em ber i jogi szerv jog ha tó sá gá nak a
Ma gyar Köz tár sa ság alá ve tet te ma gát.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja alap ján a fe lül vizs gá la ti in -
dít ványt az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak köz lé sé tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés g) pont ja alap ján fe lül vizs gá lat nak
ak kor is he lye van, ha a nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho -

zott em ber i jogi szerv a nem zet kö zi szer zõ dés azon ren del -
ke zé sé nek meg sér té sét ál la pí tot ta meg, amely olyan el já rá -
si sza bály sér tést va ló sí tott meg, amely e tör vény sze rint fe -
lül vizs gá lat tal nem, csak fel leb be zés sel tá mad ha tó. Az
(1) be kez dés g) pont ja alap ján nincs he lye fe lül vizs gá lat -
nak, ha a nem zet kö zi em ber i jogi szerv az ügy éssze rû idõn 
be lül tör té nõ el bí rá lá sa kö ve tel mé nyé nek meg sér té sét ál -
la pí tot ta meg.

(4) Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak
a) az (1) be kez dés a) és b) pont ja ese té ben, ha az ügy -

ben har mad fo kú bí ró ság ho zott ügy dön tõ ha tá ro za tot,
b) a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi el já rá sa alap ján,

vagy a tör vényesség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat
alap ján ho zott ha tá ro za ta ellen,

c) ha a tör vénysértés kü lön le ges el já rás (XXIX. Fe je zet 
I–II. Cím) le foly ta tá sá val or vo sol ha tó.

(5) A bün te tõ ügy ben ho zott jog erõs ha tá ro zat nak ki zá -
ró lag a pol gá ri jogi igény vagy a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té se kér dé sé ben ho zott ren del ke zé se ellen a
Pol gá ri per rend tar tás sza bá lyai781 sze rint van he lye fe lül -
vizs gá la ti ké re lem elõ ter jesz tésének.

A felülvizsgálati indítvány782

417.  §783 (1) Fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra jo -
go sult

I. a ter helt ter hé re:
a) az ügyész,
b) a fel men tés vagy az el já rás meg szün te té se ese tén a

ma gán vád ló, ille tõ leg a pót ma gán vád ló,
II. a ter helt ja vá ra:
a) az ügyész,
b) a ter helt,
c) a védõ, ki vé ve, ha a ter helt ezt meg til tot ta,
d) a fi a tal ko rú ter helt tör vényes kép vi se lõ je,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se ellen – a ter helt

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú ter helt tör vényes kép -
vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élet tár sa.

(2) A 416.  § (1) be kez dé sé nek e) és g) pont já ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben a leg fõbb ügyész hi va tal ból kö te les a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt be nyúj ta ni.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben azt ész le li, hogy bün te tõ ügy -
ben a ter helt sé rel mé re fe lül vizs gá la ti el já rás alap já ul szol -
gá ló tör vénysértés tör tént, kö te les er rõl a leg fõbb ügyészt
ér te sí te ni.
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418.  §784 (1) Fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ter helt ter hé re a
jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(2) A ter helt ja vá ra  szóló fe lül vizs gá la ti in dít vány be -
nyúj tá sa – a 416.  § (2) be kez dé sé nek ese tén kí vül – nincs
ha tár idõ höz köt ve. Az in dít vány be nyúj tá sát nem zár ja ki,
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, vagy a ter helt
bün tet he tõ sé ge meg szûnt.

(3) Min den jo go sult csak egy íz ben nyújt hat be fe lül -
vizs gá la ti in dít ványt, ki vé ve, ha az újabb fe lül vizs gá la ti
in dít vány be nyúj tá sa a 416.  § (1) be kez dé sé nek e) vagy
g) pont ján ala pul.

A felülvizsgálati eljárás785

419.  §786 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra a
har mad fo kú bí ró sá gi el já rás (XV. Fe je zet) sza bá lya it az e
fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fe lül vizs gá lat oká nak
és cél já nak meg je lö lé sé vel az alap ügy ben el járt elsõ fokú
bí ró ság nál kell írás ban be nyúj ta ni. A fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt an nál a bí ró ság nál is elõ le het ter jesz te ni, amely nek
el já rá sát a fe lül vizs gá la ti in dít vány sé rel me zi. A leg fõbb
ügyész a fe lül vizs gá la ti in dít vá nyát – az alap ügy ira ta i val
együtt – köz vet le nül a Leg fel sõbb Bí ró ság nál ter jesz ti elõ.

(3) A bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít ványt az alap ügy ira -
ta i val együtt har minc na pon be lül fel ter jesz ti a Leg fel sõbb
Bí ró ság hoz.

(4) A fe lül vizs gá la ti in dít vány a Leg fel sõbb Bí ró ság ha -
tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig visszavon -
ható.

(5) A védõ az ál ta la elõ ter jesz tett fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt csak a ter helt hoz zá já ru lá sá val von hat ja vissza.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány vissza vo ná sa ese tén a
Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rást meg szün te ti.

420.  §787 (1) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a Leg fel sõbb Bí -
ró ság ta ná csa, ha pe dig az a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta
ellen irá nyul, a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi va tá sos bí ró ból álló
ta ná csa ta nács ülé sen vagy nyil vá nos ülé sen bí rál ja el.

(2) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban védõ rész vé te le köte -
lezõ. A ta nács el nö ke vé dõt ren del ki, ha a ter helt nek nincs
vé dõ je, és szük ség ese tén a fe lül vizs gá la ti in dít vány meg -
fo gal ma zá sá ra hív ja fel.

(3) Ha a ki ren delt védõ az in dít ványt har minc na pon be -
lül nem vagy hi á nyo san nyújt ja be, rend bír ság gal sújt ha tó.

421.  §788 (1) A ta nács el nö ke az in dít vány elõ ter jesz tõ jét
az in dít vány nak har minc na pon be lü li ki egé szí té sé re hív ja
fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a ha tá ro za tot mi ért
tart ja sé rel mes nek, vagy ha az in dít vány ban nem fe lül vizs -
gá la ti okra hi vat ko zott.

(2) A tör vény ben ki zárt, az arra nem jo go sult tól szár ma -
zó, vagy az el ké sett in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság el uta -
sít ja. A 420.  § (3) be kez dé sét ki vé ve ugyan így jár el, ha a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fel hí vás el le né re nem, vagy
 hiányosan nyúj tot ták be.

(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal is mé tel ten elõ ter jesz -
tett, ille tõ leg a ko ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten
elõ ter jesz tett in dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat
ho za ta lát a Leg fel sõbb Bí ró ság mel lõz he ti.

422.  §789 (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá -
nak nincs he lye, és az alap ügy ben a vá dat az ügyész kép vi -
sel te, a ta nács el nö ke az in dít ványt az alap ügy ira ta i val
együtt nyi lat ko zat té tel vé gett meg kül di a Leg fõbb
Ügyész ség nek.

(2) A ma gán vá das el já rás ban vagy pót ma gán vád alap -
ján foly ta tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ma gán vád ló nak, ille tõ leg a
pót ma gán vád ló nak kell meg kül de ni.

(3) Az ügyész az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt ti zen -
öt na pon be lül vissza kül di, a ma gán vád ló, ille tõ leg a pót -
ma gán vád ló a nyi lat ko za tát ti zen öt na pon be lül meg kül di
a Leg fel sõbb Bí ró ság nak.

(4) A ta nács el nö ke a fe lül vizs gá la ti in dít ványt és a
(3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány elõ ter jesz tõ jé nek és a jo go sult nak az zal kül di meg,
hogy arra a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ész -
re vé telt te het. A ter helt és vé dõ je ré szé re meg kell kül de ni
a más ál tal be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít ványt és az arra
tett nyi lat ko za tot is.

423.  §790 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban a jog erõs ha tá -
ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás az irány adó. A fe lül vizs -
gá la ti in dít vány ban a jog erõs ha tá ro zat ál tal meg ál la pí tott
tény ál lás nem tá mad ha tó.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt – a 416.  § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a
meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta la ide jén ha tá lyos jog -
sza bá lyok alap ján kell el bí rál ni. A 416.  § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a fe lül vizs -
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gá la ti in dít ványt az el bí rá lá sa kor ha tá lyos jog sza bá lyok
alap ján kell el bí rál ni.

(3) A 416.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a fe lül vizs gá la ti in dít ványt a tör vénnyel ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés sel el len té tes jog sza bály fi -
gyel men kí vül ha gyá sá val, illetve a nem zet kö zi em ber i
jogi szerv dön té sé nek ala pul vé te lé vel kell el bí rál ni.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot
– az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak a fe -
lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ré szé ben és csak a
fe lül vizs gá la ti in dít vány ban meg ha tá ro zott ok alap ján bí -
rál ja fe lül, a ter helt ter hé re be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ese tén azon ban a meg tá ma dott ha tá ro za tot a ter helt
ja vá ra is meg vál toz tat hat ja.

(5) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot a
416.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján ak kor is fe lül bí -
rál ja, ha az in dít ványt nem eb bõl az ok ból nyúj tot ták be.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nincs ha lasz tó ha tá -
lya, a Leg fel sõbb Bí ró ság azon ban az in dít vány elbírálá -
sáig a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti 
vagy fél be sza kít hat ja.

424.  §791 (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in -
dít vány ról ta nács ülé sen ha tá roz, ha

a) a fe lül vizs gá la ti el já rást meg kell szün tet ni, vagy a
fe lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá nak van he lye,

b) a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sé rõl vagy fél be sza kí tá sá ról dönt,

c) az in dít vány alap ján a meg tá ma dott ha tá ro zat ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl
vagy a meg tá ma dott ha tá ro za tot hozó bí ró ság új el já rás ra
uta sí tá sá ról kell ren del kez ni.

(2) A ta nács el nö ke a ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil -
vá nos ülést tûz het ki.

425.  §792 (1) A nyil vá nos ülé sen a védõ, valamint ha a
vá dat az ügyész kép vi sel te, a leg fõbb ügyész vagy kép vi -
se lõ je rész vé te le kö te le zõ.

(2) A nyil vá nos ülés rõl a ter hel tet, a ma gán vád lót és a
pót ma gán vád lót, ille tõ leg a 417.  § (1) be kez dé sé ben fel so -
rolt jo go sul ta kat ér te sí te ni kell. A fog va levõ ter hel tet a
nyil vá nos ülés re elõ kell ál lí ta ni.

(3) Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be -
sí tés leg alább nyolc nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg tör -
tén jék. A nyil vá nos ülés meg tar tá sá nak nem aka dá lya, ha
az ér te sí tést azért nem le he tett kéz be sí te ni, mert a cím zett
is me ret len he lyen tar tóz ko dik.

(4) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után a ta nács el nö ke ál -
tal ki je lölt bíró is mer te ti a fe lül vizs gá la ti in dít ványt, a
meg tá ma dott ha tá ro za tot és az ira tok tar tal má ból mind azt,
ami a fe lül vizs gá la ti in dít vány el bí rá lá sá hoz szük sé ges.

(5) Az ügy elõ adá sa után a fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ -
ter jesz tõ je, az ügyész, a védõ, valamint a 417.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt egyéb jo go sul tak a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ke re tei kö zött fel szó lal hat nak. A fel szó la lá sok után
vá lasz nak van he lye. A fel szó la lás joga utol já ra a ter hel tet
il le ti meg.

A felülvizsgálati eljárás során hozott határozat793

426.  §794 Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány alap ján el já ró bí -
ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nem ad helyt, a meg tá -
ma dott ha tá ro za tot a ha tá lyá ban fenn tart ja.

427.  §795 (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in -
dít vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a
tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té -
sé re, illetve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to -
váb bá kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ
anya gi jog sza bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor,

b) a bûn cse lek mény tör vénysértõ mi nõ sí té se, a bün te -
tõ jog más sza bá lyá nak meg sér té se  miatt tör vénysértõ bün -
te tést szab tak ki, vagy tör vénysértõ in téz ke dést al kal maz -
tak, ille tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90.  §-ában
fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és (3) bek., 549.  §
(4) bek.] meg sér té sé vel ke rült sor.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az Alkot -
mány bíró ság ha tá ro za ta alap ján [416.  § (1) bek. e) és
f) pont ja] ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti
in dít vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a 
tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha ez az ira tok
alap ján le het sé ges.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra azért ke rült 
sor, mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em ber i jogi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz nem szük sé ges az el já rás
meg is mét lé se, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot maga is
meg hoz hat ja.
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428.  §796 (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma -
dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a 373.  § (1) be kez dé sé nek
I. b)–d), II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály -
sér tés sel ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ha -
tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti, a ha tás kör -
rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró sá got új el já rás ra uta -
sít ja, illetve az ira to kat az ügyész nek meg kül di.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az Alkot -
mány bíró ság ha tá ro za ta alap ján [416.  § (1) bek. e) és
f) pont ja] ke rült sor, és a tör vénynek meg fe le lõ ha tá ro zat
meg ho za ta la az ira tok alap ján nem le het sé ges, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott
ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ko ráb ban el járt bí -
ró sá got új el já rás le foly ta tá sá ra utasítja.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít ványt azért nyúj tot ták be,
mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em ber i jogi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz az el já rás meg is mét lé se szük -
sé ges, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal
meg tá ma dott ha tá ro za tot ak kor is ha tá lyon kí vül he lye zi,
és az el járt bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a nem zet kö zi
em ber i jogi szerv olyan jog sér tést ál la pí tott meg, amely
 miatt a meg tá ma dott íté le tet e tör vény sze rint egyéb ként
nem kell ha tá lyon kí vül helyezni.

(4) Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi,
és a ter helt fog va van, a fog va tar tás kér dé sé ben ha tá roz.

429.  §797 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás so rán fel me rült
bûn ügyi költ sé get, ide ért ve a fe lül vizs gá la ti in dít vány
meg fo gal ma zá sá ra ki ren delt védõ díj át is, a fe lül vizs gá la ti
in dít vány el uta sí tá sa ese tén – az ügyész ál tal kez de mé nye -
zett fe lül vizs gá lat ese tét ki vé ve – az in dít vány elõ ter jesz -
tõ je vi se li. Más ese tek ben a bûn ügyi költ sé get az ál lam vi -
se li.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít vány el in té zé se után a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az
ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nyá val és az ülés rõl ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di annak a bí ró ság -
nak, amely a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ha -
tá ro za tot hoz ta, vagy ame lyet új el já rás ra, ille tõ leg az el já -
rás le foly ta tá sá ra uta sí tott.

XIX. Fejezet798

JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN

430.  §799 A tör vényesség ér de ké ben be je len tett jog or -
vos lat ese tén a XVIII. Fe je zet ren del ke zé se it az e fe je zet -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A tör vényesség érdekében bejelentett jogorvoslat800

431.  §801 A leg fõbb ügyész a bí ró ság tör vénysértõ és
jog erõs ha tá ro za ta ellen a Leg fel sõbb Bí ró ság nál a tör -
vényesség ér de ké ben jog or vos la tot je lent het be, fel té ve,
hogy a jog erõs ha tá ro zat más jog or vos lat tal nem tá mad ha -
tó meg.

432.  § A jog or vos lat be je len té se nincs ha tár idõ höz köt ve,
és a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs fel füg gesz tõ ha tá lya.

433.  § Nincs he lye tör vényesség ér de ké ben jog or vos lat
be je len té sé nek, ha a ha tá ro za tot a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz ta.

Jogorvoslati eljárás a tör vényesség érdekében

434.  § (1) A tör vényesség ér de ké ben be je len tett jog or -
vos la tot a Leg fel sõbb Bí ró ság ta ná csa nyil vá nos ülé sen in -
té zi el.

(2) A nyil vá nos ülés rõl a leg fõbb ügyészt, a ter hel tet és
vé dõ jét ér te sí te ni kell. Ha az alap ügy ben a ter helt nek nem
volt vé dõ je, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ter helt ré szé re vé dõt
ren del ki.

(3) A tör vényesség ér de ké ben be je len tett jog or vos la ti
in dít vány ra a ter helt és a védõ ész re vé te le ket te het.

435.  § (1) A nyil vá nos ülés a leg fõbb ügyész nek vagy
kép vi se lõ jé nek a tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.

(2) A nyil vá nos ülés meg tar tá sá ra a XIV. Fe je zet ren -
del ke zé sei meg fele lõen irány adók. A nyil vá nos ülé sen a
leg fõbb ügyész vagy kép vi se lõ je, a ter helt és vé dõ je fel -
szó lal hat és – az el já rás jel le gé hez ké pest – in dít vá nyo kat
te het.
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A tör vényesség érdekében bejelentett jogorvoslat
alapján hozott határozat

436.  § Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a tör vényesség ér de ké -
ben be je len tett jog or vos la tot ala pos nak ta lál ja, íté le té ben
meg ál la pít ja, hogy a meg tá ma dott ha tá ro zat tör vénysértõ,
el len ke zõ eset ben a jog or vos la tot vég zé sé vel el uta sít ja.

437.  § A Leg fel sõbb Bí ró ság tör vénysértés meg ál la pí tá -
sa ese tén a ter hel tet fel ment he ti, a kény szer gyógy ke ze lé sét 
mel lõz he ti, az el já rást meg szün tet he ti, eny hébb bün te tést
szab hat ki, vagy eny hébb in téz ke dést al kal maz hat, ille tõ -
leg ilyen ha tá ro zat meg ho za ta la ér de ké ben a meg tá ma dott
ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lyez he ti, és szük ség ese tén az 
el járt bí ró sá got új el já rás ra uta sít hat ja; egyéb ese tek ben a
Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta csak a tör vénysértést ál la -
pít hat ja meg.

438.  § A jog or vos la ti el já rás so rán fel me rült bûn ügyi
költ sé get az ál lam vi se li.

XX. Fejezet802

JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS

439.  §803 (1) Jog egy sé gi el já rás nak van he lye, ha
a) a jog gya kor lat to vább fej lesz té se vagy az egy sé ges

ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elvi kér dés ben
jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges,

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság va la mely ta ná csa jog kér dés -
ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta -
ná csá nak ha tá ro za tá tól.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke -
zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás nak 
van he lye kü lö nö sen ak kor, ha az íté lõ táb la, a me gyei bí ró -
ság vagy a he lyi bí ró ság elvi kér dés ben ko ráb ban ho zott
jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tól el té rõ jog erõs ha tá ro za tot ho -
zott, és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a leg fõbb
ügyész az elvi kér dés el dön té sét szük sé ges nek tart ja.

440.  § (1) Jog egy sé gi el já rást kell le foly tat ni,
a) ha azt a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a bün te tõ

kol lé gi u má nak ve ze tõ je, ille tõ leg a leg fõbb ügyész in dít -
vá nyoz za, to váb bá

b) a 439.  § b) pont ja ese tén.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban írt ok  miatt a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ta ná csa in dít vá nyoz za a jog egy sé gi el já rást.

(3)804 Ha a jog egy sé gi el já rás ered mé nye a Leg fel sõbb
Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lévõ más rend kí vü li jog or vos la -
ti el já rás ra ki ha tás sal le het, a Leg fel sõbb Bí ró ság a rend kí -
vü li jog or vos la ti el já rást a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za -
ta lá ig fel füg gesz ti.

441.  § (1) A jog egy sé gi in dít vány ban meg kell je löl ni az 
el bí rá lan dó elvi kér dést (jog kér dést) és az in dít vány elõ ter -
jesz tõ jé nek ja vas la tát annak mi kén ti el dön té sé re. Az in dít -
vány hoz mel lé kel ni kell az in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi
ha tá ro za tok ki ad má nyát.

(2) A jog egy sé gi in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi -
va tá sos bí ró ból álló jog egy sé gi ta ná csa bí rál ja el.

(3) A jog egy sé gi ta nács el nö ke a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nö ke vagy bün te tõ kol lé gi u má nak ve ze tõ je. A jog egy sé gi
in dít vány elõ ter jesz tõ je nem le het a jog egy sé gi ta nács el -
nö ke vagy tag ja.

(4) A jog egy sé gi ta nács tag ja nem le het az, aki a jog egy -
sé gi in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.

442.  §805 (1) A jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö ke ké szí ti 
elõ, és az ügyet ta nács ülés re vagy nyil vá nos ülés re tûzi ki.

(2) A jog egy sé gi ta nács ta nács ülé sen dönt, ha
a) a tör vény ben ki zárt vagy az arra nem jo go sult tól

szár ma zó in dít ványt ér de mi el bí rá lás nél kül el uta sít ja,
b) a jog egy sé gi in dít vány vissza vo ná sa  miatt a jog egy -

sé gi el já rást meg szün te ti.

(3) Ha a jog egy sé gi ta nács az in dít ványt ér dem ben el bí -
rál ja, nyil vá nos ülé sen ha tá roz. A jog egy sé gi ha tá ro zat ho -
za ta lá ra irá nyuló in dít ványt – ha azt nem a leg fõbb ügyész
nyúj tot ta be – a ta nács el nö ke a jog egy sé gi in dít vánnyal
érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat ki ad má nyá val együtt meg kül di
a leg fõbb ügyész nek. A leg fõbb ügyész az in dít vány kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül di a jog -
egy sé gi in dít vány ra tett nyi lat ko za tát a Leg fel sõbb Bí ró -
ság nak.

(4) A nyil vá nos ülést a ta nács el nö ke ve ze ti, az el já rás -
ban egy vagy két elõ adó bí rót je löl het ki.

(5) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után az elõ adó bíró
össze fog lal ja a jog egy sé gi in dít ványt, illetve az el bí rá lan -
dó elvi kér dés lé nye gét. Ezt köve tõen az in dít vá nyo zó fel -
szó lal hat. Ha nem a leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány 
elõ ter jesz tõ je, ak kor a leg fõbb ügyész az in dít vá nyo zó fel -
szó la lá sát köve tõen fel szó lal hat.

(6) A fel szó la lá so kat köve tõen a jog egy sé gi ta nács ha tá -
ro zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A
jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát ta nács ko zás után sza va zás -
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sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, a ha tá ro za tot
a több sé gi sza va zat dön ti el.

(7) A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá son
és a sza va zás nál a jog egy sé gi ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak jegy zõ könyv ve ze tõ le het je len.

(8) A nyil vá nos ülést a jog egy sé gi ta nács fon tos ok ból
el na pol hat ja.

443.  § (1)806 A jog egy sé gi ta nács a nyil vá nos ülé sen ha -
tá ro za tot hoz. A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi ha tá ro za -
tot „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za,
és azt nyil vá no san hir de ti ki.

(2) A jog egy sé gi in dít vány nak helyt adó ha tá ro zat ren -
del ke zõ rész e tar tal maz za a jog egy sé gi el já rás tár gyá ul
szol gá ló, illetve az zal szo ro san össze füg gõ elvi kér dés ben
adott irány mu ta tást.

(3) Ha az elvi kér dés ben adott irány mu ta tás ból kö vet ke -
zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat tal érin tett jog erõs bí ró sá gi ha -
tá ro zat nak a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tó
ren del ke zé se tör vénysértõ, a jog egy sé gi ta nács a tör -
vénysértõ ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ter hel -
tet fel men ti, illetve az el já rást meg szün te ti. Ha a ter helt
fog va van, a fog va tar tást is meg szün te ti.

(4) A jog egy sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za,
hogy a jog egy sé gi in dít ványt ki ter jesz tet te elõ, az in dít -
vány mire irá nyul, és mely bí ró sá gi ha tá ro za to kat érint. Is -
mer te ti az el bí rá lan dó elvi kér dés ben ki ala kult el té rõ ál lás -
pon to kat, szük ség ese tén az in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi
ha tá ro za tok ban meg ál la pí tott tény ál lás lé nye gét, szá mot
ad a ren del ke zõ rész ben adott irány mu ta tás in do ka i ról. A
ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za a ter helt fel men té sé nek
és az el já rás meg szün te té sé nek indokait is.

444.  § A jog egy sé gi ta nács el uta sít ja a jog egy sé gi in dít -
ványt, ha jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la nem szük sé -
ges. A ha tá ro zat in do ko lá sa az el uta sí tás okát tar tal maz za.

445.  § (1) A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát nyom ban
ki hir de ti, ezt köve tõen ti zen öt na pon be lül írás ban köz li az
in dít vány elõ ter jesz tõ jé vel és – ha az elõ ter jesz tõ nem a
leg fõbb ügyész volt – a leg fõbb ügyésszel is. A ha tá ro za tot 
kö zöl ni kell az zal a ter helt tel is, akit fel men tet tek vagy aki -
vel szem ben az el já rást meg szün tet ték. Ha az alap el já rás -
ban a vá dat ma gán vád ló vagy pót ma gán vád ló kép vi sel te, a 
ha tá ro za tot vele is kö zöl ni kell.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik a jog egy sé gi ha tá ro -
zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl.

ÖTÖDIK RÉSZ

XXI. Fejezet807

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁS

446.  § E tör vény ren del ke zé se it fi a tal ko rú [Btk. 107.  §
(1) bek.] el le ni bün te tõ el já rás ban az e fe je zet ben fog lalt el -
té ré sek kel kell al kal maz ni.

Általános rendelkezések

447.  § (1) A fi a tal ko rú val szem ben az el já rást az élet ko ri 
sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével, és úgy kell le foly tat -
ni, hogy az elõ se gít se a fi a tal ko rú nak a tör vények irán ti
tisz te le tét.

(2)808 A bün te tõ el já rás so rán – szük ség ese tén, ille tõ leg
kü lön jog sza bály ren del ke zé se alap ján – kez de mé nyez ni
kell a fi a tal ko rú ér de ké ben gyám ha tó sá gi in téz ke dés el -
ren de lé sét, valamint a fi a tal ko rú ne ve lé sét, gon do zá sát
vagy fel ügye le tét el mu lasz tó sze méllyel szem be ni in téz -
ke dést.809

A fiatalkorúak bírósága810

448.  § (1) A fi a tal ko rú ak he lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar -
to zó ügyé ben a me gyei bí ró ság szék he lyén lévõ he lyi bí ró -
ság, a Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le tén a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti 
Bí ró ság jár el, e bí ró sá gok ille té kessége a fi a tal ko rú ak
ügyé ben a me gye, ille tõ leg a fõ vá ros te rü le té re ter jed ki.

(2)811 Fi a tal ko rú ak el le ni bí ró sá gi el já rás ban elsõ fo kon
a ta nács el nö ke (egyes bí ró), má sod fo kon és – a Leg fel sõbb 
Bí ró sá got ki vé ve – har mad fo kon a ta nács egyik tag ja az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ál tal ki je lölt bíró.

(3) Az elsõ fokú bí ró sá gon a ta nács egyik ül nö ke pe da -
gó gus.

(4) A fi a tal ko rú ak bí ró sá ga a fel nõtt korú ter helt ügyét is 
el bí rál ja, ha az a fi a tal ko rú ügyé vel össze függ.

Az ügyész

449.  § (1) Az ügyész jog kö ré ben a fe let tes ügyész ál tal
ki je lölt ügyész (a fi a tal ko rú ak ügyé sze) jár el.812
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(2) Fi a tal ko rú val szem ben bün te tõ el já rás nak csak köz -
vád ra van he lye. Fi a tal ko rú val szem ben pót ma gán vád nak
nincs he lye, a ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mé nyek
ese té ben az ügyész jár el.

A védõ

450.  § A fi a tal ko rú el le ni el já rás ban védõ rész vé te le kö -
te le zõ.

A tör vényes képviselõ

451.  §813 A tör vényes kép vi se lõ az ügy ira ta it a nyo mo -
zás be fe je zé se után meg te kint he ti. A nyo mo zás so rán is
meg te kint he ti az olyan el já rá si cse lek mé nyek rõl ké szült
ira to kat, ame lyek nél je len le he tett. Egyéb ként a tör vényes
kép vi se lõ je len lé ti, ész re vé te le zé si, fel vi lá go sí tás ké ré si,
in dít vány té te li, valamint jog or vos la ti jo gá ra a védõ jo gai
irány adók.

452.  § (1)814 A gyám ha tó ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész, azt köve tõen a bí ró ság meg ke re sé sé re – ese ti
gond no kot ren del ki, ha

a) a tör vényes kép vi se lõ a bûn cse lek ményt a fi a tal ko -
rú val együtt kö vet te el, ille tõ leg az ér de kei a fi a tal ko rú ér -
de ke i vel egyéb ként el len té te sek,

b) a tör vényes kép vi se lõ a jo ga i nak gya kor lá sá ban aka -
dá lyoz va van,

c) a fi a tal ko rú nak nincs tör vényes kép vi se lõ je, vagy
nem ál la pít ha tó meg, hogy ki a tör vényes kép vi se lõ je.

(2)815 Az (1) be kez dés a) pont ja ese tén az ese ti gond nok
ki ren de lé sé ig a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt köve tõen
a bí ró ság a tör vényes kép vi se lõt ki zár hat ja az el já rás ból.

(3) Az ese ti gond nok az el já rás ban tör vényes kép vi se lõ -
ként jár el.

A bizonyítási eszközök

453.  § (1)816

(2)817 A fi a tal ko rú élet ko rát köz ok irat tal kell bi zo nyí ta -
ni. Be kell sze rez ni a kör nye zet ta nul mányt, amely tar tal -
maz za a fi a tal ko rú ról a köz ok ta tás ról  szóló tör vény818 fel -

ha tal ma zá sa alap ján az in téz mény ál tal nyil ván tar tott és
ke zelt ada to kat, vagy a mun ka hely ál tal adott tá jé koz ta tást. 
A kör nye zet ta nul mányt a párt fo gó fel ügye lõ ké szí ti
el.819 A kör nye zet ta nul mány el ké szí té sé hez a párt fo gó a
rend õrség köz re mû kö dé sét igény be ve he ti.

(3) A fi a tal ko rú ter helt val lo má sa po li gráf al kal ma zá sá -
val nem vizs gál ha tó.

Az elõ ze tes letartóztatás

454.  § (1) A fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak a
129.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott okok ese té ben is
csak ak kor van he lye, ha az a bûn cse lek mény kü lö nös tár -
gyi sú lya foly tán szük sé ges.

(2) A fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
a) ja ví tó in té zet ben,
b) bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben

kell vég re haj ta ni.

(3) A bí ró ság dönt ar ról, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tást
– a fi a tal ko rú sze mé lyi sé gé re vagy a ter hé re rótt bûn cse -
lek mény jel le gé re te kin tet tel – hol kell vég re haj ta ni.

(4) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma alatt a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak he lyét az ügyész, a
ter helt vagy a védõ in dít vá nyá ra meg vál toz tat hat ja. Er rõl
– a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tig – az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást el ren de lõ bí ró ság, azt köve tõen az a bí -
ró ság ha tá roz, ame lyik elõtt a bün te tõ el já rás fo lyik.

(5) Ha a fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ja ví tó in té zet -
ben hajt ják vég re, és a fi a tal ko rú bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet ben vagy rend õrségi fog dá ban tör té nõ ide ig le nes el -
he lye zé sé rõl a bí ró ság ha tá roz, a bí ró ság ha tás kö ré re és
ille té kességére a (4) be kez dést kell al kal maz ni.

(6) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sa so rán a fi a tal -
ko rú a kat a fel nõtt ko rú ak tól el kell kü lö ní te ni.

455.  §820 Ha a fi a tal ko rú val szem ben el ren delt elõ ze tes
le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak kez de té tõl két év el telt, az
elõ ze tes le tar tóz ta tást meg kell szün tet ni, ki vé ve az ügy -
dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés
foly tán meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.

Kényszerintézkedés elrendelése a vádirat
benyújtása elõtt

456.  § (1) A vád irat be nyúj tá sa elõtt a kény szer in téz ke -
dé sek kel kap cso la tos el já rás ban (210–211.  §) az ülés a
védõ tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.
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(2) Az ülés rõl a tör vényes kép vi se lõt és a gon do zót is ér -
te sí te ni kell.

457.  § Az ülé sen a tör vényes kép vi se lõ és a gon do zó fel -
szó lal hat.

A határozat közlése

458.  § Az el já rás so rán ho zott ha tá ro za tot a tör vényes
kép vi se lõ vel, az ügy dön tõ ha tá ro za tot és a sze mé lyi sza -
bad sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dés rõl  szóló ha tá ro za -
tot a gon do zó val is kö zöl ni kell.

A vádemelés elhalasztása
[A vádemelés elhalasztása és a közvetítõi eljárás]821

459.  § (1) Az ügyész a vád eme lés fel té te le i nek fenn ál lá -
sa ese tén öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te -
tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt – a fi a tal ko rú he -
lyes irá nyú fej lõ dé se ér de ké ben – a vád eme lést el ha laszt -
hat ja.

(2) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sá ról  szóló ha tá ro -
za tá ban a fi a tal ko rút ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra
vagy más kö te le zett sé gek tel je sí té sé re kö te le zi. A fi a tal ko -
rú ré szé re nem ír ha tó elõ a 224.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban822 írt kö te le zett ség.

[(2) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt párt fo gó
fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el. Az ügyész a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról  szóló ha tá ro za tá ban a fi a tal ko -
rút ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra vagy más kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé re kö te lez he ti. A fi a tal ko rú ré szé re
nem ír ha tó elõ a 225.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban írt
kö te le zett ség.

(3) A köz ve tí tõi el já rás ban a fi a tal ko rú tör vényes kép vi -
se lõ jé nek rész vé te le kö te le zõ.

(4) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, a fi a tal ko rú a
vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett, és a Btk. 107/A.  §-a
al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el já rást meg szün -
te ti. Ha a fi a tal ko rú a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét -
re jött meg álla po dás tel je sí té sét meg kezd te, az ügyész az öt
évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény  miatt egy év tõl két évig ter je dõ idõ re a
vád eme lést el ha laszt hat ja.]823

A tárgyalás

460.  § (1) A tár gya lás ról a nyil vá nos sá got a 237.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese te ken kí vül is ki kell
zár ni, ha ez a fi a tal ko rú ér de ké ben szük sé ges.

(2) A bí ró ság el ren del he ti, hogy a tár gya lás nak azt a ré -
szét, amely a fi a tal ko rú he lyes irá nyú fej lõ dé sét ká ro san
be fo lyá sol hat ja, a fi a tal ko rú tá vol lé té ben tart sák meg. Az
így le foly ta tott tár gya lás lé nye gét a ta nács el nö ke a fi a tal -
ko rú val – leg ké sõbb a tár gya lás be re kesz té se elõtt – is mer -
te ti.

(3) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ.

461.  §824 A fi a tal ko rú vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás a
XXV. Fe je zet alap ján nem tart ha tó meg.

462.  § (1) A fi a tal ko rú vád lott el le ni ügy ben tar tott tár -
gya lá son a vád lott és a tanú ki hall ga tá sát a ta nács el nö ke
(egyes bí ró) vég zi. A vád lott hoz és a ta nú hoz a ki hall ga tást
köve tõen az arra jo go sul tak kér dést in téz het nek.

(2) A kör nye zet ta nul mányt a tár gya lá son is mer tet ni
kell.

(3) Az ügyész a ja ví tó in té ze ti ne ve lés in téz ke dés meg -
ha tá ro zott mér té ké re nem te het in dít ványt.

Lemondás a tárgyalásról

463.  §825 A XXVI. Fe je zet ren del ke zé sei fi a tal ko rú ese -
tén nem al kal maz ha tók.

A tárgyalás mellõzése826

464.  § Az 548.  § (1) be kez dé sé ben fel so rol ta kon kí vül
tár gya lás tar tá sát kér he ti a tör vényes kép vi se lõ a fi a tal ko rú 
hoz zá já ru lá sa nél kül is.

Javítóintézeti nevelés elrendelése

465.  § A bí ró ság ja ví tó in té ze ti ne ve lést bû nös sé get
meg ál la pí tó íté let ben ren del el.

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre

466.  § A pénz bün te tés nek, ille tõ leg a pénz mel lék bün te -
tés nek sza bad ság vesz tés re való át vál toz ta tá sá ról a bí ró ság
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821 A 459.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 221.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

822 A tör vény 224. és 225.  §-át új ra sza bá lyoz ta a 2002: I. tör vény 134. és
135.  §-a. A tör vény ere de ti 224.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kö te -
le zett sé get a tör vény 225.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja szabályozta újra.

823 A 459.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 221.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A (3)–(4) be kez dést a 2006: LI. tör vény
221.  §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

824 A 461.  § a 2006: LI. tör vény 222.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

825 A 463.  § a 2006: LI. tör vény 223.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

826 Az al cí met a 2002: I. tör vény 231.  §-a ál la pí tot ta meg.



hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá nyá ra ha tá roz, ha a fi a tal -
ko rú nem fi zet te meg, és az be hajt ha tat lan.

A javítóintézetbõl való ideiglenes elbocsátás
megszüntetése

467.  § (1) Ha a ja ví tó in té zet bõl való ide ig le nes el bo csá -
tás meg szün te té sé rõl a fi a tal ko rú ellen in dult újabb bün te -
tõ el já rás ban al kal ma zott bün te tés vagy bün te tés he lyett al -
kal ma zott in téz ke dés  miatt kell ha tá roz ni, erre az újabb
ügy ben el já ró bí ró ság jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés ben írt eset ben a bí ró ság az ügyész
in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból utó lag ha tá roz a ja ví tó in té -
zet bõl való ide ig le nes el bo csá tás meg szün te té sé rõl, ha ezt
az íté le té ben el mu lasz tot ta.

(3) A bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li, ha a bí ró ság az
ide ig le nes el bo csá tást nem szün te ti meg.

Egységes intézkedések elrendelése

468.  § Több ja ví tó in té ze ti ne ve lés he lyett egy sé ges in -
téz ke dés ki sza bá sá ra az 574. és az 575.  §827 ren del ke zé se it
kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

XXII. Fejezet828

A KATONAI BÜNTETÕELJÁRÁS

469.  § E tör vény ren del ke zé se it a ka to nai bün te tõ el já -
rás ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A katonai büntetõeljárás hatálya

470.  § (1) Ka to nai bün te tõ el já rás nak van he lye
a) a ka to na [Btk. 122.  § (1) bek.] ál tal a tény le ges szol -

gá la ti vi szo nyá nak tar ta ma alatt el kö ve tett ka to nai bûn cse -
lek mény (Btk. XX. Fe je zet),

b)829 a Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag ja ál -
tal el kö ve tett bár mely bûn cse lek mény,

c) a Ha tár õr ség hi va tá sos és szer zõ dé ses, to váb bá a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, valamint a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal
a szol gá la ti he lyen, ille tõ leg a szol gá lat tal össze füg gés ben
el kö ve tett más bûn cse lek mény,

d)830 a szö vet sé ges fegy ve res erõ (Btk. 368. §) tag ja ál tal
bel föl dön, valamint e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság
ha tá ra in kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar légi
jár mû vön el kö ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to -
zó bûn cse lek mé nye
ese tén

(2) A ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya ki ter jed a ter helt ál -
tal el kö ve tett va la mennyi bûn cse lek mény re, ha ezek kö zül 
va la me lyik  miatt ka to nai bün te tõ el já rás nak van he lye, és
az el kü lö ní tés nem le het sé ges.

(3)831 Több ter helt ese té ben ak kor van he lye ka to nai
bün te tõ el já rás nak, ha a ter hel tek va la me lyi ké nek bûn cse -
lek mé nye ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zik, és az el já rás
el kü lö ní té se – te kin tet tel a tény ál lás szo ros összefüggé -
sére – nem le het sé ges. Ez a ren del ke zés az or gaz dá ra és a
bûn pár to ló ra is ki ter jed.

A bíróság

471.  §832 (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügy ben
elsõ fo kon a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 
tör vény ben ki je lölt me gyei bí ró ság ka to nai ta ná csa
jár el.833

(2)834 A ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügy ben má -
sod fo kon a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ka to nai ta ná csa jár el. A
per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben, valamint per -
újí tás el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás ban ho zott íté -
let fe lül bí rá la ta so rán má sod fo kon a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
más ta ná csa is el jár hat.835

(3)836 A ka to nai bíró a nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar -
to zó ügyek ben is el jár hat.

A bíróság összetétele

472.  §837 (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ban elsõ fo kon és
má sod fo kon hi va tá sos bí ró ként ka to nai bíró, elsõ fo kon
ül nök ként ka to nai ül nök jár el.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság a 14.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban és a 16.  § (1) be kez dé sé nek a)–h)838 pont já ban 
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827 A 468.  §-ban az „571. és az 572.  §” szö veg rész a 2003: II. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján „574. és 575.  §” szö veg re mó -
dosult.

828 A Fe je zet szá mo zá sát XXI. Fe je zet rõl XXII. Fe je zet re a 2006: LI. tör -
vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. napján lép hatályba.

829 A 470.  § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
20.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

830 A 470.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 232.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

831 A 470.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
232.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

832 A 471.  § a 2002: I. tör vény 233.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
833 Lásd az 1997: LXVI. tör vény mel lék le té nek II. ré szét.
834 A 471.  § (2) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2.  §-ának (5) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szöveg.
835 A 471.  § (2) be kez dés ének utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény

224.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

836 A 471.  § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 21.  §-a ik tat ta be,
szö ve gét a 2006: LI. tör vény 224.  §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

837 A 472.  § a 2002: I. tör vény 234.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
838 A 472.  § (2) be kez dé sé ben a 16.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ra uta lás

a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján h) pont ra mó -
do sul.



meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén ta nács ban, egyéb
ese tek ben ül nö kök köz re mû kö dé se nél kül, egyes bí ró ként
jár el.

(3) Az elsõ fokú bí ró ság egy hi va tá sos bí ró ból és két ül -
nök bõl álló ta nács ban is el jár hat, ha meg ál la pít ja, hogy a
vád tár gyá vá tett bûn cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el -
té rõ en sú lyo sab ban mi nõ sül het.

(4) A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ül nök a vád lott nál
ala cso nyabb rend fo ko za tú – az (5) be kez dés ese tét ki -
véve – nem le het. A ta ná csot rend sze rint annak a fegy ve res 
szerv nek az ül nö ke i bõl kell meg ala kí ta ni, amely nél a vád -
lott az el kö ve tés idõ pont já ban szol gá la tot tel je sí tett. Igaz -
ság szol gál ta tá si ér dek bõl et tõl a sza bály tól el le het tér ni.

(5) Tá bor no ki rend fo ko za tú vád lott el le ni el já rás ban, ha 
a bí ró ság hoz a meg vá lasz tott ka to nai ül nö kök bõl a ta ná -
csot a (4) be kez dés alap ján nem le het meg ala kí ta ni, a ka to -
nai bün te tõ el já rás ra ki je lölt ille té kes me gyei bí ró ság el nö -
ke az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke út ján a
bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott ül nök vá lasz tá si el já rást kez de mé nyez. Az
ül nök vá lasz tó ál lo mány gyû lést az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács el nö ké nek kez de mé nye zé sét kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül meg kell tar ta ni. Eb ben az eset ben a ta -
ná csot a tá bor no ki ál lo mány gyû lé sen meg vá lasz tott tá bor -
nok rend fo ko za tú ka to nai ül nö kök bõl kell meg ala kí ta ni.

Az elsõ fokú bíróság ille té kessége

473.  § (1)839 A ka to nai bün te tõ el já rás ra ki je lölt me gyei
bí ró ság ka to nai ta ná csá nak ille té kességi te rü le tét a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló tör vény ál la pít ja
meg.

(2)840 A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül el kö ve tett
bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság ka to nai ta -
ná csa ille té kes.

(3)841 A 17.  § (3) be kez dé sé ben írt ille té kességi ok ka to -
nai bün te tõ el já rás ban nem al kal maz ha tó.

A katonai ügyész

474.  § (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ügyész fel ada -
tát a ka to nai ügyész lát ja el. A ka to nai ügyész a vád eme lés
fel té te le i nek meg ál la pí tá sa vé gett maga vé gez nyo mo zást,
vagy nyo mo zást vé gez tet.842

(2) Ki zá ró lag a ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást a ka -
to na ál tal el kö ve tett

a) ka to nai bûn tett  miatt,
b) ka to nai vét ség  miatt, ha az zal kap cso lat ban más bûn -

cse lek ményt is el kö ve tett, vagy ha több ter helt ese tén az
el kü lö ní tés nem le het sé ges,

c) nem ka to nai bûn cse lek mény  miatt.

(3) A ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást ak kor is, ha a
ka to na szol gá la ti vi szo nya idõ köz ben meg szûnt.

(4)843 A ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást a szö vet sé -
ges fegy ve res erõ (Btk. 368. §) tag ja ál tal bel föl dön,
valamint az e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in
kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar légi jár mû vön 
el kö ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó bûn cse -
lek mé nye  miatt.

(5)844 Ka to nai bün te tõ el já rás nak csak köz vád ra van he -
lye, ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény ese té ben a ka -
to nai ügyész jár el. A ka to nai bün te tõ el já rás ban vi szon vád
nem emel he tõ. Ka to nai bûn cse lek mény  miatt foly ta tott el -
já rás ban ak kor van he lye pót ma gán vád nak, ha az ügy sér -
tett je ter mé sze tes sze mély.

(6)845 A ka to nai bün te tõ el já rás ban el bí rált bûn cse lek -
ménnyel a fegy ve res szerv nek oko zott kár  miatt a ka to nai
ügyész pol gá ri jogi igényt ér vé nye sít het.

A katonai ügyészségek

475.  § (1) A ka to nai ügyész ség a me gyei bí ró ság ka to nai 
ta ná csa mel lett mû kö dik, ve ze tõ je a846 fõ ügyész jog kö ré -
ben jár el.

(2)847 Az íté lõ táb la mel lett a vád ha tó ság fel ada tát a Ka -
to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség, a Leg fel sõbb Bí ró ság mel -
lett a vád ha tó ság fel ada tát a Ka to nai Fõ ügyész ség lát ja el.
Ahol e tör vény az íté lõ táb la mel lett mû kö dõ fel lebb vi te li
fõ ügyész ség rõl, ille tõ leg fel lebb vi te li fõ ügyész rõl ren del -
ke zik, a ka to nai bün te tõ el já rás ban a Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész sé get, ille tõ leg a ka to nai fel lebb vi te li ügyész ség
ve ze tõ jét, ahol a Leg fõbb Ügyész ség rõl, ille tõ leg a leg -
fõbb ügyész rõl ren del ke zik, ott a Ka to nai Fõ ügyész sé get,
ille tõ leg a ka to nai fõ ügyészt kell ér te ni.

(3) A ka to nai ügyé szi szerv ille té kességét annak a bí ró -
ság nak az ille té kessége ha tá roz za meg, amely mel lett mû -
kö dik.
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839 A 473.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 235.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

840 A 473.  § (2) be kez dé sé nek a szö ve gét a 2006: LI. tör vény 225.  §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

841 A 473.  § (3) be kez dé sé nek a szö ve gét a 2006: LI. tör vény 225.  §-ának
(2) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

842 Lásd a 15/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást, valamint az 1/2002. (ÜK. 2.)
LÜ uta sí tást.

843 A 474.  § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 236.  §-ának (1) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sát (5) be kez dés re
módosította.

844 A 474.  § (5) be kez dé se utol só mon da tá nak a szö ve gét a 2006: LI. tör -
vény 226.  §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

845 A 474.  § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 236.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

846 A 475.  § (1) be kez dé sé bõl a „me gyei” szö veg részt a 2006: VII. tör -
vény 16.  §-a (3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül helyezte.

847 A 475.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
237.  §-a ik tat ta be.



(4) A ka to nai fõ ügyész848 ren del ke zé se alap ján a ka to nai 
ügyész olyan ügy ben is el jár hat, amely re ille té kessége
egyéb ként nem ter jed ki.

Az eljáró ügyészség kijelölése

476.  § A ka to nai ügyé szi szerv és más ügyész ség kö zöt ti 
ha tás kö ri össze üt kö zés ese té ben az el já ró ügyész sé get a
leg fõbb ügyész je lö li ki.

A katonai nyomozó hatóság

477.  § (1) Ha a nyo mo zást nem a ka to nai ügyész vég zi,
nyo mo zó ha tó ság ként az ille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) jár el.

(2) Ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó bûn -
cse lek ményt nem ka to nai nyo mo zó ha tó ság ész le li, vagy
nem ka to nai nyo mo zó ha tó ság sze rez ilyen bûn cse lek -
mény rõl tu do mást, a 170.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott cse lek mé nyek el vég zé sé rõl a ka to nai ügyészt ha la -
dék ta la nul ér te sí ti.

(3)849 A nyo mo zás ra ille té kes pa rancs no ko kat és a pa -
rancs no ki nyo mo zás rész le tes sza bá lya it a fegy ve res szer -
vet irá nyí tó mi nisz ter az igaz ság ügy-mi nisz ter rel együt te -
sen és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben ál la pít ja meg.

A tanú védelme

478.  §850 (1) A ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ tanú kü lö nö -
sen in do kolt eset ben kér he ti más szol gá la ti hely re tör té nõ
ve zény lé sét vagy át he lye zé sét. A ké re lem rõl a vád irat be -
nyúj tá sá ig a ka to nai ügyész, azt köve tõen a bí ró ság ha tá -
roz. A ké re lem el uta sí tá sa ellen a tanú jog or vos lat tal él het.

(2) A ve zény lést, illetve az át he lye zést az ille té kes sze -
mély ügyi szerv a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott het -
ven két órán be lül hajt ja vég re.

Az õrizetbe vétel

479.  § Ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó
bûn cse lek mény  miatt a ka to na õri zet be vé te lét nem ka to -
nai nyo mo zó ha tó ság ren del te el, a ter hel tet hu szon négy
órán be lül át kell adni az ille té kes ka to nai ügyész nek.

Az elõ ze tes letartóztatás

480.  § (1)851 Ka to ná val szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást
ak kor is el le het ren del ni, ha el le ne ka to nai bûn cse lek mény 
vagy a szol gá la ti he lyen, ille tõ leg a szol gá lat tal össze füg -
gés ben el kö ve tett, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ más
bûn cse lek mény  miatt fo lyik az el já rás, és a ter helt szol gá -
la ti vagy fe gyel mi ok ból nem hagy ha tó sza bad lá bon.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból el ren delt
elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik a ter helt szol gá la ti vi szo -
nyá nak meg szû né sé vel.

Az elõ ze tes letartóztatás végrehajtása

481.  §852

A védekezés jogának biztosítása853

482.  § A ter helt nek – tény le ges szol gá la ti vi szo nya
fenn ál lá sa alatt – szol gá lat men tes sé get kell biz to sí ta ni, ha
olyan el já rá si cse lek mé nyen vesz részt, ame lyen a rész vé -
te lét e tör vény le he tõ vé, illetve kö te le zõ vé te szi.

Szoros felügyelet alá helyezés

483.  §854

Az óvadék megállapításának kizárása855

484.  §856 Ka to na ese té ben tény le ges szol gá la ti vi szo nyá -
nak tar ta ma alatt óva dék meg ál la pí tá sá nak nincs he lye.

A feljelentés elutasítása

485.  § A fel je len tés el uta sí tá sá ra a Btk. 124.  §-ában
meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok  miatt a ka -
to nai nyo mo zó ha tó ság is jo go sult.
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848 A 475.  § (4) be kez dé sé ben az „és a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség
ve ze tõ je” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kívül helyezte.

849 A 477.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 238.  §-a ik tat ta be.
850 A 478.  § a 2004: CXXXI. tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

851 A 480.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 240.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

852 A 481.  §-t a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül helyezte.

853 A 482.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 242.  §-a ál la pí tot ta meg.
854 A 483.  §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának b) pont ja ha tá lyon kí -

vül he lyez te.
855 A 484.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 227.  §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

856 A 484.  § a 2006: LI. tör vény 227.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



A bûncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban857

485/A.  § (1) A ka to nai ügyész a fel je len tést el uta sít ja,
ille tõ leg a nyo mo zást meg szün te ti, és az ira to kat a fe gyel -
mi el já rás ra ille té kes pa rancs nok nak meg kül di, ha a ka to -
nai vét ség  miatt a bün te tés cél ja fe gyel mi fe nyí tés sel is el -
ér he tõ.

(2) Ha a ka to nai nyo mo zó ha tó ság le he tõ sé get lát a bûn -
cse lek mény fe gyel mi el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sá ra, az
ira to kat az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta la
cél já ból ha la dék ta la nul fel ter jesz ti az ille té kes ka to nai
ügyész hez; a ka to nai ügyész het ven két órán be lül ha tá roz.

(3) A nyo mo zást el kell ren del ni, ille tõ leg az el já rást
foly tat ni kell, ha a gya nú sí tott vagy a vé dõ je a fel je len tést
el uta sí tó, ille tõ leg a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro zat
ellen pa nasszal élt, és a fel je len tés el uta sí tá sá nak, ille tõ leg
a nyo mo zás meg szün te té sé nek más oka nincs. Erre a gya -
nú sí tot tat a ha tá ro zat ban fi gyel mez tet ni kell.

(4) Ha a ka to nai ügyész a bûn cse lek mény el bí rá lá sát fe -
gyel mi el já rás ra utal ta, a fe gyel mi el já rás ra ille té kes pa -
rancs nok a szol gá la ti vi szonyt sza bá lyo zó kü lön tör vények 
ren del ke zé sei sze rin ti el já rás ban, az ott meg ha tá ro zott fe -
gyel mi fe nyí té se ket szab hat ja ki.858

(5) A fe gyel mi fe nyí tést ki sza bó ha tá ro za tot a ka to nai
ügyész nek is kéz be sí te ni kell.

485/B.  § (1) A meg fe nyí tett és vé dõ je – ha a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott pa nasz jo gát ki me rí tet te – a jog -
erõs pa rancs no ki dön tést kö ve tõ há rom na pon be lül a fe -
gyel mi el já rás ra utalt bûn cse lek mény  miatt fe nyí tést ki -
szabó ha tá ro zat vagy pa rancs bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér -
heti. A ké re lem el bí rá lá sá ig a fe nyí tés nem hajt ha tó végre.

(2) A ké rel met a fe nyí tést ki sza bó pa rancs nok nál kell
elõ ter jesz te ni, aki azt az ügy ira ta i val együtt hu szon négy
órán be lül meg kül di a te rü le ti leg ille té kes me gyei bí ró ság
ka to nai ta ná csá nak. A ké re lem a tár gya lás meg kez dé sé ig
vissza von ha tó.

(3) A bí ró ság
a) egyes bí ró ként jár el,
b) a ké rel met há rom na pon be lül, tár gya lá son, a meg fe -

nyí tett meg hall ga tá sa és az ira tok alap ján bí rál ja el; szük -
ség ese tén to váb bi bi zo nyí tást vesz fel,

c) a tár gya lás idõ pont já ról ér te sí te ni kell a fe nyí tést ki -
sza bó pa rancs no kot és a ka to nai ügyészt.

(4) A tár gya lá son a pa rancs nok és az ügyész fel szó lal -
hat. Ha írás ban kí ván nak nyi lat koz ni, a nyi lat ko za tot a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt kell a bí ró ság nak meg kül de ni.

(5) A bí ró ság a ké rel met vég zés sel bí rá ja el.

(6) A tör vény ben ki zárt, az el ké sett vagy a nem jo go -
sult tól szár ma zó ké rel met a bí ró ság el uta sít ja. A ké re lem
el uta sí tá sá nak a tár gya lás ki tû zé se elõtt is he lye van.

(7) A bí ró ság
a) a ha tá ro za tot vagy a pa ran csot hely ben hagy ja, ha a

ké re lem alap ta lan,
b) a fe nyí tés mér té két csök ken ti vagy eny hébb fe nyí -

tést al kal maz,
c) a fe nyí tést ki sza bó ha tá ro za tot vagy pa ran csot meg -

sem mi sí ti, ha az ügy bün te tõ el já rás so rán tör té nõ el bí rá lá -
sa ese tén fel men tõ vagy az el já rást meg szün te tõ ren del ke -
zést kel le ne hoz ni.

(8) A bí ró ság (6)–(7) be kez dés sze rin ti vég zé se el le ni
fel leb be zés re a 346.  § (1) be kez dé sé ben írt, az el já rást
meg szün te tõ vég zés el le ni fel leb be zés re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek az irány adó ak.

A vádemelés elhalasztásának kizárása859

[A vádemelés elhalasztása és a közvetítõi eljárás
kizárása]860

485/C.  §861 (1) A ka to na tény le ges szol gá la ti vi szo nyá nak
tar ta ma alatt el kö ve tett ka to nai bûn cse lek mé nye, valamint a
szol gá la ti he lyen, ille tõ leg szol gá lat tal össze füg gés ben el kö -
ve tett más bûn cse lek mé nye  miatt – ha a ter helt tény le ges
szol gá la ti vi szo nya a 216.  § (1) be kez dé se sze rin ti idõ pont -
ban fenn áll – a vád eme lés nem ha laszt ha tó el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kor lá to zás nem alkalmaz -
ható, ha a vád eme lés el ha lasz tá sá nak a 222.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ok  miatt van he lye.

[(3) A ka to nai bün te tõ el já rás ban köz ve tí tõi el já rás al -
kal ma zá sá nak a fegy ve res szerv sé rel mé re el kö ve tett va -
gyon el le ni bûn cse lek mény  miatt nincs he lye.]862

A nyomozási bíró

486.  §863 A ka to nai bün te tõ el já rás ban a nyo mo zá si bíró
fel ada ta it a me gyei bí ró ság ka to nai bí rá ja lát ja el. A ka to -
nai bíró mint nyo mo zá si bíró ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést 
az íté lõ táb la ka to nai ta ná csa bí rál ja el.
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857 Az al cí met és a 485/A–485/B.  §-t a 2002: I. tör vény 244.  §-a ik tat ta be.
858 Lásd az 1996: XLIII. tör vényt és a 2001: XCV. tör vényt.

859 Az al cí met a 2002: I. tör vény 245.  §-a ik tat ta be.
860 A 485/C.  §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 228.  §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez -
dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

861 A 485/C.  §-t a 2002: I. tör vény 245.  §-a ik tat ta be, szö ve gét a 2003:
II. tör vény 78.  §-a ál la pí tot ta meg.

862 A 485/C.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 228.  §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren -
del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

863 A 486.  § a 2002: I. tör vény 246.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



Az eljárás megszüntetése

487.  § A Btk. 124.  §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé -
get meg szün te tõ ok  miatt a vád eme lé sig a ka to nai ügyész,
azt köve tõen a bí ró ság az el já rást meg szün te ti.

A tárgyaláson részt vevõ személyek

488.  §864 A tár gya lá son a ka to nai ügyész rész vé te le a
241.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben kö te le -
zõ. A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ügyész sé gi tit kár a vá -
dat nem kép vi sel he ti.

489.  § A tár gya lá son a védõ rész vé te le kö te le zõ,
a) ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi vagy en nél

sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,
b) a 46.  §-ban sza bá lyo zott ese tek ben,
c)865

d) ha pót ma gán vád ló lép fel.

A katonai tanács szavazásának rendje

490.  §866 A ka to nai ta nács ban az ala cso nyabb rend fo -
ko za tú bíró a ma ga sabb rend fo ko za tút meg elõ zõ en sza va z. 
Azo nos rend fo ko zat ese tén az sza va z elõ ször, aki a rend fo -
ko zat ba ké sõbb lé pett elõ. A rend fo ko zat ba tör té nõ elõ lé -
pés idõ pont já nak azo nos sá ga ese tén az sza va z elõ ször, aki
fi a ta labb élet ko rú. A ta nács el nö ke utol só nak adja le sza -
va za tát.

A bûnügyi költség

491.  §867

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásának kizárása

492.  §868

XXIII. Fejezet869

A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS

493.  § E tör vény ren del ke zé se it a ma gán vád alap ján
foly ta tott bün te tõ el já rás ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

A magánvádló

494.  § (1) A ter helt bû nös sé gé nek bi zo nyí tá sa a ma gán -
vád lót ter he li.

(2)870 A ma gán vád lót a sér tett jo ga in kí vül a vád kép vi -
se le té vel járó jo gok il le tik meg.

(3) Ha az ügy ben több sér tett van, a meg egye zé sük tõl
függ, hogy me lyi kük jár el ma gán vád ló ként. Meg egye zés
hi á nyá ban a ma gán vád lót a bí ró ság je lö li ki.

(4)871 Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a ma gán vád -
lók ki je löl he tik, hogy kö zü lük ki lát ja el a vád kép vi se le té -
vel járó jo go kat. Meg egye zés hi á nyá ban a bí ró ság je lö li ki
azt a ma gán vád lót, aki a vád kép vi se le té re az elsõ fokú bí -
ró sá gi el já rás ban jo go sult. A ki je lö lés az elsõ fokú bí ró -
ság nak az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé ig tart. Azt a ha tá ro za tot, amely ellen e tör vény sze rint a
ma gán vád ló fel leb be zés re jo go sult, va la mennyi ma gán -
vád ló val kö zöl ni kell.

(5) A ma gán vád ló vi szon vád hi á nyá ban ta nú ként hall -
gat ha tó meg.

495.  § (1) A ma gán vád lót a vád kép vi se le té vel járó jo -
gok az ál ta la emelt vád te kin te té ben il le tik meg. Az el le ne
emelt vád (vi szon vád) ese tén a vád lott jo gai il le tik meg, és
kö te le zett sé gei ter he lik.

(2) A vi szon vád te kin te té ben a ma gán vád ló kép vi se lõ -
jét a védõ jog ál lá sa, a vád lott vé dõ jét a kép vi se lõ jog ál lá sa
il le ti meg, fel té ve, hogy a meg ha tal ma zá suk erre ki ter jed.

Az ügyész

496.  §872 Az ügyész az ügy ira ta it a ma gán vá das el já rás -
ban is meg te kint he ti, és a tár gya lá son je len le het. Az
ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól az el já rás bár -
mely sza ka szá ban át ve he ti, ez eset ben a ma gán vád lót a
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864 A 488. és a 489.  § a 2002: I. tör vény 247.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
865 A 489.  § c) pont ját a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának b) pont ja ha tá -

lyon kí vül he lyez te.
866 A 490.  § har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény 248.  §-a ik tat ta be.
867 A 491.  §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának b) pont ja ha tá lyon kí -

vül he lyez te.
868 A 492.  §-t a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja

2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

869 A Fe je zet szá mo zá sát XXII. Fe je zet rõl XXIII. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

870 A 494.  § (2)–(3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 229.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

871 A 494.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 229.  §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (4) be kez dés szá mo zá sát (5) be kez dés re mó do sí -
tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

872 A 496.  § utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 249.  §-a ik tat ta be.



sér tett jo gai il le tik meg. Ha az ügyész a vád kép vi se le té tõl
utóbb el áll, a vá dat is mét a ma gán vád ló kép vi se li. Az
ügyész ré szé re az íté le tet ak kor kell kéz be sí te ni, ha a vád
kép vi se le tét át vet te.

Az eljárás megindításának alapja

497.  § (1) Az el já rás fel je len tés re in dul meg. A fel je len -
tés ben elõ kell adni, hogy a fel je len tõ ki ellen, mi lyen cse -
lek mény  miatt és mi lyen bi zo nyí té kok alap ján kéri a bün -
te tõ el já rás le foly ta tá sát. A fel je len tést a bí ró sá gon kell
írás ban vagy szó ban meg ten ni, a szó be li fel je len tést jegy -
zõ könyv be kell fog lal ni.

(2) A nyo mo zó ha tó ság a hoz zá ér ke zett fel je len tést az
ille té kes bí ró ság nak kül di meg. Az ügyész a fel je len tést
ak kor kül di meg a bí ró ság nak, ha a vád kép vi se le tét nem
ve szi át.

(3)873 Köl csö nö sen el kö ve tett könnyû tes ti sér tés, rá gal -
ma zás vagy be csü let sér tés ese tén az egyik fél sé rel mé re el -
kö ve tett bûn cse lek mény  miatt meg in dult el já rás ban a
321.  § (1) be kez dé se sze rin ti ta nács ülé sig a má sik fél ab -
ban az eset ben is jo go sult a ma gán in dít vány elõ ter jesz -
tésére, ha en nek ha tár ide je le járt, fel té ve, hogy a bün tet he -
tõ ség nem évült el. Vi szon vád eme lé sét nem zár ja ki, hogy
az ügyész a ma gán vád ló tól a vád kép vi se le tét át vet te.

(4) A bí ró ság el bí rál ja a (3) be kez dés ben fel so rolt bûn -
cse lek mé nyek kel köl csö nö sen el kö ve tett be csü let sér tés
sza bály sér té sét is.

498.  § Ha a fel je len tés bõl a fel je len tett ki lé te vagy a
bûn cse lek mény nem ál la pít ha tó meg, a bí ró ság fel hív hat ja
a fel je len tõt, hogy írás ban pon to sít sa a fel je len tést, elõ ké -
szí tõ ülést tart hat, nyo mo zást ren del het el.

Nyomozás a magánvádas eljárásban

499.  § (1) Nyo mo zást a bí ró ság vagy az ügyész ren del -
het el.

(2)874 A bí ró ság nyo mo zást ren del el, ha a fel je len tett
cse lek mény el kö ve tõ jé nek sze mé lye, sze mé lyi ada tai vagy 
tar tóz ko dá si he lye is me ret len, to váb bá ha bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa szük sé ges. A nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb két hó nap ban a bí ró ság ha tá roz za meg, és azt két -
szer, egyen ként leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít -
hat ja. A bí ró ság a nyo mo zást el ren de lõ vég zést és az ira to -
kat meg kül di a nyo mo zó ha tó ság nak. A nyo mo zást a rend -
õrség végzi.

(3) Az ügyész nyo mo zást ren del het el, ha a vád kép vi se -
le tét a sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zés [502.  § (1) bek.]
ki bo csá tá sa elõtt át ve szi.

500.  § (1) A bí ró ság ál tal el ren delt nyo mo zás el vég zé se
után az ira to kat a bí ró ság nak vissza kell kül de ni.

(2) Ha az is me ret len el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ada tai
alap ján sem volt meg ál la pít ha tó, er rõl a nyo mo zást el ren -
de lõ bí ró sá got ér te sí te ni kell.

(3) Ha a bí ró ság ál tal el ren delt nyo mo zás so rán a fel je -
len tõ a fel je len tést vissza von ta, az ad dig ke let ke zett ira to -
kat és a fel je len tés vissza vo ná sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot 
a bí ró ság nak vissza kell kül de ni.

(4) A (2) és (3) be kez dés ese tén a bí ró ság az el já rást
meg szün te ti.

Határozat személyes meghallgatás nélkül

501.  § (1) A bí ró ság az ira to kat meg kül di az ügyész nek, ha
a) a fel je len tés és az ira tok alap ján olyan bûn cse lek -

mény lát szik meg ál la pít ha tó nak, amely  miatt a vá dat az
ügyész kép vi se li,

b) szük sé ges nek tart ja, hogy az ügyész a vád kép vi se le -
té nek át vé te lét meg fon tol ja,

c) az ügyész a vád kép vi se le tét a sze mé lyes meg hall ga -
tás ra idé zés ki bo csá tá sa elõtt át vet te.

(2) A bí ró ság, ha ez a fel je len tés és az ira tok tar tal ma
alap ján le het sé ges, ha tá roz az át té tel rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl.

(3)875 Az (1) be kez dés a) pont ja ese tén az ügyész a nyo -
mo zást el ren de li. Nem kell el ren del ni a nyo mo zást, ha a
174.  § (1) be kez dé sé nek c)–f) pont já ban meg ha tá ro zott
kö rül mény áll fenn.

(4)876 Ha az ügyész az (1) be kez dés a) pont ja alap ján el -
ren delt nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül dö zen dõ
bûn cse lek ményt nem ál la pít meg, és a vád kép vi se le tét
nem ve szi át, az ira to kat vissza kül di a bí ró ság hoz. A bí ró -
ság – ha en nek fel té te lei fenn áll nak – a sér tet tet ér te sí ti,
hogy pót ma gán vád ló ként fel lép het. A sér tett pót ma gán -
vád ló kén ti fel lé pé sé re vo nat ko zó, a 312.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ha tár idõt a bí ró ság ér te sí té sé nek kéz be sí té sé tõl
kell számítani.

A személyes meghallgatás

502.  § (1) Ha a 498. és az 501.  §-ban fel so rolt in téz ke dé -
sek nek nincs he lye, a bí ró ság a fel je len tet tet és a fel je len tõt 
sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zi, és ülést tart. A vé dõt és a
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fel je len tõ kép vi se lõ jét er rõl ér te sí ti. Ha az ügy ben több
sér tett van, a sze mé lyes meg hall ga tás ra va la mennyi sér tet -
tet meg kell idéz ni.

(2) Az idé zés ben a fel je len tõt (sér tet tet) fi gyel mez tet ni
kell arra, hogy a kel lõ en ki nem men tett el ma ra dá sát a bí -
ró ság a vád el ej té sé nek te kin ti. A fel je len tet tet a fel je len tõ
ne vé re és a bûn cse lek mény lé nye gé re uta lás sal kell meg -
idéz ni.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tá son, ha a fel je len tett kül -
föl di, az ál la má nak kon zu li tiszt vi se lõ je is je len le het.

(4) A sze mé lyes meg hall ga tás meg kez dé se kor a bí ró ság 
meg ál la pít ja a fel je len tõ és a fel je len tett sze mély azo nos sá -
gát, is mer te ti a fel je len tés lé nye gét, és – ha annak fel té te lei 
fenn áll nak – fi gyel mez te ti a fel je len tet tet a vi szon vád le -
he tõ sé gé re. Ezt köve tõen meg kí sér li a fel je len tõ és a fel je -
len tett ki bé kí té sét.

(5) Ha a bé kí tés ered mény te len, a bí ró ság fel ve szi a fel -
je len tett sze mé lyi ada ta it, majd kér dést in téz hoz zá, hogy a 
fel je len tés ben fog lal ta kat be is me ri-e, és vé de ke zé sé nek
alá tá masz tá sá ra mi lyen bi zo nyí tá si esz kö zö ket je löl meg.
Szük ség ese tén meg ál la pít ja, hogy me lyik sér tett jár el ma -
gán vád ló ként, ille tõ leg ki je lö li a ma gán vád lót.

(6) Ha a fel je len tett vi szon vá dat emel, a bí ró ság a fel je -
len tõt fel je len tett ként is meg hall gat hat ja.

(7) A bí ró ság fel hív ja a fel je len tõt, to váb bá vi szon vád
ese té ben a fel je len tet tet a bi zo nyí tá si esz kö zök és annak
meg je lö lé sé re, hogy az egyes bi zo nyí tá si esz kö zök mely
té nyek bi zo nyí tá sá ra szol gál nak. Erre ti zen öt na pos ha tár -
idõt ad hat.

503.  § (1) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni.

(2)877 A bí ró ság nak az 501–502.  §-ban meg ha tá ro zott
te en dõ it – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – ül nök
vagy bí ró sá gi tit kár is el lát hat ja, és jo go sult az 504.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra is.

(3)878 Az ül nök vagy bí ró sá gi tit kár az el já rást
a) a 266.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott oko kon kí -

vül más ok ból nem füg geszt he ti fel;
b) a 267.  § (1) be kez dé sé nek a), g) és h) pont ja alap ján,

valamint c) pont ja sze rin ti, a tör vény ben meg ha tá ro zott
egyéb bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok  miatt nem szün tet -
he ti meg.

Határozat a személyes meghallgatás alapján

504.  § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a fel je -
len tõ

a) a sze mé lyes meg hall ga tá son nem je len t meg, és ma -
gát elõ ze tesen, ala pos ok kal, ha la dék ta la nul nem men tet te
ki, vagy azért nem volt idéz he tõ, mert a lak cí mé nek meg -
vál to zá sát nem je len tet te be,

b) a fel je len tést vissza von ta.

(2) A bí ró ság a sze mé lyes meg hall ga tá son min den
olyan kér dés ben ha tá roz hat, amely re a sze mé lyes meg hall -
ga tás elõtt jo go sult.

(3) Az (1) be kez dés ese té ben a vi szon vád alap ján in dult
el já rást is meg kell szün tet ni, fel té ve, hogy a ma gán in dít -
vány elõ ter jesz tésének ha tár ide je a sze mé lyes meg hall ga -
tás nap já ig már le járt.

Fellebbezés a tárgyalás elõkészítése során hozott
határozatok és intézkedések ellen

505.  § Nincs he lye fel leb be zés nek
a) a nyo mo zás el ren de lé se,
b) a sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zés, ille tõ leg az er rõl

 szóló ér te sí tés,
c) a ma gán vád ló ki je lö lé se  miatt,
d) az 501.  § (1) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés ellen.

A tárgyalás kitûzése

506.  § A ma gán vád lót az idé zés ben fi gyel mez tet ni kell
arra, hogy a kel lõ en ki nem men tett el ma ra dá sát a bí ró ság a 
vád el ej té sé nek te kin ti, fel té ve, hogy a kép vi se le té rõl nem
gon dos ko dik.

A tárgyaláson részt vevõ személyek

507.  § Ha a ma gán vád ló a tár gya lá son nem je le nik meg,
és ma gát ala pos ok kal, elõ ze tesen, ha la dék ta la nul nem
men tet te ki, ille tõ leg õt azért nem le he tett meg idéz ni, mert
lak cí mé nek meg vál to zá sát nem je len tet te be, úgy kell te -
kin te ni, hogy a vá dat el ej tet te.

A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása

508.  § Ha a ma gán vád lót a tár gya lás ról rend za va rás
 miatt ki uta sít ják, ille tõ leg ki ve ze tik, leg ké sõbb a bi zo nyí -
tá si el já rás be fe je zé se elõtt is mer tet ni kell vele a tá vol lé té -
ben le foly ta tott bi zo nyí tást. A ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek 
ki uta sí tá sa ese tén a tár gya lást a rend za va ró költ sé gé re el
kell na pol ni, ha a ma gán vád ló a tár gya lá son nincs je len.

A tárgyalás

509.  § (1) A tár gya lá son a bí ró ság is mer te ti a vád, ille tõ -
leg a vi szon vád lé nye gét, ha a ma gán vád ló nak nincs kép -
vi se lõ je, illetve a vád lott nak nincs vé dõ je.
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(2) A tár gya lá son a bí ró ság hall gat ja ki a vád lot tat és a
ta nút, ille tõ leg hall gat ja meg a szak ér tõt. A vád lot tat a ma -
gán vád ló tá vol lé té ben kell ki hall gat ni.

A vád elejtése és elállás a vád képviseletétõl

510.  § (1)879 A ma gán vád ló a vád el ej té sét nem kö te les
in do kol ni. Az 504.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a tár gya -
lá son is irány adó. A ma gán vád ló a meg is mé telt el já rás ban
is el ejt he ti a vá dat.

(2) Ha az ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól
vet te át, a vá dat nem ejt he ti el, de a vád kép vi se le té tõl el -
áll hat. Ha a ma gán vád ló je len van, a tár gya lást foly tat ni
kell, el len ke zõ eset ben a bí ró ság a tár gya lás el na po lá sá val
egy ide jû leg új tár gya lást tûz ki, a ma gán vád lót pe dig ér te -
sí ti, hogy a vá dat is mét õ kép vi se li.

Az eljárást megszüntetõ végzés

511.  § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a ma -
gán vád ló a tár gya lá son a vá dat el ej tet te, ille tõ leg a mu lasz -
tá sát vád el ej tés nek kell te kin te ni (507.  §). Az 504.  §
(3) be kez dé se ezek ben az ese tek ben is irány adó.

(2) A rö vi dí tett jegy zõ könyv nek [252.  § (5) bek.] tar tal -
maz nia kell a vád lott nak azt az eset le ges nyi lat ko za tát,
amely a ma gán vád lót a vád el ej té sé re in dí tot ta, valamint a
ma gán vád ló nak a vád el ej té sé re vo nat ko zó ki je len té sét.

A másodfokú bírósági eljárás

512.  § (1)880 Az elsõ fokú bí ró ság ha tá ro za ta ellen a ma -
gán vád ló a vád lott ter hé re je lent het be fel leb be zést.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság az ira to kat köz vet le nül ter jesz ti 
fel a má sod fo kú bí ró ság hoz.

(3) A bí ró ság a ma gán vád lót a tár gya lás ra idé zi, ha je -
len lé tét szük sé ges nek tart ja. Egyéb ként a ma gán vád lót a
tár gya lás ról ér te sí te ni kell.

(4) A má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le tét ta -
nács ülé sen ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün -
te ti, ha ezt a ma gán vád ló a ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar -
tan dó ta nács ülé sig in dít vá nyoz za. Az 504.  § (3) be kez dé se 
ez eset ben is irány adó.

(5)881 Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a 494.  §
(4) be kez dé sét a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban is meg -
fele lõen al kal maz ni kell. A má sod fo kú bí ró ság az elsõ

fokú bí ró ság ha tá ro za tá nak azt a ré szét bí rál ja fe lül, ame -
lyet bár mely ma gán vád ló fel leb be zé se érint.

A harmadfokú bírósági eljárás882

513.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta ellen a ma -
gán vád ló a vád lott ter hé re je lent het be fel leb be zést.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az ira to kat köz vet le nül ter jesz -
ti fel a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sén a ma gán -
vád ló rész vé te le kö te le zõ. Ha a ma gán vád ló nak nincs kép -
vi se lõ je, a ta nács el nö ke kép vi se lõt ren del ki ré szé re.

A bûnügyi költség viselése

514.  § (1) A 339.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset -
ben a bûn ügyi költ sé get a ma gán vád ló vi se li, ha azon ban a
bün te tõ el já rást a Btk. 32.  §-ának a) vagy c) pont ja sze rin ti
bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ból szün tet ték meg, a 74.  § 
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott bûn ügyi
költ sé get az ál lam vi se li. A 339.  § (2) be kez dé se al kal ma -
zá sá nak ak kor is he lye van, ha a bí ró ság az el já rást az
504.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja, az 510.  § (1) be kez dé sé -
nek elsõ mon da ta, ille tõ leg az 512.  § (4) be kez dé se alap ján 
szün tet te meg.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a ma gán vád lót a má sod fo kú
el já rás ban fel me rült bûn ügyi költ ség vi se lé sé re kö te le zi,
ha az elsõ fokú bí ró ság ha tá ro za ta ellen egye dül a ma gán -
vád ló fel leb be zett, és a má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za tot
hely ben hagy ja.

(3) Vi szon vád ese té ben a bí ró ság úgy is ren del kez het,
hogy a ma gán vád ló és a vi szon vád ló az ál ta la elõ le ge zett
bûn ügyi költ sé get vi se li.

(4)883 Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta ellen ki zá ró lag 
a ma gán vád ló je len tett be fel leb be zést, és az nem ve ze tett
ered mény re, a har mad fo kú el já rás ban fel me rült bûn ügyi
költ sé get a ma gán vád ló vi se li.

(5) Ha a bûn ügyi költ sé get a ma gán vád lók vi se lik, a vá -
dat el ej tõ ma gán vád lót az el já rás ban való rész vé te lé hez
iga zo dó an kell a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek meg fi -
ze té sé re kö te lez ni.

A perújítási indítvány

515.  § (1) A ma gán vád ló csak ak kor ter jeszt het elõ per -
újí tá si in dít ványt, ha a ter hel tet fel men tet ték, vagy az el já -
rást meg szün tet ték.
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(2) A per újí tá si in dít ványt köz vet le nül a bí ró ság nál kell
elõ ter jesz te ni. Ha a per újí tá si in dít vány olyan bûn cse lek -
mény meg ál la pí tá sá ra irá nyul, amely  miatt a vá dat az ügyész
kép vi se li, az ügyész nyi lat ko za tát is be kell sze rez ni.

XXIV. Fejezet884

A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS

516.  § A bí ró ság elé ál lí tás ese tén e tör vény ren del ke zé -
se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A bíróság elé állítás feltételei

517.  § (1) Az ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít hat -
ja, ha

a)885 a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tést ren del,

b) az ügy meg íté lé se egy sze rû,
c) a bi zo nyí té kok ren del ke zés re áll nak,
d) a ter hel tet tet ten ér ték, vagy a bûn cse lek mény el kö -

ve té sét be is mer te.

(2) Ha a bí ró ság elé ál lí tás (1) be kez dés a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak, tet ten érés ese tén az
ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít ja.

(3)886 A ma gán vád ló, ille tõ leg a pót ma gán vád ló a ter -
helt bí ró ság elé ál lí tá sát nem in dít vá nyoz hat ja.

Nyomozás és vádemelés

518.  § (1) Ha a bí ró ság elé ál lí tás fel té te lei fenn áll nak,
és az ügyész a gya nú sí tot tat bí ró ság elé kí ván ja ál lí ta ni,
köz li a gya nú sí tot tal, hogy mely bûn cse lek mény  miatt, mi -
lyen bi zo nyí té kok alap ján ál lít ja bí ró ság elé.

(2) Az ügyész ha la dék ta la nul gon dos ko dik ar ról, hogy a 
gya nú sí tott vé dõt ha tal maz has son meg, ha a gya nú sí tott -
nak nincs vé dõ je, vé dõt ren del ki. Ha a ter helt õri zet ben
van, gon dos ko dik ar ról, hogy a védõ a ter helt tel a tár gya lás 
elõtt be szél hes sen.

519.  § (1)887 Az ügyész ha la dék ta la nul ér te sí ti a bí ró sá -
got, ha a vád lot tat bí ró ság elé kí ván ja ál lí ta ni, eb ben az
eset ben a bí ró ság nyom ban ki tû zi a tár gya lás ha tár nap ját.

(2)888 A bí ró ság elé ál lí tás elõtt el ren delt sze mé lyi sza -
bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz ke dés a bí -
ró ság elé ál lí tás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig tart.
Ha a bí ró ság az ira to kat az ügyész hez vissza kül di, az
ügyész in dít vá nyá ra az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ha tá roz
a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in -
téz ke dé sek rõl.

520.  § Az ügyész a vád lot tat a nyo mo zó ha tó ság köz re -
mû kö dé sé vel vagy egyéb mó don a bí ró ság elé ál lít ja, a vé -
dõt rö vid úton meg idé zi, és biz to sít ja, hogy a bi zo nyí tá si
esz kö zök a tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak. Gon dos ko -
dik to váb bá ar ról, hogy a tár gya lá son je len le gye nek, akik -
nek a rész vé te le kö te le zõ, illetve je len le hes se nek, akik nek 
a rész vé te le nem kö te le zõ.

Tárgyalás elõkészítése

521.  § Bí ró ság elé ál lí tás ese tén a XII. Fe je zet ren del ke -
zé sei nem al kal maz ha tók.

Az elsõ fokú bírósági tárgyalás

522.  § (1) A tár gya lá son az ügyész és a védõ rész vé te le
kö te le zõ.

(2) Az ügyész a tár gya lás meg kez dé se elõtt – ha ez ko -
ráb ban nem tör tént meg – az ira to kat és a tár gyi bi zo nyí tá si 
esz kö zö ket a bí ró ság nak át ad ja, ezt köve tõen a vá dat szó -
ban ter jesz ti elõ.

(3)889 A vád elõ ter jesz tése után a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl
a bí ró ság elé ál lí tá sig több mint ti zen öt nap telt el, a bûn -
cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú -
lyo sabb bün te tést ren del, vagy a bi zo nyí tá si esz kö zök nem 
áll nak ren del ke zés re.

523.  § (1) A vád lot tat és a ta nút a ta nács el nö ke hall gat -
ja ki.

(2)890 A bí ró ság a tár gya lást egy al ka lom mal, leg fel jebb 
nyolc nap ra el na pol hat ja. Ha a tár gya lá son fel vett bi zo nyí -
tás ered mé nyé nek meg fele lõen – to váb bi bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa ér de ké ben – az ügyész meg ke re sé se
szük sé ges, és ezért a tár gya lás nyolc na pon be lül nem foly -
tat ha tó, ille tõ leg újabb el na po lás szük sé ges, a bí ró ság az
ira to kat vissza kül di az ügyész nek.
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884 A Fe je zet szá mo zá sát XXIII. Fe je zet rõl XXIV. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

885 Az 517.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 236.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

886 Az 517.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 253.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

887 Az 519.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 254.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

888 Az 519. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a a 2006: LI. tör vény
237.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

889 Az 522.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 238.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

890 Az 523.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 239.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



524.  § A vád ki ter jesz té sé nek ak kor van he lye, ha a bí ró -
ság elé ál lí tás fel té te lei a ki ter jesz tett vád sze rin ti bûn cse -
lek mény re is fenn áll nak. Egyéb ként a bí ró ság az ira to kat
vissza kül di az ügyész nek.

525.  § Az ira tok nak az ügyész hez való vissza kül dé se
 miatt fel leb be zés nek nincs he lye.

XXV. Fejezet891

ELJÁRÁS A TÁVOLLÉVÕ TERHELTTEL
SZEMBEN

526.  § Tá vol lé võ ter helt tel szem be ni el já rás ese tén e tör -
vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

Nyomozás és vádemelés az ismeretlen helyen tartózkodó
terhelttel szemben892

527.  § (1) A nyo mo zás nak nem aka dá lya, hogy a ter helt
is me ret len he lyen tar tóz ko dik; eb ben az eset ben a tar tóz -
ko dá si he lyé nek fel ku ta tá sa iránt kell in téz ked ni [73.  §
(1)–(3) bek.], és gon dos kod ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zök
fel de rí té sé rõl és biz to sí tá sá ról.

(2) Sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
 miatt in dult nyo mo zás so rán – ha a ter helt tar tóz ko dá si he -
lyé nek fel ku ta tá sa iránt tett más in téz ke dés nem ve ze tett
ered mény re – el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni, ezzel
egy ide jû leg a ter helt ré szé re, ha nincs meg ha tal ma zott vé -
dõ je, vé dõt kell ki ren del ni.

(3) A sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
 miatt in dult nyo mo zást köve tõen, ha

a) az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa a nyo mo zás ira ta i nak 
ügyész hez tör té nõ meg kül dé sé ig [193.  § (5) bek.] nem ve -
ze tett ered mény re,

b) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a gya nú sí tott meg -
szö kött, vagy a nyo mo zó ha tó ság, ille tõ leg az ügyész elõl
el rej tõ zött,

c) a nyo mo zás ada tai alap ján a vád eme lés nek nincs
aka dá lya, és

d) azt a bûn cse lek mény sú lya vagy az ügy meg íté lé se
in do kol ja,
az ügyész vá dat emel.

(4) A vád irat nak a 217–218.  §-ban meg ha tá ro zot tak
mel lett tar tal maz nia kell a (3) be kez dés ben fel so rolt kö rül -
mé nyek rész le tes le írá sát, és azt az in dít ványt, hogy a bí ró -
ság az is me ret len he lyen tar tóz ko dó vád lot tal szem ben
foly tas sa le az el já rást.

(5) A ter helt nek hir det mé nyi úton [70.  § (5)–(6) bek.]
kéz be sí tett hi va ta los ira tot a vé dõ jé nek is kéz be sí te ni kell.

(6) Ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek
nem áll nak fenn, az ügyész a nyo mo zást fel füg gesz ti
[188.  § (1) bek. a) pont].

A bíróság eljárása az ismeretlen helyen tartózkodó
vádlottal szemben

528.  §893 (1)894 A bí ró ság az is me ret len he lyen tar tóz ko -
dó vád lot tal szem ben az erre irá nyuló ügyé szi in dít vány ra
jár el. A ma gán vád ló, ille tõ leg a pót ma gán vád ló az is me -
ret len he lyen tar tóz ko dó vád lot tal szem ben a bí ró sá gi el já -
rást nem in dít vá nyoz hat ja.

(2) Ha az ügyész a tár gya lás nak a vád lott tá vol lé té ben
való meg tar tá sát in dít vá nyoz ta, és a vád lott tar tóz ko dá si
he lye a tár gya lás meg kez dé se elõtt is mert té vá lik, a bí ró -
ság ér te sí ti az ügyészt, és a vád lot tal szem ben szük ség ese -
tén sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer -
in téz ke dést ren del el.

(3)895 A bí ró ság to váb bi el já rá sá ra a XII–XIII. Fe je zet
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

529.  § (1)896 Ha a vád lott tar tóz ko dá si he lye a vád eme -
lést köve tõen vált is me ret len né, és meg ala po zot tan fel te -
he tõ, hogy a vád lott meg szö kött vagy el rej tõ zött, a bí ró ság
a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt
in dult el já rás ban az el já rás fel füg gesz té se nél kül el fo ga tó -
pa ran csot bo csát ki.

(2)897 Ha az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa hat van na pon
be lül nem ve ze tett ered mény re, a bí ró ság er rõl az ügyészt
tá jé koz tat ja. Ha az ügyész in do kolt nak tart ja, hogy a tár -
gya lást a vád lott tá vol lé té ben tart sák meg, ille tõ leg foly -
tas sák, a bí ró ság tá jé koz ta tá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül erre in dít ványt tesz.

(3) Ha a vád lott ér de ké ben ko ráb ban nem járt el védõ, az 
ügyész a (2) be kez dés sze rin ti in dít vá nyá ban védõ ki ren -
de lé sét is in dít vá nyoz za. A tár gya lást a ko ráb bi tár gya lás
anya gá nak is mer te té sé vel kell foly tat ni.

(4) Ha az ügyész nem tesz in dít ványt arra, hogy a tár -
gya lást a vád lott tá vol lé té ben foly tas sák, a ta nács el nö ke
az el já rást fel füg gesz ti.
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891 A Fe je zet szá mo zá sát XXIV. Fe je zet rõl XXV. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

892 Az al cí met be ik tat ta és az 527.  § szö ve gét meg ál la pí tot ta a 2004:
CXXXII. tör vény 4.  §-a.

893 Az 528.  § (1) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 256.  §-a ik tat ta be, és egy -
ide jû leg az 528.  § ere de ti ren del ke zé sé nek je lö lé sét (2) be kez dés re
módosította.

894 Az 528.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az Alkot mány bíró ság
14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

895 Az 528.  § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXII. tör vény 5.  §-a ik tat ta be.
896 Az 529.  § (1) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 6.  §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.
897 Az 529.  § (2) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 6.  §-ának (2) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.



(5)898 Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen
al kal maz ni kell a má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró sá gi el -
já rás ban is.

530.  § (1) A vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lá son az
ügyész és a védõ rész vé te le kö te le zõ.

(2)899 A vád lott nak hir det mé nyi úton kéz be sí tett hi va ta -
los ira tot [70.  § (5)–(6) bek.] a vé dõ jé nek is kéz be sí te ni
kell.

531.  §900 (1) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek
az elsõ fokú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak meg ho za ta la
elõtt ered mény re ve zet tek, a bí ró ság a tár gya lást a ko ráb bi
tár gya lás anya gá nak is mer te té sé vel foly tat ja, szük ség ese -
tén a bi zo nyí tá si el já rást újra meg nyit ja (320. §).

(2) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek az elsõ fokú 
bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak meg ho za ta la után ve zet tek
ered mény re, a vád lott a fel leb be zés re nyit va álló ha tár idõn
be lül, a fel leb be zés be je len té se he lyett az elsõ fokú bí ró ság -
nál in dít vá nyoz hat ja a tár gya lás meg is mét lé sét.

(3) A tár gya lás meg kez dé se után a bí ró ság is mer te ti a
vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás alap ján ho zott ha tá ro -
za tát és a vád lott nak a tár gya lás meg is mét lé sé re irá nyuló
in dít vá nyát. A meg is mé telt tár gya lá son a tanú újabb ki -
hall ga tá sa, ille tõ leg a szak ér tõ újabb meg hall ga tá sa he lyett 
a bí ró ság elõtt ko ráb ban tett val lo más ról, ille tõ leg a ko ráb -
ban elõ ter jesz tett szak vé le mény rõl ké szült jegy zõ köny vet
fel le het ol vas ni. A tár gya lás ra egyéb ként a XIII. Fe je zet
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(4) A bí ró ság a meg is mé telt tár gya lás ered mé nyé tõl
füg gõ en a vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás alap ján ho -
zott ha tá ro za tát ha tály ban tart ja, vagy ha tá lyon kí vül he -
lye zi, és új ha tá ro za tot hoz.

(5) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a má sod -
fo kú bí ró sá gi el já rás ban ve zet tek ered mény re, a má sod fo -
kú bí ró ság tár gya lást tûz ki, és azon a vád lot tat ki hall gat ja,
valamint – ha szük sé ges – a vád lott ál tal in dít vá nyo zott to -
váb bi bi zo nyí tást vesz fel. A má sod fo kú bí ró ság az el já rás
ered mé nyé tõl füg gõ en az elsõ fokú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ja, meg vál toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi, és 
az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja.

(6)901 Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban ve zet tek ered mény re, a har -
mad fo kú bí ró ság az elsõ és a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az elsõ fokú bí ró sá got új el já rás -
ra uta sít ja.

(7) Ha a ter helt tar tóz ko dá si he lye a jog erõs ha tá ro zat
meg ho za ta la után vá lik is mert té, a ja vá ra per újí tá si in dít -
ványt le het elõ ter jesz te ni.

(8)902 Ha a sza bad lá bon lévõ vád lott a meg is mé telt elsõ
fokú tár gya lás [(2) bek.] so rán is mé tel ten is me ret len hely -
re tá vo zik, a bí ró ság a vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás
alap ján ho zott ha tá ro za tát ér de mi vizs gá lat nél kül ha tá lyá -
ban tart ja. Erre a bí ró ság a vád lot tat fi gyel mez te ti.

Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében

532.  § (1)903 Ha a ter helt kül föl dön tar tóz ko dik, és ki -
ada tá sá nak, vagy az euró pai el fo ga tó pa rancs904 alap ján
tör té nõ át adá sá nak nincs he lye, ille tõ leg ki ada tá sát vagy
az euró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sát meg -
ta gad ták, és a bün te tõ el já rás át adá sá ra sem ke rült sor, az
ügyész a vád irat ban in dít vá nyoz hat ja, hogy a tár gya lást a
vád lott tá vol lé té ben tart sák meg.

(2) Ha a bí ró sá gi el já rás ban ál la pít ják meg, hogy a kül -
föl dön tar tóz ko dó vád lott ki ada tá sá nak vagy az euró pai el -
fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sá nak nincs he lye,
ille tõ leg ki ada tá sát vagy az euró pai el fo ga tó pa rancs alap -
ján tör té nõ át adá sát meg ta gad ták, és a bí ró ság a bün te tõ el -
já rás fel aján lá sát nem tart ja in do kolt nak, fel hív hat ja az
ügyészt, hogy kí ván ja-e in dít vá nyoz ni a tár gya lás nak a
vád lott tá vol lé té ben tör té nõ foly ta tá sát.

(3) Ha az is me ret len he lyen tar tóz ko dó vád lott tá vol lé -
té ben meg kez dett tár gya lás so rán ál la pít ják meg, hogy a
kül föl dön tar tóz ko dó vád lott ki ada tá sá nak vagy az euró pai 
el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sá nak nincs he lye,
ille tõ leg a ki ada tá sát vagy az euró pai el fo ga tó pa rancs
alap ján tör té nõ át adá sát meg ta gad ták, és a bí ró ság a bün te -
tõ el já rás át adá sát nem tart ja in do kolt nak, a bí ró ság az
ügyész fel hí vá sa nél kül foly tat ja a tár gya lást.

(4) Ha az el já rást a kül föl dön tar tóz ko dó ter helt tel
szem ben foly tat ják, illetve, ha a ter helt ha za tért, az
527–531.  § ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell al kal maz ni.

XXVI. Fejezet905

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL

533.  § A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás 
ese tén e tör vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té -
ré sek kel kell al kal maz ni.
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898 Az 529.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 257.  §-a ik tat ta be, szö ve -
gét a 2006: LI. tör vény 240.  §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1.
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899 Az 530.  § (2) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 7.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

900 Az 531.  § a 2002: I. tör vény 258.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
901 Az 531.  § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 241.  §-ának (1) be kez dé -

se ik tat ta be, egy ben az ad di gi (6) be kez dés a (7) be kez dés je lö lést kap ta.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

902 Az 531.  § (8) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 241.  §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

903 Az 532.  § (1)–(3) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 93.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.

904 Lásd a 2003: CXXX. tör vény II. Fe je ze tét.
905 A Fe je zet szá mo zá sát XXV. Fe je zet rõl XXVI. Fe je zet re a 2006:

LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



534.  § (1)906 A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra a nyolc
év nél nem sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény  miatt in dí tott el já rás ban nyil vá nos ülé sen
ho zott íté let tel meg ál la pít hat ja a vád lott bû nös sé gét, és
bün te tést szab hat ki, ha a vád lott a tár gya lás hoz való jo gá -
ról le mond, és be is me rõ val lo mást tesz. A ma gán vád ló,
ille tõ leg a pót ma gán vád ló a tár gya lás ról le mon dás alap ján
foly ta tott el já rás le foly ta tá sát nem in dít vá nyoz hat ja.

(2)907 A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já -
rás ban a Btk. 87/C., ille tõ leg a 85/A.  §-ának ala pul vé te lé -
vel meg ha tá ro zott mér té kû sza bad ság vesz tés szab ha tó ki.

(3) A bí ró ság a pol gá ri jogi igényt nem uta sít hat ja el.

Tárgyalásról lemondás együttmûködõ terhelt esetében908

534/A.  § (1) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn -
szer ve zet ben (Btk. 137.  § 8. pont) kö vet te el, és a nyo mo -
zás so rán az ügy, ille tõ leg más bün te tõ ügy bi zo nyí tá sá hoz
hoz zá já rul va az ügyésszel, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság gal 
je len tõs mér ték ben együtt mû kö dött, de a nyo mo zás meg -
szün te té sé re bár mely ok ból nem ke rült sor, tár gya lás ról le -
mon dás nak nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo sab ban
bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt is he lye van.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ese tén a
tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás ban a Btk.
98.  §-a, valamint a Btk. Ál ta lá nos Ré szé ben a bûn szer ve -
zet ben el kö ve tett bûn cse lek mény re elõ írt szi go rúbb ren -
del ke zé sek nem al kal maz ha tó ak. A bün te tést a Btk. 87/C.,
ille tõ leg a 85/A.  §-ának ala pul vé te lé vel kell ki szab ni. Ha a
bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél 
sú lyo sabb bün te tést ren del, a bün te tést e bün te té si té tel ke -
ret kö zött kell ki szab ni.

Az ügyész eljárása

535.  §909 (1) Az ügyész az ügy kö rül mé nye i nek, így kü -
lö nö sen a ter helt sze mé lyé nek és az el kö ve tett bûn cse lek -
mény nek figye lembe véte lével a vád irat ban in dít vá nyoz -
hat ja az ügy nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá sát, ha a ter helt

a) a nyo mo zás so rán a bû nös sé gé re is ki ter je dõ be is me -
rõ val lo mást tett, és

b) kez de mé nye zi az ügy nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá sát.

(2) A ter hel tet a tár gya lás ról le mon dás le he tõ sé gé rõl és
annak kö vet kez mé nye i rõl az ügyész a vád eme lést meg elõ -
zõ en tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tást és a ter helt nyi lat ko za tát
jegy zõ könyv be kell fog lal ni. Az ügyész a tá jé koz ta tás ról

ké szült jegy zõ köny vet a nyo mo zá si ira tok ré sze ként ak kor 
csa tol hat ja a vád irat bí ró sá gi pél dá nyá hoz, ha a ter helt
kez de mé nyez te az ügy nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá sát.

(3) A nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást nem tett ter -
helt a nyo mo zás be fe je zé se után, de leg ké sõbb a vád irat
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az ügyész nél
kez de mé nyez he ti, hogy az ügyész in dít vá nyoz za az ügy
nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá sát.

(4) Ha az ügyész a kez de mé nye zés sel egyet ért, a ter hel -
tet meg hall gat ja, és köz li a ter helt tel, hogy a kez de mé nye -
zést el fo gad ta. Eb ben az eset ben az ügyész ha la dék ta la nul
in dít ványt tesz a bí ró ság nak az ügy nyil vá nos ülé sen való
el bí rá lá sá ra. A ter helt ré szé re – ha nincs vé dõ je – vé dõt
ren del ki, és gon dos ko dik ar ról, hogy a védõ a nyo mo zás
ira ta it meg is mer hes se.

(5) Ha az ügyész az ügy nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá -
sát nem in dít vá nyoz za, a ter helt kez de mé nye zé sé rõl a bí -
ró sá got nem tá jé koz tat hat ja, az ezzel össze füg gés ben ke -
let ke zett ira to kat nem nyújt hat ja be a bí ró ság hoz.

(6) Az ügyész az ügy nyil vá nos ülé sen való el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó in dít vá nyát nem von hat ja vissza. Ha az ügyész
az ülés ered mé nyé hez ké pest úgy lát ja, hogy a vád lott sú -
lyo sabb bûn cse lek mény ben bû nös, vagy más bûn cse lek -
mény ben is bû nös, in dít vá nyoz za az ügy tár gya lás ra uta -
lását.

A bíróság eljárása

536.  § (1) A tár gya lás ról le mon dás ese tén a bí ró ság
egyes bí ró ként jár el, és nyil vá nos ülést tart. A nyil vá nos
ülé sen az ügyész és a védõ rész vé te le kö te le zõ.

(2) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re a tár gya lás elõ ké szí -
té sé nek sza bá lyai irány adók.

537.  § (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész is mer te ti a vá -
dat és az ügy nek a nyil vá nos ülé sen ala pu ló el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó in dít vá nyát.

(2) A vád és az in dít vány is mer te té sét köve tõen a bí ró -
ság tá jé koz tat ja a vád lot tat a tár gya lás ról le mon dás és a bí -
ró ság elõtt tett be is me ré se kö vet kez mé nye i rõl, kü lö nö sen
az 539. és az 541.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek rõl.

(3) Ezt köve tõen a bí ró ság a vád lot tat fel hív ja, hogy nyi -
lat koz zék, le mond-e a tár gya lás ról.

(4) A nyi lat ko zat meg té te le elõtt a bí ró ság le he tõ vé te -
szi, hogy a vád lott a vé dõ vel ta nács koz zék.

(5) A bí ró ság a nyil vá nos ülést el ren de li, ha a vád lott a
tár gya lás ról le mond, és a bí ró ság e tény, az el já rás ira tai,
valamint – szük ség ese tén – az ügyész hez, a vád lott hoz és
a vé dõ höz in té zett kér dé sek re adott vá la szok alap ján nem
lát ja aka dá lyát az ügy nyil vá nos ülé sen való el in té zé sé nek. 
Egyéb eset ben a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja. E vég -
zés ellen nincs he lye fel leb be zés nek.
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906 Az 534.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
260.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

907 Az 534.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 260.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

908 Az al cí met és az 534/A.  §-t a 2002: I. tör vény 261.  §-a ik tat ta be.
909 Az 535.  § a 2002: I. tör vény 262.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



538.  § (1)910 A bí ró ság a vád lot tat a tár gya lás ról le mon -
dó nyi lat ko za ta után ki hall gat ja a vád tár gyá vá tett cse lek -
mé nyek rõl. Ha a vád lott a val lo más té telt meg ta gad ja, a bí -
ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja, e vég zés ellen nincs he -
lye fel leb be zés nek. Erre a vád lot tat a ki hall ga tás meg kez -
dé se elõtt fi gyel mez tet ni kell.

(2) Ha a vád lott ki hall ga tá sát köve tõen a bí ró ság úgy
íté li meg, hogy a vád lott be szá mí tá si ké pes sé ge, be is me ré -
sé nek ön kén tes sé ge vagy hi telt ér dem lõ sé ge iránt éssze rû
ké tely mu tat ko zik, to váb bá ha – az 535.  § (3) be kez dé sé -
nek ese tét ki vé ve – a vád lott val lo má sa a nyo mo zás so rán
tett val lo má sá tól lé nye ge sen el tér, az ügyet tár gya lás ra
utal ja, e vég zés ellen nincs he lye fel leb be zés nek. Ha a bí -
ró ság erre nem lát ala pot, a vád lot tat a bün te tés ki sza bá si
kö rül mé nyek re is ki hall gat ja.

(3) A vád lott ki hall ga tá sá nak be fe je zé se után az ügyész, 
ezt köve tõen a védõ fel szó lal hat.

539.  § (1) A bí ró ság a vád lott bû nös sé gét a be is me rõ
val lo má sá ra és a nyo mo zás ira ta i ra ala pít ja.

(2)911 Ha a vád tól el té rõ sú lyo sabb mi nõ sí tés lát szik
meg ál la pít ha tó nak, a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja. E
vég zés ellen nincs he lye fel leb be zés nek.

(3)912 A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let in do ko lá sá ban a
258.  § (3) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban fog lal ta kon kí vül
a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek és az al kal ma zott jog sza -
bá lyok meg je lö lé se mel lett ele gen dõ a tár gya lás ról le mon -
dás té nyé re utal ni.

540.  § Ha az ügyész a nyil vá nos ülést az 535.  § (2) be -
kez dé se alap ján in dít vá nyoz ta, és a bí ró ság a nyil vá nos
ülé sen az ügyet tár gya lás ra utal ta – fel té ve, hogy913 a tár -
gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya –, a bí ró ság a tár gya -
lást nyom ban meg tart ja. A tár gya lás ra a XIII. Fe je zet ren -
del ke zé sei az irány adók.

A másodfokú bírósági eljárás914

541.  § (1) A bû nös ség meg ál la pí tá sa, az 539.  § sze rint
meg ál la pí tott, a vád dal egye zõ tény ál lás, valamint a vád -
ira ti mi nõ sí tés sel egye zõ mi nõ sí tés  miatt nincs he lye fel -
leb be zés nek.

(2) A fel leb be zés ben az (1) be kez dés kor lá tai kö zött le -
het új tényt ál lí ta ni és új bi zo nyí ték ra hi vat koz ni.

542.  §915 (1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel meg -
tá ma dott íté let tény ál lá sá nak meg ala po zott sá gá ra, a bû -
nös ség meg ál la pí tá sá ra és a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re
vo nat ko zó ren del ke zé se it fe lül bí rál ja, de a bû nös ség meg -
ál la pí tá sa, az 539.  § sze rint meg ál la pí tott, a vád dal egye zõ
tény ál lás, valamint a vád ira ti mi nõ sí tés sel egye zõ mi nõ sí -
tés ese tén az elsõ fokú íté le tet ak kor vál toz tat hat ja meg, ha
a ter helt fel men té sé nek vagy az el já rás meg szün te té sé nek
van he lye, ille tõ leg – az elsõ fokú íté let ben meg ál la pí tott
mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sa foly tán – lé nye ge sen eny hébb
bün te tést kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett in téz ke dést
kell al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú el já rás ban bi zo nyí tás az 539.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ve he tõ fel.

(3) A má sod fo kú bí ró ság az ügyész sú lyo sí tás ra irá -
nyuló fel leb be zé se ese tén is az 534.  § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ke re ten be lül szab hat ja ki a bün te tést.

(4) Ha az elsõ fokú bí ró ság a nyil vá nos ülést a tör vényi
fel té te lek hi á nyá ban tar tot ta meg, a má sod fo kú bí ró ság az
elsõ fokú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já -
rás nak a meg is mé telt el já rás sza bá lyai sze rin ti le foly ta tá -
sá ra uta sít ja.

XXVII. Fejezet916

A TÁRGYALÁS MELLÕZÉSE917

543.  § E tör vény ren del ke zé se it a tár gya lás mel lõ zé sé -
vel vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés,
pénz bün te tés ki sza bá sa, ille tõ leg mel lék bün te tés ön ál ló
bün te tés ként való al kal ma zá sa vagy pró bá ra bo csá tás ese -
tén az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

544.  § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra – ma gán vá -
das ügy ben hi va tal ból – a sza bad lá bon lévõ vád lot tal
szem ben tár gya lás mel lõ zé sé vel vég zés ben vég re haj tá sá -
ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést, pénz bün te tést, ille -
tõ leg ön ál ló bün te tés ként fog lal ko zás tól el til tást, jár mû ve -
ze tés tõl el til tást, ki uta sí tást – ka to ná val szem ben le fo ko -
zást, szol gá la ti vi szony meg szün te té sét is –, to váb bá in téz -
ke dés ként pró bá ra bo csá tást, meg ro vást al kal maz a há rom
évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ
bûn cse lek mény esetén, ha

a) a tör vény a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel -
füg gesz té sét, pénz bün te tés ki sza bá sát, a pró bá ra bo csá -
tást, ille tõ leg a mel lék bün te tés ön ál ló bün te tés ként al kal -
ma zá sát le he tõ vé te szi,
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910 Az 538.  § (1) és (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 263.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

911 Az 539.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
264.  §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

912 Az 539.  § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 264.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

913 Az 540.  §-ból a „ta núk a ko ráb ban ki bo csá tott idé zés re meg je len tek és 
a” szö veg rész a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét
vesz ti és nem lép hatályba.

914 Az 541.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 265.  §-a ál la pí tot ta meg.

915 Az 542.  § (1) és (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 266.  §-a ik tat ta be, és 
egy ide jû leg az 542.  § ere de ti (1) és (2) be kez dé sé nek szá mo zá sát (3) és
(4) be kez dés re módosította.

916 A Fe je zet szá mo zá sát XXVI. Fe je zet rõl XXVII. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

917 A XVI. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2002: I. tör vény 267.  §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.



b) a tény ál lás egy sze rû,
c) a vád lott a bûn cse lek mény el kö ve té sét be is mer te,
d) a bün te tés cél ja tár gya lás nél kül is el ér he tõ.

(2) Tár gya lás mel lõ zé sé vel egy évet meg ha la dó sza bad -
ság vesz tés nem szab ha tó ki.

(3)918 A tár gya lás mel lõ zé sé vel meg ho zott vég zés re
– ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az íté let re
vonat kozó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

545.  § (1) Az 544.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vég zés meg ho za ta lá nak az ügy nek a bí ró ság ra ér ke zé sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül van he lye.

(2) Ma gán vá das ügy ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõt a sze mé lyes meg hall ga tás nap já tól kell szá -
mí ta ni.

546.  § (1) Ha az ügyész a vád irat ban nem tett in dít ványt
arra, hogy a bí ró ság tár gya lás mel lõ zé sé vel jár jon el, a bí -
ró ság fel hív hat ja az in dít vány meg té te lé re.

(2) Az ügyész az (1) be kez dés ben írt in dít vá nyát a fel hí -
vás kéz be sí té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül te he ti meg.

547.  § (1)919 A bí ró ság a vég zés ben
a) vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés

vagy pénz bün te tés ki sza bá sa ese tén mel lék bün te tés ként
fog lal ko zás tól el til tást, jár mû ve ze tés tõl el til tást vagy ki -
uta sí tást – ka to ná val szem ben le fo ko zást, a szol gá la ti vi -
szony meg szün te té sét, rend fo ko zat ban vissza ve tést és a
vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sát is –, vég re haj tá sá ban
fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén pénz -
mel lék bün te tést al kal maz hat,

b) vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sa vagy pró bá ra bo csá tás ese tén párt fo gó fel ügye le -
tet is al kal maz hat,

c)920 el kob zást, ille tõ leg va gyon el kob zást is ki mond hat,
ille tõ leg a pol gá ri jogi igény nek helyt ad hat, vagy a pol gá ri 
jogi igény ér vé nye sí té sét egyéb tör vényes útra uta sít hat ja,

d) 921 a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren del ke zést ha tá -
lyon kí vül he lyez he ti,

e)922 az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, az el já rás
fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl ren del -
kez het.

(2) A bûn ügyi költ ség vi se lé sé re a 338–340.  § ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

(3) A tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zés ren del ke zõ
ré szé nek tar tal maz nia kell

a) a bûn cse lek mény meg je lö lé sét,
b) a ki sza bott sza bad ság vesz tést, pénz bün te tést, ille tõ -

leg ön ál ló bün te tés ként al kal ma zott mel lék bün te tést, pró -
bá ra bo csá tást vagy meg ro vást,

c) a jog sza bá lyon ala pu ló egyéb ren del ke zé se ket,
d) az 548. és az 550.  §-ban fog lal tak ra való fi gyel mez -

te tést.

(4)923 A vég zés in do ko lá sa a meg ál la pí tott tény ál lást, a
vég zés meg ho za ta la tör vényi elõ fel té te le i nek fenn ál lá sá ra
való uta lást, valamint az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je -
lö lé sét tar tal maz za.

(5)924 A vég zést bí ró sá gi tit kár is meg hoz hat ja.

548.  § (1) A tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zés ellen
fel leb be zés nek nincs he lye; az ügyész, a ma gán vád ló, a
vád lott, a védõ, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt a kéz be sí -
té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül tár gya lás tar tá sát kér -
he ti. A ké re lem alap ján a bí ró ság tár gya lást tart.

(2) Az ügyész nem kér he ti tár gya lás tar tá sát azon a cí -
men, hogy a bí ró ság az 544.  § (1) be kez dé se alap ján járt el.

(3)925 A ma gán fél ki zá ró lag a pol gá ri jogi igényt el bí rá -
ló ren del ke zés sel, az egyéb ér de kelt csak az el kob zás sal és
a va gyon el kob zás sal kap cso lat ban kér he ti tár gya lás tar tá -
sát. Ha a tár gya lás tar tá sát ki zá ró lag a ma gán fél kér te, a bí -
ró ság a tár gya lá son a pol gá ri jogi igény re vo nat ko zó ren -
del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és az igény ér vé nye sí té -
sét egyéb tör vényes útra uta sít ja.

(4) A tár gya lás tar tá sá ra irá nyuló ké re lem nek a vég zés
vég re haj tá sá ra – az 549.  § (2) be kez dé sé nek ese tét ki -
véve – ha lasz tó ha tá lya van.

(5)926 Ha a vád lott ré szé re a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho -
zott vég zést nem le he tett kéz be sí te ni,927 a bí ró ság az ügy
tár gya lá sá nak ki tû zé se iránt in téz ke dik.

549.  § (1)928 A tár gya lás meg kez dé se után a bí ró ság is -
mer te ti a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zést és a tár -
gya lás tar tá sá ra irá nyuló ké rel met.
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918 Az 544.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 267.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

919 Az 547.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
242.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. napján lép hatályba.

920 Az 547.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 268.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. Az „a vég zés ben” szö veg részt a
2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val hatályon kívül helyezte.

921 Az 547.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 268.  §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. Szö ve gét a 2006: LI. tör vény 242.  §-ának (2) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

922 Az 547.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ját a 2006: LI. tör vény 242.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

923 Az 547.  § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 242.  §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

924 Az 547.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 268.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

925 Az 548.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 269.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

926 Az 548.  § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 269.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

927 Az 548.  § (5) be kez dé sé ben az „a kéz be sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez -
mé nye i re a 70.  § (7) be kez dé sét az zal kell al kal maz ni, hogy hir det mé nyi kéz -
be sí tés nek nincs he lye, és” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. napjával hatályon kívül helyezte.

928 Az 549.  § (1) és (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 270.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.



(2) A tár gya lás tar tá sa irán ti ké re lem nek az 548.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese té ben, to váb bá ha az
ügyész, a vád lott vagy a védõ ki zá ró lag az el kob zás ra, ille -
tõ leg va gyon el kob zás ra, a pol gá ri jogi igény re vagy a bûn -
ügyi költ ség re vo nat ko zó ren del ke zést sé rel mez te, a bí ró -
ság a tár gya lá son csak eb ben a kér dés ben ha tá roz.

(3) A bí ró ság – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a tár gya lás
mel lõ zé sé vel ho zott vég zé sét ha tá lyon kí vül he lye zi, ezt
köve tõen a tár gya lást a XIII. Fe je zet ren del ke zé sei sze rint
foly tat ja le.

(4) A bí ró ság a vád lott ter hé re  szóló ké re lem hi á nyá ban
ak kor szab hat ki sú lyo sabb bün te tést, illetve al kal maz hat
sú lyo sabb bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést, ha a
tár gya lá son új bi zo nyí ték me rül fel, és en nek alap ján a bí -
ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek foly tán sú lyo -
sabb mi nõ sí tést kell al kal maz ni, vagy je len tõs mér ték ben
sú lyo sabb bün te tést kell ki szab ni, ille tõ leg sú lyo sabb bün -
te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést kell al kal maz ni.

(5) A (3) be kez dés alap ján ho zott vég zés ellen nincs he -
lye fel leb be zés nek.

550.  § (1) A tár gya lás tar tá sá ra irá nyuló ké rel met a ké -
rel me zõ a tár gya lás meg kez dé sé ig vissza von hat ja.

(2) A tár gya lást kérõ sze mély nek a tár gya lá son való
rész vé te le kö te le zõ. Ha a tár gya lá son nem je le nik meg, és
ma gát ala pos ok kal, elõ ze tesen, ha la dék ta la nul nem men ti
ki, úgy kell te kin te ni, mint aki a ké rel mét vissza von ta. Ez a 
ren del ke zés az ügyész re nem vo nat ko zik.

XXVIII. Fejezet929

ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEZÕ SZEMÉLYEK 
ÜGYÉBEN

Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség

551.  § (1)930 Az or szág gyû lé si kép vi se lõ, az euró pai
par la men ti kép vi se lõ, az alkot mány bíró, az ál lam pol gá ri
jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta lá nos he lyet te se, a ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa, az adat vé del mi biz -
to s, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke és el nök he lyet te sei
ellen – e tiszt sé gük fenn ál lá sa alatt – csak a men tel mi jog
fel füg gesz té se után in dít ha tó bün te tõ el já rás.

(2) A hi va tá sos bíró és az ügyész ellen, valamint az ül -
nök ellen az e mi nõ sé gé ben el kö ve tett bûn cse lek mé nye
 miatt csak az arra jo go sult elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val in dít -
ha tó bün te tõ el já rás.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fel so rolt men tes sé get él ve -
zõ sze mé lyek gya nú sí tott kén ti ki hall ga tá sá ra csak a men -
tel mi jog fel füg gesz té se, illetve az arra jo go sult elõ ze tes
hoz zá já ru lá sá nak meg adá sa után ke rül het sor, és ezt meg -
elõ zõ en az ilyen sze méllyel szem ben – a tet ten érés ese tét
ki vé ve – kény szer in téz ke dés nem al kal maz ha tó.

(4) Kü lön tör vény ha tá roz za meg, hogy mely szerv vagy 
sze mély jo go sult a men tel mi jog fel füg gesz té sé re, illetve a
hoz zá já ru lás meg adá sá ra.931

552.  § (1) Ha a bün te tõ el já rás so rán adat me rül fel arra,
hogy a ter helt men tes sé get él ve zõ sze mély, az el já rás fel -
füg gesz té se mel lett in dít vá nyoz ni kell a men tel mi jog fel -
füg gesz té sé re, ille tõ leg a hoz zá já ru lás meg adá sá ra jo go -
sult dön té sét. Az in dít ványt a vád irat be nyúj tá sá ig a leg -
fõbb ügyész, azt köve tõen, valamint ma gán vá das ügy ben a 
bí ró ság ter jesz ti elõ. Tet ten érés ese tén az in dít ványt ha la -
dék ta la nul elõ kell ter jesz te ni.

(2) Ha az in dít ványt a men tel mi jog fel füg gesz té sé re,
illetve a hoz zá já ru lás meg adá sá ra jo go sult el uta sí tot ta, az
el já rást meg kell szün tet ni. Ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik, az el já rás ilyen ok ból tör té nõ meg szün te té se nem 
aka dá lya annak, hogy a sze mé lyes men tes ség meg szû né sét 
köve tõen a bün te tõ el já rást le foly tas sák.

(3) A men tel mi jog fel füg gesz té sét, ille tõ leg a hoz zá já -
ru lás meg adá sát köve tõen az el já rást so ron kí vül, e tör vény 
sze rint kell le foly tat ni. Az el já rás csak arra a cse lek mény re 
néz ve foly tat ha tó le, amely re a hoz zá já ru lás ki ter jed.

Nemzetközi jogon alapuló mentesség

553.  § (1) Az 551–552.  § ren del ke zé se it az e §-ban fog -
lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni a dip lo má ci ai vagy a nem -
zet kö zi jo gon ala pu ló más men tes sé get (a továb biak ban
együt te sen: dip lo má ci ai men tes ség)932 él ve zõ sze mé lyek
ügyé ben.

(2) A dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ sze méllyel szem -
ben bün te tõ el já rá si cse lek mény a men tes ség fel füg gesz té -
sé ig nem vé gez he tõ.

(3) A dip lo má ci ai men tes ség fel füg gesz té sé re vonat -
kozó in dít ványt a bí ró ság az igaz ság ügy -m inis zter út ján, a
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929 A Fe je zet szá mo zá sát XXVII. Fe je zet rõl XXVIII. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

930 Az 551.  § (1) be kez dé se a 2004: LVII. tör vény 23.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

931 Lásd az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990: LV. tör -
vény 4–7.  §-át, az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989: XXXII. tör vény 14.  §-át, 
az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 1993: LIX. tör vény
11–14.  §-át, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993: LXXVII.
tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé sét, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér -
de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992: LXIII. tör vény 23.  §-ának (2) be -
kez dé sét, az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989: XXXVIII. tör vény 9.  §-át,
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997: LXVI. tör vény 5.  §-át,
a Magyar Köztársaság ügyészségérõl  szóló 1972: V. tör vény 23.  §-át.

932 Lásd a 1965. évi 22. tör vényerejû ren de let a dip lo má ci ai kap cso la tok -
ról Bécs ben, 1961. áp ri lis 18-án alá írt nem zet kö zi szer zõ dés ki hir de té sé rõl, a
szer zõ dés 22., 24., 27., 29–32., 37–39. Cik kei. Lásd még a 1973. évi 7. tör -
vényerejû ren de le tet a dip lo má ci ai vagy egyéb men tes ség ese té ben szük sé -
ges el já rás ról.



leg fõbb ügyész köz vet le nül ter jesz ti elõ a kül ügy mi nisz -
ter nek.

554.  § (1) A bí ró ság a dip lo má ci ai men tes ség tár gyá ban
ho zott dön té sig az el já rást ak kor is fel füg gesz ti, ha a men -
tes sé get él ve zõ sze mély ma gán vád ló ként lép fel. Ha a bí -
ró ság a kül ügy mi nisz ter ál lás fog la lá sa alap ján a men tes sé -
get meg ál la pí tot ta, az el já rást meg szün te ti.

(2) Ha az el já rás so rán a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ 
sze mély ta nú kén ti ki hall ga tá sa vá lik szük sé ges sé, vagy
ilyen sze mély ma gán fél ként lép fel, a vád irat be nyúj tá sá ig
a leg fõbb ügyész, azt köve tõen, illetve ma gán vá das ügy -
ben a bí ró ság az igaz ság ügy -m inis zter út ján – az el já rás
fel füg gesz té se nél kül – a kül ügy mi nisz ter nek tesz elõ ter -
jesz tést ál lás fog la lás vé gett.

(3) Ha a kül ügy mi nisz ter ál lás fog la lá sa alap ján a men tes -
ség meg ál la pít ha tó, a men tes sé get él ve zõ sze mély nem hall -
gat ha tó ki, ille tõ leg pol gá ri jogi igé nye nem bí rál ha tó el.

(4) Az 553.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott men tes -
sé get él ve zõ sze mély a bün te tõ el já rás ban vé dõ ként és
szak ér tõ ként nem jár hat el, illetve ha tó sá gi ta nú ként nem
ve he tõ igény be.

HATODIK RÉSZ

XXIX. Fejezet933

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

555.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it a kü lön le ges el já rá -
sok ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A kü lön le ges el já rá sok so rán – el té rõ ren del ke zés
 hiányában –

a) az el já rás hi va tal ból vagy az ügyész, a ter helt vagy a
védõ in dít vá nyá ra in dul meg,

b) az a bí ró ság jár el, amely a kü lön le ges el já rást meg -
elõ zõ en az ügy ben (alap ügy) elsõ fo kon ügy dön tõ ha tá ro -
za tot ho zott,

c) a bí ró ság ül nö kök köz re mû kö dé se nél kül, egyes bí -
ró ként jár el,

d) a bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha az ügyész az in -
dít vá nyát vissza von ta,

e) a bí ró ság az ira tok alap ján dönt, szük ség ese tén ülé -
sen meg hall gat ja az ügyészt, a ter hel tet és a vé dõt; bi zo -
nyí tás fel vé te le ese tén tár gya lást tart,

f) az ügyész, a ter helt és a védõ meg hall ga tá sá ról jegy -
zõ köny vet kell ké szí te ni,

g) a bí ró ság ha tá ro za ta ellen az ügyész, a ter helt és a
védõ fel leb bez het,

h) a má sod fo kú bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság íté le te el -
le ni fel leb be zést is ta nács ülé sen bí rál ja el,

i)934 har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye,
j)935 a bûn ügyi költ sé get a ter helt vi se li, amennyi ben az

alap ügy ben a bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te lez ték.

(3) E fe je zet al kal ma zá sá ban bûn ügyi költ ség a kü lön le -
ges el já rás so rán fel me rült, az ál lam ál tal elõ le ge zett költ -
ség, ille tõ leg kész ki adás [74.  § (1) bek.].

(4) A kü lön le ges el já rás so rán a tár gya lás vagy az ülés
meg tar tá sa vé gett az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt -
tel szem ben a 73.  §-ban sza bá lyo zott in téz ke dé sek nek van
he lye; el fo ga tó pa rancs ak kor bo csát ha tó ki, ha a kü lön le -
ges el já rás foly tán sza bad ság el vo nás ra ke rül het sor. Ha el -
fo ga tó pa ran csot bo csá tot tak ki, a ter helt meg ta lá lá sa ese -
tén õri zet be ve he tõ. Az õri zet a tár gya lás, ille tõ leg az ülés
be fe je zé sé ig – leg fel jebb hat na pig – tart.

II. Cím

AZ EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos
megállapítása

556.  § A bí ró ság a sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko -
za tá ról [Btk. 41.  § (1) bek., 111.  § (2) bek.] utó lag ha tá roz,
ha er rõl a jog erõs íté let nem vagy nem a tör vénynek meg -
fele lõen ren del ke zett. A Btk. 45.  §-ának (2) be kez dé sén
ala pu ló ren del ke zés nem pó tol ha tó, ille tõ leg nem vizs gál -
ha tó fe lül.

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés
utólagos módosítása

557.  § (1) A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a jog erõs íté let a
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás sal kap cso lat ban nem a tör -
vénynek meg fele lõen ren del ke zett.

(2) Ha a bí ró ság az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
bõl tör té nõ fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ -
pont já ról ha tá roz utó lag, tár gya lást tart.
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933 A Fe je zet szá mo zá sát XXVIII. Fe je zet rõl XXIX. Fe je zet re a 2006: LI. 
tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

934 Az 555.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ját a 2006: LI. tör vény 243.  §-a ik -
tat ta be, egy ben az ad di gi i) pont je lö lé sét j) pon tok ra mó do sí tot ta. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. napján lép hatályba.

935 Az 555.  § (2) be kez dé sé nek ere de ti i) pont ja a 2002: I. tör vény
308.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a 555.  § (1) be kez dé sé nek ere de ti j) pont já nak je -
lö lé sét a tör vényhely má so dik mon da ta i) pont ra mó do sí tot ta. A je lö lést i)-rõl 
j)-re 2006: LI. tör vény 243.  §-a mó do sí tot ta.



A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
idõpontjának elhalasztása életfogytig tartó

szabadságvesztés esetén

558.  §936 A bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá -
nyá ra tár gya lá son ha tá roz az élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sá nak leg ko -
ráb bi idõ pont ja el ha lasz tá sá ról (Btk. 47/B. §).

A feltételes szabadság megszüntetése

559.  § A bí ró ság a fel té te les sza bad ság meg szün te té sé -
rõl utó lag ha tá roz, ha er rõl a fel té te les sza bad ság tar ta ma
alatt el kö ve tett bûn cse lek ményt el bí rá ló bí ró ság nem ren -
del ke zett.

A feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó
rendelkezés utólagos módosítása

560.  § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a jog erõs íté let a fel -
té te les sza bad ság meg szün te té sé rõl nem a tör vénynek
meg fele lõen ren del ke zett.

Közérdekû munka utólagos meghatározása

561.  § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a köz ér de kû mun kát
ki sza bó jog erõs íté le té ben nem ha tá ro zott meg köz ér de kû
mun ka ként vég zen dõ mun kát.

A pénzmellékbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés
utólagos meghatározása

562.  § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha jog erõs íté let nem,
vagy nem a tör vénynek meg fele lõen ren del ke zett a pénz -
mel lék bün te tés nek – meg nem fi ze té se ese tén – sza bad -
ság vesz tés re át vál toz ta tá sá ról.

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre

563.  § (1) A pénz bün te tés nek, ille tõ leg a pénz mel lék -
bün te tés nek sza bad ság vesz tés re való át vál toz ta tá sá ról a
bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá nyá ra ha tá roz, ha 
az el ítélt a pénz bün te tést nem fi zet te meg.

(2) Az át vál toz ta tást ki mon dó vég zés ellen fel leb be zés -
nek nincs he lye.

A jármûvezetéstõl eltiltás utólagos beszámítása

564.  § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha az el ítélt ve ze tõi en -
ge dé lye vissza vo ná sá nak a jár mû ve ze tés tõl el til tás idõ tar -
ta má ba való be szá mí tá sá ról a jog erõs íté let nem, vagy nem 
a tör vénynek meg fele lõen ren del ke zett.

Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól
és jármûvezetéstõl eltiltás, valamint a végleges hatályú

kiutasítás alól937

565.  § (1) A fog lal ko zás tól, ille tõ leg a jár mû ve ze tés tõl
vég le ges el til tás aló li men te sí tést az el ítélt az alap ügy ben
elsõ fo kon el járt bí ró ság nál kér he ti.

(2) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész nyi lat ko za tát. Ha a men te sí tés tör vényi elõ fel té te -
lei hi á nyoz nak, a bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, egyéb ként
ér dem ben el bí rál ja.

(3)938 A vég le ges ha tá lyú ki uta sí tás aló li men te sí tést az
el ítélt az alap ügy ben elsõ fo kon el járt bí ró ság nál kér he ti.
A ké rel met a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le té nél is elõ
le het ter jesz te ni.

(4) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész, az ide gen ren dé sze ti ha tó ság, valamint – le he tõ ség
sze rint – az el ítélt la kó he lye sze rin ti ál lam bûn ügyi jog se -
gély tel je sí té sé re fel jo go sí tott ha tó sá gá nak nyi lat ko za tát.
Ha a men te sí tés tör vényi elõ fel té te lei hi á nyoz nak, a bí ró -
ság a ké rel met el uta sít ja, egyéb ként ér dem ben el bí rál ja.

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata

566.  § (1)939 A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés fe lül -
vizs gá la tá ról – en nek ke re té ben fenn tar tá sá nak szük sé ges -
sé gé rõl, ille tõ leg meg szün te té sé rõl – ta nács ban, tár gya lá -
son, vég zés sel ha tá roz. A tár gya lá son az ügyészt, a vé dõt
és – fel té ve, hogy ál la po ta  miatt meg je len het, és a jo ga i nak 
gya kor lá sá ra ké pes – a kény szer gyógy ke ze lés alatt álló
sze mélyt meg kell hall gat ni. Ha elsõ fo kon nem bu da pes ti
szék he lyû he lyi bí ró ság járt el, a fe lül vizs gá lat ra a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, ha pe dig elsõ fo kon nem bu da -
pes ti szék he lyû me gyei bí ró ság járt el, a fe lül vizs gá lat ra a
Fõ vá ro si Bí ró ság ille té kes.

(2)940 A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé sé -
tõl szá mí tott hat hó nap el tel te elõtt a kény szer gyógy ke ze -
lés szük sé ges sé gét hi va tal ból fe lül vizs gál ja. Ha a kény -
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936 Az 558.  § a 2002: I. tör vény 271.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.

937 Az 565.  § al cí mét a 2002: I. tör vény 272.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.

938 Az 565.  § (3) és (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 272.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

939 Az 566.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 273.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

940 Az 566.  § (2)–(3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 244.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



szer gyógy ke ze lést nem szün te ti meg, a fe lül vizs gá la tot hat 
hó na pon ként meg is mét li. Ha a kény szer gyógy ke ze lés re
kö te le zett sze mély a vele szem ben ho zott íté let jog erõ re
emel ke dé se elõtt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés ha tá -
lya alatt állt, a ha tár idõt a kény szer in téz ke dés meg kez dé -
sé nek nap já tól kell számítani.

(3) A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá nak he lye
van az ügyész nek, a kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló nak,
há zas tár sá nak, élet tár sá nak, tör vényes kép vi se lõ jé nek
vagy a vé dõ nek az in dít vá nyá ra, to váb bá a kény szer -
gyógy ke ze lést vég re haj tó in té zet ve ze tõ jé nek elõ ter jesz -
tésére is. A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés nek in dít vány -
ra tör té nõ fe lül vizs gá la tát mel lõz he ti, ha erre há rom hó na -
pon be lül már sor ke rült.

(4)941 A fe lül vizs gá lat elõtt el me or vos szak ér tõi vé le -
ményt kell be sze rez ni. Az el já rás ban a kény szer gyógy ke ze -
lést vég re haj tó in té zet or vo sa az el me or vos-szak ér tõi vé le -
mény ki ala kí tá sá ban egyik szak ér tõ ként köz re mû köd het.

(5) A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ról ho zott
vég zés ellen a kény szer gyógy ke ze lés alatt álló há zas tár sa
és tör vényes kép vi se lõ je is fel leb bez het.

Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése

567.  § (1) A bí ró ság a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé rõl 
utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog erõs íté let nem ren del ke zett;
vagy a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát ke gye lem bõl pró -
ba idõ re fel füg gesz tet ték, és az el ítélt vissza esõ [Btk. 82.  §
(1) bek.].

(2) A bí ró ság a párt fo gó fel ügye let el ren de lé se elõtt be -
szer zi az ügyész in dít vá nyát. A bí ró ság tár gya lást tart, ha
kü lön ma ga tar tá si sza bá lyok [Btk. 82.  § (6) bek.] elõ írása
lát szik szük sé ges nek, ille tõ leg a kü lön ma ga tar tá si sza bá -
lyok elõ írását az ügyész in dít vá nyoz za.

Eljárás próbára bocsátás esetén

568.  § (1)942 Az alap ügy ben el járt bí ró ság hi va tal ból
vagy az ügyész in dít vá nyá ra tár gya lá son, íté let tel ha tá roz
a pró ba idõ meg hosszab bí tá sá ról vagy a pró bá ra bo csá tást
ki mon dó ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl [Btk.
73.  § (1) és (2) bek.], ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it sú lyo san meg szeg te. A bí -
ró ság a párt fo gó fel ügye let sza bá lya i nak sú lyos meg sze gé -
se  miatt bün te tést szab ki, fi a tal ko rú val szem ben ja ví tó in -
té ze ti ne ve lést is elrendelhet.

(2) A bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés re az ügy dön -
tõ ha tá ro zat el le ni jog or vos lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni.

(3) Ha a pró ba idõ elõtt vagy a pró ba idõ alatt el kö ve tett
bûn cse lek mény  miatt a pró bá ra bo csá tott ellen újabb el já -
rás in dul, és az újabb ügy el bí rá lá sá ra ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ bí ró ság az ügye ket nem egye sí tet te
[265.  § (2)–(3) bek.], er rõl a bí ró ság az ügyész in dít vá nyá -
ra vagy hi va tal ból ha tá roz, és az ügy ben tár gya lást tûz ki.
A tár gya lást a XVI. Fe je zet III. Címe alap ján kell le foly tat -
ni.943 Az egye sí tést ki mon dó ha tá ro zat ellen fel leb be zés -
nek nincs helye.

Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, ille tõ leg a lefoglalt
dologról történõ rendelkezésre irányuló eljárás944

569.  § (1)945 Az ügyész in dít vá nyá ra az el kob zás ról, a
va gyon el kob zás ról, ille tõ leg ar ról, hogy a le fog lalt do log
az ál lam tu laj do ná ba ke rül, a bí ró ság ha tá roz, ha bün te tõ -
el já rás sen ki ellen nem in dult, vagy azt meg szün tet ték,
ille tõ leg a ter helt is me ret len he lyen tar tóz ko dá sa vagy el -
me be teg sé ge  miatt az el já rást fel füg gesz tet ték.

(2) Az el já rást az a bí ró ság foly tat ja le, amely a bûn cse -
lek mény el bí rá lá sá ra ha tás kör rel és ille té kességgel ren del -
ke zik, ha ez nem ál la pít ha tó meg, az a bí ró ság, amely nél az 
ügyész in dít vá nyoz za.

(3) A bí ró ság ha tá ro za ta ellen fel leb be zés nek nincs he -
lye, de az ügyész és az, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar -
tal maz, a vég zés kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be -
lül tár gya lás tar tá sát kér he ti.

(4) A tár gya lás ról ér te sí te ni kell az ügyészt és az in dít -
vány foly tán ér de kel tet. Ha az ér de kelt is me ret len, vagy is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik, ille tõ leg a ma gyar nyel vet
nem is me ri, ré szé re a bí ró ság kép vi se lõt ren del ki.

(5)946 A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei ér -
te lem sze rû en irány adók. A bûn ügyi költ ség vi se lé sé re az
erre vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé se ket (338–340.  §)
meg fele lõen al kal maz ni kell. A tár gya lá son ho zott vég zés
ellen az ér de kelt is fel leb bez het; a fel leb be zés nek ha lasz tó
ha tá lya van.

(6) A bí ró ság nak az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel ada tát bí ró sá gi tit kár is el lát hat ja, tár gya lás tar tá sá ra
azon ban nem jo go sult.

2006/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3709

941 Az 566.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
273.  §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.

942 Az 568.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 245.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

943 Az 568.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
245.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép hatályba.

944 Az 569.  §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 246.  §-ának (1) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

945 Az 569.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 246.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

946 Az 569.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
246.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.



Utólagos elkobzás

570.  § (1)947 Ha a bí ró ság a tár gya lás alap ján ho zott ügy -
dön tõ ha tá ro za tá ban az el kob zás ról, ille tõ leg a va gyon el -
kob zás ról nem ren del ke zett, er rõl az ügyész in dít vá nyá ra,
ille tõ leg hi va tal ból utó lag ha tá roz. A bí ró ság el já rá sá ra az
569.  § (3) be kez dé se az irány adó.

(2)948 Ha a bí ró ság tár gya lást tart, er rõl az ügyészt, a ter -
hel tet, a vé dõt és az in dít vány foly tán ér de kel tet ér te sí te ni
kell. A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei ér te -
lem sze rû en irány adók.

(3) A tár gya lá son ho zott vég zés ellen az ér de kelt is fel -
leb bez het, a fel leb be zés nek ha lasz tó ha tá lya van.

Utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról

571.  § Ha a bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro za tá ban a le fog -
lalt do log ki adá sá ról, meg sem mi sí té sé rõl, ille tõ leg ar ról,
hogy az az ál lam tu laj do ná ba ke rül, nem, vagy nem a tör -
vénynek meg fele lõen ren del ke zett, er rõl az ügyész in dít -
vá nyá ra vagy hi va tal ból utó lag az 570.  § meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val ha tá roz.

Próbaidõre felfüggesztett büntetés végrehajtásának
utólagos elrendelése és utólagos rendelkezés a

próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztésrõl949

572.  § (1) A bí ró ság a pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés 
vég re haj tá sát az ügyész in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból el -
ren de li, ha

a)950

b) az el ítél tet a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény  miatt a Btk. 91.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
vagy (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün te tés re ítél ték,
és az újabb bûn cse lek mény  miatt el já ró bí ró ság a vég re haj -
tás iránt nem in téz ke dett,

c) az el kö ve tõ a párt fo gó fel ügye let ma ga tar tá si sza bá -
lya it sú lyo san meg szeg te.

(2)951 Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a bí ró ság tár gya -
lá son ha tá roz.

(3) Ha a pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá -
sát nem ren de lik el, a bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li.

(4)952

(5) A pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sát
el ren de lõ vég zés el le ni fel leb be zés nek ha lasz tó ha tá lya
van.

(6)953 A bí ró ság utó lag ha tá roz a pró ba idõ re fel füg gesz -
tett sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa el ren de lé sé nek ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá -
sát tör vénysértõen ren del te el.

Utólagos rendelkezés közkegyelemrõl

573.  § A bí ró ság utó lag ha tá roz a köz ke gye lem ha tá lya
kér dé sé ben, ille tõ leg az ezzel össze füg gõ jog kö vet kez mé -
nyek rõl, ha er rõl a jog erõs ha tá ro zat nem, vagy nem a tör -
vénynek meg fele lõen ren del ke zett.

Az összbüntetésbe foglalás

574.  § (1) Az össz bün te tés be fog la lás ra a leg utóbb be fe -
je zett ügy ben el járt elsõ fokú bí ró ság ille té kes, ha az el já -
rá so kat azo nos ha tás kö rû bí ró sá gok foly tat ták; egyéb ként
a ma ga sabb ha tás kö rû elsõ fokú bí ró ság jár el.

(2)954 Ha az egyik ügy ben ka to nai bün te tõ el já rás volt fo -
lya mat ban, az össz bün te tés be fog la lás ról az a bí ró ság ha -
tá roz, amely a ka to nai bün te tõ el já rást le foly tat ta, ki vé ve,
ha a leg utóbb be fe je zett ügy ben a ka to nai bün te tõ el já rás
ha tá lyát a 470.  § (3) be kez dé se ala poz ta meg.

(3)955 Annak köz lé se vé gett, hogy az el ítélt az össz bün -
te té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz tés bün te té sek -
bõl az össz bün te té si íté let meg ho za ta lá nak nap já ig mennyi 
idõt töl tött ki, a bí ró ság meg ke re si a bün te tés-vég re haj tá si
in té ze tet, és ha a ka pott tá jé koz ta tás alap ján in do kolt, az
alap íté le tek sze rin ti sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sát fel -
füg gesz ti. Az össz bün te té si íté let nek az össz bün te tés be
fog lalt sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sá nak fel füg gesz té -
sé rõl  szóló ren del ke zé se fel leb be zés re te kin tet nél kül
végrehajtható.

(4) A bí ró ság az össz bün te tés be fog la lást íté let tel, az
erre irá nyuló in dít vány el uta sí tá sát vég zés sel mond ja ki.
Az íté let ben a bí ró ság az 556. és 557.  §-ban fog lal tak ról is
ren del kez het.

3710 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/44. szám

947 Az 570.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 276.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

948 Az 570.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
247.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
hatályba.

949 Az al cí met a 2002: I. tör vény 277.  §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

950 Az 572.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ját az Alkot mány bíró ság 5/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro za ta a tör vény ki hir de té sé nek (1998. már ci us 23.) nap já -
val megsemmisítette.

951 Az 572.  § (2) be kez dé sé bõl az 572.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ra
uta ló ren del ke zést [,,a) és”] az Alkot mány bíró ság 5/1999. (III. 31.) AB ha tá -
ro za ta meg sem mi sí tet te. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za ta alap ján az 572.  §
(2) be kez dé se a kö zölt szö veg gel lép ha tály ba.

952 Az 572.  § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül helyezte.

953 Az 572.  § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 277.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

954 Az 574.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 278.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

955 Az 574.  § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 248.  §-a ik tat ta be, egy -
ben az ad di gi (3)–(5) be kez dés a (4)–(6) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(5) Az össz bün te tés be fog la lás ra jo go sult bí ró ság elõtt
fo lya mat ban volt el já rás ban a védõ meg ha tal ma zá sá nak,
ille tõ leg ki ren de lé sé nek ha tá lya az össz bün te té si el já rás ra
is ki ter jed.

(6) Ha az össz bün te tés be fog la lást nem ren del ték el, a
bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li.

Utólagos összbüntetésbe foglalás

575.  § A bí ró ság az össz bün te tés be fog la lás ról, illetve
az össz bün te tés tar ta má ról utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog -
erõs össz bün te té si íté let nem a tör vénynek meg fele lõen
ren del ke zett.

Elõzetes fogvatartás és házi õrizet utólagos
beszámítása956

576.  § (1) A bí ró ság az elõ ze tes fog va tar tás, ille tõ leg a
házi õri zet be szá mí tá sá ról utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog -
erõs íté let nem, vagy nem a tör vénynek meg fele lõen ren -
del ke zett.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ban a Btk. 99.  §-ának
(3) be kez dé sén ala pu ló ren del ke zés csak ak kor vizs gál ha -
tó fe lül, ha a jog erõs íté let e ren del ke zé se tör vénysértõ.

Bírósági mentesítés

577.  § (1) A bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li
utó la gos bí ró sá gi men te sí tést az el ítélt, ille tõ leg tör vényes
kép vi se lõ je az alap ügy ben elsõ fo kon el járt bí ró ság nál kér -
he ti. Több el íté lés ese té ben a ma ga sabb ha tás kö rû bí ró ság,
en nek hi á nyá ban az a bí ró ság jár el, amely a leg sú lyo sabb
bün te tést szab ta ki. Ha a bün te té sek azo nos sú lyú ak, a bí -
ró sá gok bár me lyi ke el jár hat.

(2)957 Ha az egyik ügy ben ka to nai bün te tõ el já rás volt fo -
lya mat ban, az a bí ró ság jár el, amely a ka to nai bün te tõ el já -
rást le foly tat ta, ki vé ve, ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lyát 
a 470.  § (3) be kez dé se ala poz ta meg.

(3) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész nyi lat ko za tát. Ha a men te sí tés tör vényi elõ fel té te -
lei hi á nyoz nak, a bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, egyéb ként
ér dem ben el bí rál ja.

(4) A bí ró ság a men te sí tést ki mon dó ha tá ro zat ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl az ügyész in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból
utó lag ha tá roz, ha a men te sí tés ha tá lyát vesz tet te [Btk.
102.  § (2) bek., 104.  § (2) bek.], vagy utóbb meg ál la pít ják,
hogy a men te sí tés nek tör vényi aka dá lya volt.

A bûnügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés

578.  § (1) A bí ró ság utó lag ha tá roz a bûn ügyi költ ség vi -
se lé sé rõl, ha a jog erõs ha tá ro zat er rõl nem, vagy nem a tör -
vénynek meg fele lõen ren del ke zett. E vég zés el le ni fel leb -
be zés nek ha lasz tó ha tá lya van.

(2)958 A bí ró ság utó lag ha tá roz a vád lott költ sé gé nek és
a vé dõ jét meg il le tõ, az el já rás so rán nem elõ le ge zett díj és
költ ség meg té rí té sé rõl [339.  § (3) bek.], ha er rõl az ügy -
dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la kor nem volt le he tõ sé ge ren -
del kez ni.

Külföldi ítélet érvényének elismerése

579.  §959 A kül föl di bí ró ság íté le te ér vé nyé nek el is me -
ré sé re (Btk. 6.  §) a Fõ vá ro si Bí ró ság nak van ha tás kö re és
ille té kessége. El já rá sa so rán meg ál la pít ja, hogy az el íté lés -
hez a ma gyar tör vény alap ján mi lyen hát rá nyok fû zõd nek,
ille tõ leg – szük ség ese tén – a kül föl di bí ró ság íté le tét a ma -
gyar tör vény alap ján ho gyan kell vég re haj ta ni. A kül föl di
bí ró ság ál tal ki sza bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak
át vé te lé re vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat kü lön tör vény
ál la pít ja meg.960

III. Cím

A KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZATÉRÍTÉS

A kártalanítás

580.  § (1)961 Kár ta la ní tás jár az elõ ze tes le tar tóz ta tá sért, a
házi õri ze tért és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sért, ha

I. a nyo mo zást azért szün tet ték meg, mert
a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény,
b) a nyo mo zás ada tai alap ján nem volt meg ál la pít ha tó

bûn cse lek mény el kö ve té se,
c) nem a gya nú sí tott kö vet te el a bûn cse lek ményt,

illetve a nyo mo zás ada tai alap ján nem volt meg ál la pít ha tó, 
hogy a bûn cse lek ményt a gya nú sí tott kö vet te el,

d) bün tet he tõ sé get ki zá ró ok ál la pít ha tó meg,
e) az el já rás el évü lés  miatt nem foly tat ha tó,
f) a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták;
II. a bí ró ság
a) a ter hel tet fel men tet te,
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956 Az 576.  §-t és al cí mét a 2003: II. tör vény 79.  §-a ál la pí tot ta meg.
957 Az 577.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 279.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.

958 Az 578.  § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 249.  §-a ik tat ta be, egy -
ben az ad di gi 578.  § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

959 Az 579.  § a 2003: II. tör vény 80.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
960 Lásd az 1996: XXXVIII. tör vényt.
961 Az 580.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

250.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.



b)962 az el já rást a bün tet he tõ ség el évü lé se, az el já rás
meg in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít vány, fel je len tés
vagy kí vá nat hi á nya, a tör vényes vád hi á nya vagy vád el ej -
tés  miatt, ille tõ leg azért szün tet te meg, mert a cse lek ményt
már jog erõ sen el bí rál ták.

(2)963 Az (1) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní tás -
nak, ha a ter helt

a) a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
elõl el rej tõ zött, meg szö kött, szö kést kí sé relt meg,

b) a tény ál lás meg ál la pí tá sá nak meg hi ú sí tá sa ér de ké -
ben bûn cse lek ményt kö ve tett el, és ezt jog erõs íté let meg -
ál la pí tot ta,

c)964 a bí ró ság, az ügyész, ille tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
meg té vesz té sé re tö re ke dett, és ezzel neki fel ró ha tó an okot
szol gál ta tott arra, hogy a bûn cse lek mény meg ala po zott
gya nú ja reá te re lõd jék és elõ ze tes le tar tóz ta tá sát, házi õri -
ze tét, ille tõ leg ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sét el ren -
del jék, meg hosszab bít sák vagy fenn tart sák,

d)965  elõ ze tes le tar tóz ta tá sát azért ren del ték el, mert a
lak hely el ha gyá si ti la lom, a házi õri zet, a tá vol tar tás vagy
az óva dék sza bá lya it meg szeg te,

e) fel men té se ese tén a kény szer gyógy ke ze lé sét ren del -
ték el.

581.  § (1)966 A jog erõs íté let alap ján ki töl tött sza bad -
ság vesz té sért, ja ví tó in té ze ti ne ve lé sért, ille tõ leg kény szer -
gyógy ke ze lé sért a ter helt nek kár ta la ní tás jár, ha rend kí vü li 
jog or vos lat foly tán fel men tet ték, eny hébb bün te tés re ítél -
ték, pró bá ra bo csá tot ták, meg ro vás ban ré sze sí tet ték, ille -
tõ leg az el já rást vele szem ben meg szün tet ték vagy meg ál -
la pí tot ták, hogy a kény szer gyógy ke ze lést tör vényes ok
nél kül ren del ték el.

(2) Nincs he lye a kár ta la ní tás nak, ha a ter helt
a) az alap ügy ben el hall gat ta azo kat a té nye ket vagy bi zo -

nyí té ko kat, ame lye ken a per újí tás so rán ho zott íté let  alapul,
b)967

c) fel men té se ese tén kény szer gyógy ke ze lé sét ren del -
ték el.

(3)968

582.  §969 (1) A kár ta la ní tás mód já ra és mér té ké re a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek970 a szer zõ dé sen kí vül oko zott ká -

rért való fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör -
vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A kár ta la ní tás az annak alap já ul szol gá ló nyo mo zást
meg szün te tõ ha tá ro zat kéz be sí té sé vel, ille tõ leg a fel men tõ
íté let, az el já rást meg szün te tõ vég zés, valamint a rend kí -
vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé vel vá lik ese dé kes sé.

583.  § (1)971 A ter helt a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro -
zat, a jog erõs fel men tõ íté let, a jog erõs meg szün te tõ vég -
zés, a rend kí vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott jog -
erõs ha tá ro zat vele tör té nõ köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül ter jeszt het elõ kár ta la ní tá si igényt. E ha tár idõ el -
mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni a kár ta la ní tá si igény
össze gét, az igényt meg ala po zó bi zo nyí té ko kat, és csa tol ni 
kell az igényt alá tá masz tó ok ira to kat.

(3)972 Ha a nyo mo zást meg szün tet ték, a kár ta la ní tá si
igényt an nál a bí ró ság nál kell elõ ter jesz te ni, amely az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást, ille tõ leg az ide ig le nes kény szer gyógy -
ke ze lést el ren del te.

(4) Ha a ter helt a kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sa elõtt
meg hal, vagy a ha tár idõ el tel te elõtt meg hal anél kül, hogy
igé nyét elõ ter jesz tet te vol na, örö kö se az el já rás foly ta tá sát
kér he ti, ille tõ leg a ha tár idõn be lül kár ta la ní tá si igényt ter -
jeszt het elõ.

584.  §973 (1) A bí ró ság a ké rel met a bün te tõ ügy ira ta i val
együtt az el já rás le foly ta tá sa vé gett a kár té rí tés el bí rá lá sá ra 
a Pol gá ri per rend tar tás sze rint ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ bí ró ság nak kül di meg. Az ira tok
meg kül dé sét el ren de lõ vég zés ellen nincs he lye fel leb be -
zés nek.

(2) A kár ta la ní tá si igény el bí rá lá sa so rán az (1) be kez -
dés sze rin ti bí ró ság az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel a
Pol gá ri per rend tar tás sza bá lyai sze rint jár el. A per ben fel -
pe res ként a ter helt (örö kös), al pe res ként a Ma gyar Ál lam
kép vi se le té ben az igaz ság ügy -m inis zter vesz részt.

(3) Az 580.  § (1) be kez dé sé nek I. pont já nak va la mely
ren del ke zé sé re ala pí tott kár ta la ní tá si igény el bí rá lá sa elõtt
– szük ség ese tén – a bí ró ság be szer zi az alap ügy ben el járt
ügyész ség nyi lat ko za tát. Az al pe res in dít vá nyá ra az
ügyész ség nyi lat ko za tát be kell sze rez ni.

(4) A kár ta la ní tást az ál lam kö te les meg fi zet ni.

A visszatérítés

585.  § (1)974 A pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés és a
bûn ügyi költ ség cí mén be fi ze tett össze get a be fi ze tés tõl a
vissza té rí tés idõ pont já ig el telt idõ re szá mí tott min den ko ri
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962 Az 580.  § (1) be kez dé se II. pont já nak b) al pont ja a 2006: LI. tör vény
250.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

963 Az 580.  § (2) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 94.  §-ával meg ál la pí -
tott szö veg. A ko ráb bi (2) be kez dés b) pont ját az Alkot mány bíró ság 41/2003. 
(VII. 2.) AB ha tá ro za ta megsemmisítette.

964 Az 580.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 250.  §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép hatályba.

965 Az 580.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 250.  §-ának
(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép hatályba.

966 Az 581.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 281.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

967 Az 581.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ját az Alkot mány bíró ság 41/2003.
(VII. 2.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

968 Az 581.  § (3) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 99.  §-ának (3) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

969 Az 582.  § a 2006: LI. tör vény 251.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

970 Lásd az 1959: IV. tör vényt.

971 Az 583.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 252.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

972 Az 583.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 282.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

973 Az 584.  § a 2002: I. tör vény 283.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
974 Az 585.  § (1) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 95.  §-ával meg ál la pí -

tott szö veg. Lásd az Alkot mány bíró ság 4/2003. (II. 26.) AB ha tá ro za tát.



tör vényes ka ma tá val együtt a ter helt nek vissza kell té rí te -
ni, ha rend kí vü li jog or vos lat foly tán fel men tet ték, vele
szem ben az el já rást meg szün tet ték, ille tõ leg az en nek foly -
tán ho zott ha tá ro zat ilyen kö te le zést nem, vagy ala cso -
nyabb mér ték ben tar tal maz.

(2) Va gyon el kob zás és el kob zás ese tén az (1) be kez dés
ak ként irány adó, hogy az el kob zott dol got ter mé szet ben
kell vissza ad ni, ha pe dig ez nem le het sé ges, a va gyon el -
kob zás kor, illetve az el kob zás kor meg ál la pí tott for gal mi
ér té ket ala pul véve, annak a vissza té rí tés idõ pont já ig el telt
idõ re szá mí tott min den ko ri tör vényes ka ma tá val nö velt
össze gét kell vissza té rí te ni.

(3)975 A vissza té rí tést a fel men tõ, illetve az el já rást
meg szün te tõ ren del ke zést meg ho zó vagy a kö te le zést mel -
lõ zõ, ille tõ leg ala cso nyabb mér ték ben meg ál la pí tó bí ró ság 
ren de li el. A vissza té rí tést kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint kell tel je sí te ni.976

IV. Cím

BIZTOSÍTÉK

586.  § (1) Ha a ter helt kül föl dön él, ké rel mé re a vád irat
be nyúj tá sá ig az ügyész, azt köve tõen a bí ró ság en ge dé -
lyez he ti biz to sí ték le tét be he lye zé sét. Eb ben az eset ben az
el já rás a ter helt tá vol lé té ben le foly tat ha tó.

(2)977 A biz to sí ték össze gét az ügyész, ille tõ leg a bí ró -
ság ha tá roz za meg, a ter helt tel szem ben elõ re lát ha tó an ki -
sza bás ra ke rü lõ pénz bün te tés, al kal ma zan dó va gyon el -
kob zás, ille tõ leg a fel me rü lõ bûn ügyi költ ség vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges mér ték ben.

(3) A ter helt nek a biz to sí ték le tét be he lye zé sé nek en ge -
dé lye zé se irán ti ké rel mé ben a vé dõt kell fel ha tal maz nia
arra, hogy a ré szé re  szóló hi va ta los ira to kat át ve gye (kéz -
be sí té si meg bí zott).

(4)978 A biz to sí ték le tét be he lye zé sét köve tõen a ter helt -
nek  szóló ira to kat a kéz be sí té si meg bí zott ré szé re kell kéz -
be sí te ni. A kéz be sí té si meg bí zott kö te les a ter hel tet ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni a ré szé re kéz be sí tett irat ról. Ha a ter -
helt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét el hagy ta, és a kéz be sí -
té si meg bí zott nak kéz be sí tett idé zés el le né re nem je le nik
meg, nincs he lye

a) az elõ ve ze tés el ren de lé sé nek,
b) az el já rás fel füg gesz té sé nek,
c) hir det mé nyi idé zés nek,

és a tár gya lást a ter helt tá vol lé té ben is meg kell tar ta ni.

(5)979 Ha az ügyész vagy a bí ró ság biz to sí ték le tét be he -
lye zé sét en ge dé lyez te, és a ter helt a Ma gyar Köz tár sa ság

te rü le tét el hagy ta, az el já rás ban a XXV. Fe je zet ren del ke -
zé se it nem le het al kal maz ni.

(6) Védõ rész vé te le az el já rás ban kö te le zõ.

587.  § (1)980 Ha a bí ró ság a ter hel tet bû nös nek mond ja
ki, vagy tár gya lás mel lõ zé sé vel bün te tést szab ki, a biz to sí -
ték a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé vel az ál lam ra szál l.

(2)981 Ha a bí ró ság pénz bün te tést szab ki, va gyon el kob -
zást al kal maz, ille tõ leg a ter hel tet a bûn ügyi költ ség meg -
fi ze té sé re kö te le zi, az ál lam ra szállt biz to sí té kot ezek vég -
re haj tá sá ra kell for dí ta ni.

(3) Vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén a
bün te tés vég re haj tá sá nak be fe je zé se után a biz to sí té kot az
el ítélt nek vissza kell fi zet ni. Más bün te tés vég re haj tá sa
iránt nem le het in téz ked ni.

(4)982 A biz to sí ték a ter helt nek egé szé ben vagy több
bûn cse lek mény ese tén rész ben, ará nyo san vissza jár,

a) a nyo mo zás rész be ni meg szün te té se ese tén,
b) ha a bí ró ság a ter hel tet rész ben fel men tet te, ille tõ leg

vele szem ben az el já rást rész ben meg szün tet te.

XXX. Fejezet983

A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

I. Cím

A VÉGREHAJTHATÓSÁG

Az ítélet végrehajthatósága

588.  § (1) Az íté let a jog erõ re emel ke dé se után hajt ha tó
vég re.

(2) Az elsõ fokú bí ró ság íté le te azon a na pon emel ke dik
jog erõ re, ame lyen

a) azt ki hir det ték, fel té ve, hogy el le ne e tör vény a fel -
leb be zést ki zár ja,

b) a fel leb be zés re jo go sul tak úgy nyi lat koz tak, hogy
nem kí ván nak fel leb bez ni, ille tõ leg a fel leb be zést vissza -
von ták,

c) a fel leb be zé si ha tár idõ fel leb be zés be je len té se nél -
kül telt el,

d)984 a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy az elsõ fokú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta, fel té ve,
hogy har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye.
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975 Az 585.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 284.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

976 Az 585.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
253.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

977 Az 586.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 285.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

978 Az 586.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
253.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

979 Az 586.  § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 253.  §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

980 Az 587.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 254.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

981 Az 587.  § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 286.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

982 Az 587.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 286.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

983 A Fe je zet szá mo zá sát XXIX. Fe je zet rõl XXX. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

984 Az 588.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 255.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.



(3)985 A má sod fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel -
ke dik jog erõ re, ame lyen

a) azt meg hoz ták, fel té ve, hogy el le ne a tör vény a fel -
leb be zést ki zár ja,

b) a fel leb be zés re jo go sul tak úgy nyi lat koz tak, hogy nem
kí ván nak fel leb bez ni, ille tõ leg a fel leb be zést vissza von ták,

c) a fel leb be zés re nyit va álló ha tár idõ fel leb be zés be je -
len té se nél kül telt el,

d) a har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy a má sod fo kú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta.

(4)986 A har mad fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel -
ke dik jog erõ re, ame lyen azt meg hoz ták.

(5)987 Az ügy dön tõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után
a jog erõt és a ha tá ro zat vég re hajt ha tó sá gát a ta nács el nö ke
a ha tá ro zat ere de ti pél dá nyá ra ve ze tett zá ra dék kal ta nú sít -
ja, amely ben fel tün te ti mind a jog erõ, mind a vég re hajt ha -
tó ság nap ját.

(6)988 A ha tá ro zat rész le ges jog erõ re emel ke dé se ese tén a
zá ra dék ban fel kell tün tet ni azt a na pot, ame lyen a ha tá ro zat
rész le ge sen jog erõ re emel ke dett, valamint azt, hogy az mely
ré szé ben lett jog erõs, és mely ren del ke zé se hajt ha tó vég re.

(7) A jog erõ és a vég re hajt ha tó ság meg ál la pí tá sá ról
szük ség ese tén a vád lot tat és a vé dõt ér te sí te ni kell.

A végzés végrehajthatósága

589.  § (1)989 A vég zés vég re hajt ha tó sá gá ra a 347.  §
(3) be kez dé se irány adó.

(2) Ha a tár gya lá son kí vül ho zott vég zés ese tén tár gya -
lás tar tá sá ra irá nyuló ké re lem nek van he lye, a vég zés azon
a na pon vá lik vég re hajt ha tó vá, ami kor a ké re lem re nyit va
álló ha tár idõ anél kül telt el, hogy a jo go sul tak tár gya lás
tar tá sát kér ték vol na, ille tõ leg a tár gya lás tar tá sát kérõ a
ké rel mét vissza von ta, vagy a tár gya lá son nem je len t meg.
Ez irány adó az 549.  § (2) be kez dé se ese té ben a tár gya lás
mel lõ zé sé vel ho zott vég zés nek azok ra a ren del ke zé se i re
is, ame lyek  miatt tár gya lás tar tá sát nem kér ték.

II. Cím

A BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ FELADATAI
A VÉGREHAJTÁS SORÁN990

Általános rendelkezések

590.  § (1)991 A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj -
tá sa, valamint a rend bír ság, a rend bír ság he lyé be lépõ el zá -

rás és az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség be haj tá sa vé gett az
a bí ró ság in téz ke dik, amely nek el já rá sá ban az vég re hajt -
ha tó vá vá lik. Az ügyész ál tal ki sza bott rend bír ság, meg ál -
la pí tott bûn ügyi költ ség, valamint a vád eme lés el ha lasz tá -
sa so rán el ren delt párt fo gó fel ügye let, to váb bá az ügyész
ál tal al kal ma zott meg ro vás vég re haj tá sa vé gett az ügyész
in téz ke dik.992

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés éket a ta nács el -
nö ke te szi meg.

(3) Ha a bün te tést vagy a bün te tés hát ra lé võ ré szét is me -
ret len he lyen tar tóz ko dó elí tél ten kell fo ga nat ba ven ni, a
bün te tés-vég re haj tá si bíró az el ítélt tar tóz ko dá si he lyé nek
fel ku ta tá sa iránt in téz ke dik, sza bad ság vesz tés ese tén el fo -
ga tó pa ran csot bo csát ki.

A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása

591.  §993 (1)994 A ta nács el nö ke a két év nél nem sú lyo -
sabb sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re az
el ítélt ké rel mé re fon tos ok ból, kü lö nö sen az el ítélt sze mé -
lyi vagy csa lá di kö rül mé nye i re való te kin tet tel, leg fel jebb
há rom hó nap ra ha lasz tást en ge dé lyez het.

(2) Ha az el ítélt be teg sé ge az el ítélt éle tét köz vet le nül
ve szé lyez te ti, a ta nács el nö ke

a) az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott tar ta mú ha lasz tást
meg ha la dó, ha tá ro zott ide ig tar tó ha lasz tást is engedé -
lyezhet,

b) az (1) be kez dés alap ján en ge dé lye zett ha lasz tást
meg hosszab bít hat ja,

c) a két évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés vég re haj tá -
sá nak meg kez dé sé re is ha lasz tást en ge dé lyez het.

(3) El kell ha lasz ta ni – ké re lem nél kül, hi va tal ból is – a
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sét annak a
nõ nek az ese té ben, aki

a) a ne gye dik hó na pot meg ha la dó ter hes, leg fel jebb a
szü lés vár ha tó ide jét kö ve tõ ha to dik hó nap vé gé ig,

b) hat hó na pos nál fi a ta labb gyer me két gon doz za.

(4) A (2) be kez dés és a (3) be kez dés a) pont ja ese té ben a 
ta nács el nö ke igaz ság ügyi or vos-szak ér tõi szak vé le mény
alap ján ál la pít ja meg a ha lasz tás egész ség ügyi fel té te le i -
nek fenn ál lá sát, és a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos
Parancs noksága egész ség ügyi szol gá la ta ve ze tõ jé nek – az
el ítélt egész ség ügyi ál la po tá nak bün te tés-vég re haj tás ke -
re tei kö zött való ke zel he tõ sé gé re vo nat ko zó – nyi lat ko za -
tát figye lembe véve ha tá roz a ké re lem rõl.

(5)995

(6)996 Az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek
ese tén sincs he lye az el ha lasz tás nak, ha az sú lyo san ve szé -
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985 Az 588.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 255.  §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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vény 287.  §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.
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990 A XXIX. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2003: II. tör vény 81.  §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

991 Az 590.  § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 81.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

992 Az 590.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
257.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

993 Az 591.  § a 2002: I. tör vény 288.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
994 Az 591.  § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 258.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
995 Az 591.  § (5) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 29.  §-ának b) pont -

ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
996 Az 591.  § (6) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 24.  §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.



lyez tet né a köz biz ton sá got vagy a köz ren det, illetve ha az
el ítélt szö ké sé tõl vagy el rej tõ zé sé tõl kell tar ta ni.

(7) Ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak el ha lasz tá sa
irán ti ké rel met olyan idõ ben ter jesz tik elõ, hogy annak el -
in té zé sé re a vég re haj tás meg kez dé sé re ki tû zött ha tár nap
elõtt már nincs le he tõ ség, a ta nács el nö ke a ké re lem el bí rá -
lá sát mel lõ zi és er rõl a ké rel me zõt ér te sí ti. Ha a sza bad ság -
vesz tést már fo ga nat ba vet ték, a ké rel met a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sá nak eset le ges fél be sza kí tás irán ti in -
téz ke dés vé gett a bün te tés-vég re haj tá si in té zet nek meg -
kül di.

Halasztás és részletfizetés engedélyezése pénzbüntetés
és pénzmellékbüntetés esetén997

592.  § (1) Ha az el ítélt va ló szí nû sí ti, hogy a pénz bün te -
tés, ille tõ leg a pénz mel lék bün te tés azon na li vagy egy
összeg ben való meg fi ze té se ma gá nak vagy tar tás ra szo ru -
ló hoz zá tar to zó i nak a bün te tés cél ján túl me nõ je len tõs
anya gi ne héz sé get okoz na, és meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy az el ítélt a meg hosszab bí tott ha tár idõ ben fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek pon to san ele get tesz, ré szé re a bí ró ság leg -
fel jebb há rom hó na pi ha lasz tást, ille tõ leg azt en ge dé lyez -
he ti, hogy a pénz bün te tést, illetve a pénz mel lék bün te tést
hat hó na pon be lül, rész le tek ben fi zes se meg.

(2) A pénz bün te tés, ille tõ leg a pénz mel lék bün te tés
meg fi ze té sé re adott ha lasz tás fon tos ok ból egy al ka lom -
mal, leg fel jebb to váb bi há rom hó nap pal meg hosszab bít ha -
tó. Ha az ügy rend kí vü li kö rül mé nyei in do kolt tá te szik, a
pénz bün te tés nek egy éven be lü li rész le tek ben való meg -
fizetése is en ge dé lyez he tõ.

(3) A rész let fi ze tés olyan, ha von ta fi ze ten dõ összeg ben
en ge dé lyez he tõ, amely oszt ha tó a pénz bün te tés ese tén az
íté let ben meg ál la pí tott napi té tel össze gé vel, a pénz mel -
lék bün te tés ese tén az íté let ben a pénz bün te tés sza bad ság -
vesz tés re át vál toz ta tá sát il le tõ en meg ha tá ro zott összeg gel.

(4) A sza bad ság vesz tés re át vál toz ta tás után a pénz bün -
te tés, ille tõ leg a pénz mel lék bün te tés meg fi ze té sé re ha lasz -
tás vagy rész let fi ze tés nem en ge dé lyez he tõ.

Halasztás és részletfizetés engedélyezése rendbírság
és az államot illetõ bûnügyi költség esetén998

593.  § (1) A tíz ezer fo rin tot meg ha la dó rend bír ság és az
ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re ha lasz tás,
ille tõ leg rész let fi ze tés az 592.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett és ke re tek kö zött, a bí ró sá gi vég re haj tó ál tal fo -
ga na to sí tott fog la lás után en ge dé lyez he tõ, ha a fog la lá si
jegy zõ köny vet a vég re haj tó a bí ró ság hoz be ter jesz tet te.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ha tár alat ti 
rend bír ság és bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te le zés
ese tén a ta nács el nö ke fog la lá si cse lek mény be vá rá sa nél -
kül, a ren del ke zés re álló ada tok alap ján leg fel jebb két hó -

na pi ha lasz tást, ille tõ leg há rom hó na pi rész let fi ze tést en -
ge dé lyez het.

Halasztás javítóintézeti nevelés esetén

594.  § A fi a tal ko rú val szem ben jog erõs íté let ben el ren -
delt ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj tá sát a ta nács el nö ke az
591.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett
és ke re tek kö zött el ha laszt hat ja.

A halasztás és a részletfizetés engedélyezésének eljárási
szabályai999

595.  § (1) A ha lasz tás és a rész let fi ze tés irán ti ké re lem -
nek nincs ha lasz tó ha tá lya.

(2) A ké re lem rõl, ha azt a ter helt az ügy dön tõ ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét köve tõen nyom ban elõ ter jesz tet te,
az ügy dön tõ ha tá ro za tot hozó bí ró ság dönt, a ha tá ro za tát
in do kol ni kö te les.

(3)1000 A ter helt ké sõbb elõ ter jesz tett ké rel mé nek el bí -
rá lá sá ra a kü lön le ges el já rá sok sza bá lya it (XXIX. Fe je zet)
kell al kal maz ni.

(4) A pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés, a rend bír ság
és az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség te kin te té ben a ha lasz -
tás, ille tõ leg a rész let fi ze tés en ge dé lye zé se tár gyá ban ho -
zott ha tá ro zat ellen nincs he lye fel leb be zés nek.

(5) A sza bad ság vesz tés és a ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég -
re haj tá sá nak el ha lasz tá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen
az ügyész, az el ítélt és a védõ fel leb bez het. Ha a ha lasz tást
a (2) be kez dés alap ján a má sod fo kú bí ró ság en ge dé lyez te,
a fel leb be zés el bí rá lá sá ra a XIV. Fe je zet1001 IV. Címe meg -
fele lõen irány adó.

Intézkedés a büntetés végrehajtásának biztosítására1002

596.  § (1) A bí ró ság a sza bad lá bon lévõ ter helt tel szem -
ben az öt évi vagy ezt meg ha la dó, jog erõ sen ki sza bott sza -
bad ság vesz tés azon na li fo ga nat ba vé te lét ren del he ti el. A
bí ró ság a jog erõ sen ki sza bott sza bad ság vesz tés azon na li
fo ga nat ba vé te lét ren de li el, ha azt a sza bad lá bon lévõ ter -
helt tel szem ben bûn szer ve zet ben el kö ve tett bûn cse lek -
mény  miatt szab ta ki.

(2) Az (1) be kez dés ese tén a bí ró ság a szék he lyén mû -
kö dõ bün te tés-vég re haj tá si in té zet pa rancs no ká tól rö vid
úton bün te tés-vég re haj tá si õr ki ren de lé sét kéri, és az el ítél -
tet az õr nek adja át. Ha a bí ró ság szék he lyén nincs bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet, vagy a bün te tés-vég re haj tá si õr
ki ren de lé sé nek aka dá lya van, a bí ró ság az el ítélt nek a bün -
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997 Az 592.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 289.  §-a ál la pí tot ta meg.
998 Az 593.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 290.  §-a ál la pí tot ta meg.

999 Az 595.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 291.  §-a ál la pí tot ta meg.
1000 Az 595.  § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 259.  §-ával meg ál la pí tott 

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
1001 Az 595.  § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „XIV. Fe je zet”

szö veg részt a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja állapította
meg.

1002 Az 596.  §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 292.  §-a ál la pí tot ta meg.



te tés-vég re haj tá si in té zet be kí sé ré se vé gett rö vid úton a
rend õrséget ke re si meg.

(3) Ha a bí ró ság vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést ki sza -
bó ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé se kor a ter helt nincs
elõ ze tes le tar tóz ta tás ban, és a bí ró ság a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá nak azon na li fo ga nat ba vé te lét nem ren de li el, 
de a ki sza bott sza bad ság vesz tés re te kin tet tel vagy egyéb
ok ból ala po san fel te he tõ, hogy a szö ké sé vel vagy az el rej -
tõ zé sé vel a bün te tés vég re haj tá sa alól ki von ná ma gát, az
el ítélt tel szem ben – a bün te tés-vég re haj tá si in té zet be tör té -
nõ be fo ga dá sá ig – a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak
biz to sí tá sá ra irá nyuló in téz ke dés ren del he tõ el.

(4) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyuló in téz ke dést el kell ren del ni, ha a bí ró ság a két évet 
meg ha la dó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé -
sé re ha lasz tást en ge dé lye zett [591.  § (2) bek. c) pont].

(5) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra irá -
nyuló in téz ke dés el ren de lé sé rõl a bí ró ság ha tá roz. Az in téz -
ke dés ha tá lya alatt álló el ítélt a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg -
ha tá ro zott te rü le tet, kör ze tet en ge dély nél kül nem hagy hat ja 
el, a tar tóz ko dá si he lyét, ille tõ leg a la kó he lyét nem vál toz -
tat hat ja meg. A ha tá ro zat ban elõ ír ha tó, hogy a ter helt meg -
ha tá ro zott idõ kö zön ként a rend õrségen je lent kez zék.

(6) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyuló in téz ke dés elõ írásainak meg tar tá sát a – lak hely el -
ha gyá si ti la lom meg tar tá sá nak el len õr zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint – a rend õrség ellen õr zi. Ha a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyuló in téz ke dés
elõ írásait az el ítélt meg szeg te, a rend õrség ha la dék ta la nul
ér te sí ti az in téz ke dést el ren de lõ bí ró sá got, és az el ítél tet a
bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig – leg fel jebb hat na -
pig – õri zet be ve he ti. A bí ró ság a sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyuló in téz ke dés elõ írásainak
meg sze gé se ese tén a sza bad ság vesz tés azon na li fo ga nat ba
vé te lét ren del he ti el, és meg te he ti az 590.  § (3) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott in téz ke dé se ket.

(7) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyuló in téz ke dést meg kell szün tet ni, ha a bün te tés vég -
re hajt ha tó sá ga meg szûnt.

(8) Ha a bí ró ság a ter helt tel szem ben nem vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés mel lett al kal ma zott ki uta sí tás mel lék bün -
te tést, és az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de té se kor jog erõ re
emel ke dik, a bí ró ság a ki uta sí tás mel lék bün te tés vég re haj -
tá sa ér de ké ben el ren de li a ter helt nek az ille té kes ide gen ren -
dé sze ti ha tó ság hoz tör té nõ elõ ál lí tá sát. Az elõ ál lí tás vég re -
haj tá sa ér de ké ben a ta nács el nö ke a rend õrséget ke re si meg.

III. Cím

KEGYELMI ELJÁRÁS

A kegyelmi kérelem

597.  §1003 (1) Ke gye lem irán ti elõ ter jesz tést – hi va tal ból
vagy ké re lem re – a bün te tõ el já rás meg szün te té sé re a vád -
irat be nyúj tá sá ig a leg fõbb ügyész, azt köve tõen az igaz -

ság ügy -m inis zter, a még vég re nem haj tott bün te tés el en -
ge dé sé re vagy mér sék lé sé re, ille tõ leg a bün te tett elõ élet -
hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés re az igazságügy-
 miniszter te het a köz tár sa sá gi el nök höz.

(2) In téz ke dés mér sék lé se vagy el en ge dé se, valamint
már vég re haj tott bün te tés vagy in téz ke dés utó la gos el en -
ge dé se iránt ke gyel mi ké re lem nem nyújt ha tó be.

(3) Ke gyel mi ké rel met a ter helt, a védõ, valamint a ter -
helt hoz zá tar to zó ja nyújt hat be.

(4) A bün te tõ el já rás meg szün te té se iránt ke gyel mi ké -
rel met an nál az ügyész nél, ille tõ leg bí ró ság nál kell be -
nyúj ta ni, amely elõtt az el já rás fo lyik. A még vég re nem
haj tott bün te tés el en ge dé se vagy mér sék lé se, ille tõ leg a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés
iránt a ke gyel mi ké rel met az elsõ fo kon el járt bí ró ság nál
kell be nyúj ta ni.

(5) Az ügyész, ille tõ leg a bí ró ság a ke gyel mi el já rás so -
rán a ter helt nek a ke gyel mi dön tés hez szük sé ges sze mé -
lyes ada ta it be szer zi és ke ze li.

A kegyelmi kérelem elintézése

598.  § (1) A dön tés hez szük sé ges ada to kat tar tal ma zó
ira to kat, valamint a ke gyel mi ké rel met

a) a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész a leg fõbb ügyész hez,
b) a vád irat be nyúj tá sa után a bí ró ság az igaz ság -

ügy-mi nisz ter hez
so ron kí vül fel ter jesz ti.

(2)1004 A bün te tés el en ge dé se vagy mér sék lé se irán ti ké re -
lem, ille tõ leg elõ ter jesz tés ese tén az igaz ság ügy -m inis zter el -
ren del he ti a bün te tés vég re haj tá sá nak a köz tár sa sá gi el nök
dön té sé ig tör té nõ el ha lasz tá sát vagy fél be sza kí tá sát. Az igaz -
ság ügy -m inis zter az elõ ter jesz tés elõ ké szí té se so rán – a bün -
te tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re ha lasz tó ha tállyal –
elren delheti az el ítélt nek a bün te tés-vég re haj tás köz pon ti
kór há zá ban tör té nõ szak or vo si vizs gá la tát.1005

(3) A leg fõbb ügyész, ille tõ leg az igaz ság ügy -m inis zter a
ke gyel mi ké rel met a köz tár sa sá gi el nök höz ak kor is fel ter -
jesz ti, ha a ke gye lem gya kor lá sa iránt nem tesz elõ ter jesz tést.

(4)1006 A ke gyel mi dön tés rõl  szóló ha tá ro za tot a ter helt -
nek és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek az a bí ró ság,
ille tõ leg ügyész kéz be sí ti, amely elõtt az el já rás fo lyik. Ha
a ke gyel mi ké rel met a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen ter jesz tet ték elõ, a ke gyel mi dön tés rõl  szóló ha -
tá ro za tot az ügy ben elsõ fo kon el járt bí ró ság kéz be sí ti az
el ítélt nek, és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek. Ha az
el ítélt a sza bad ság vesz té sét töl ti, ré szé re a ke gyel mi dön -
tés rõl  szóló ha tá ro za tot az igaz ság ügy -m inis zter köz vet le -
nül a bün te tés-vég re haj tá si in té zet út ján kéz be sí ti, egy ben
ér te sí ti az elsõ fo kon el járt bí ró sá got.
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(5)1007 A (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés tar tal maz za a
ke gyel mi ha tá ro zat szá mát, a ha tá ro zat ho za tal ide jét, az
igaz ság ügy -m inis zter el len jegy zé sé nek kel tét, a ke gyel mi
dön tés sel érin tett ha tá ro za to kat hozó bí ró ság vagy ügyész
meg ne ve zé sét, az érin tett ha tá ro za tok szá mát és azok meg -
ho za ta lá nak ide jét, és a ke gyel mi dön tés tar tal mát. Ha a
köz tár sa sá gi el nök ke gyel met gya ko rolt, az ér te sí tés tar tal -
maz za a ke gye lem hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek rõl
 szóló tá jé koz ta tást is.

(6) Ha a bün te tõ el já rás ke gye lem bõl tör té nõ meg szün te -
té sét a bí ró ság vagy az ügyész hi va tal ból kez de mé nyez te,
a ter helt az el já rást meg szün te tõ ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül kér he ti az el já rás foly ta tá sát.

A bûnügyi költség vagy a rendbírság elengedése

599.  § (1) Az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség és a rend bír -
ság meg fi ze té sét az igaz ság ügy -m inis zter kü lö nös mél tány -
lást ér dem lõ ok ból egész ben vagy rész ben el en ged he ti.

(2) Az igaz ság ügy -m inis zter az (1) be kez dés ben írt el já -
rás ban a ter helt nek a dön tés hez szük sé ges sze mé lyes ada -
ta it be szer zi.

XXXI. Fejezet1008

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

600.  §1009 A bí ró sá gi tit kár is tel je sít he ti a más bí ró sá -
gok tól szár ma zó meg ke re sé se ket, valamint le foly tat hat ja
– az 557.  § (2) be kez dé se, az 558.  §, az 565.  §, az 566.  §, az
567.  § (2) be kez dé se, az 568.  §, az 572–577.  §, az 579.  §,
az 586.  § és az 587.  § sze rin ti el já rá sok ki vé te lé vel –
a XXIX. Fe je zet II. és III. Címe sze rin ti el já rá so kat.

Értelmezõ rendelkezések

601.  § (1)1010 Ahol e tör vény me gyei bí ró ság ról, ille tõ -
leg he lyi bí ró ság ról ren del ke zik, ezen a Fõ vá ro si Bí ró sá -
got, ille tõ leg a ke rü le ti és a vá ro si bí ró sá got is ér te ni kell.

(2) Ahol e tör vény bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke -
dés rõl ren del ke zik, ezen a meg ro vást (Btk. 71.  §), a pró bá -
ra bo csá tást (Btk. 72.  §) és a ja ví tó in té ze ti ne ve lést (Btk.
118.  §) kell ér te ni.

(3)1011 Ahol e tör vény hoz zá tar to zó ról ren del ke zik, a
Btk. 137.  §-ának 6. pont ja az irány adó, ahol e tör vény ál -

lam i szerv rõl ren del ke zik, ezen költ ség ve té si szer vet kell
ér te ni.

(4) Ahol e tör vény gaz dál ko dó szer ve zet rõl ren del ke -
zik, ezen a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 685.  § c) pont já ban fel so rol ta kat kell ér te ni.

(5)1012 Ahol e tör vény a jog kö vet kez mé nye ket a tör -
vény ben meg ha tá ro zott bün te tés hez fûzi, ezen a Btk.
 Különös Ré szé ben meg ha tá ro zott bün te té si té tel ke ret fel -
sõ ha tár át kell ér te ni.

Átmeneti rendelkezések

602.  § (1) Ha e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban
az ügy ben a ko ráb bi jog sza bály alap ján el ren delt fel je len -
tés ki egé szí té se so rán a nyo mo zó ha tó ság el já rá si cse lek -
mé nye ket vé gez, a nyo mo zó ha tó ság a ha tály ba lé pés tõl
szá mí tott há rom na pon be lül je len tést ké szít, és e tör vény
ren del ke zé sei sze rint a fel je len tést el uta sít ja, vagy a nyo -
mo zást el ren de li.

(2) Ha ko ráb bi jog sza bály alap ján a nyo mo zás so rán pa -
nasszal él tek, a pa naszt el kell bí rál ni. Ha e tör vény a pa nasz
el uta sí tá sát köve tõen a sér tett szá má ra pót ma gán vád ló kén ti
fel lé pést en ged meg, er rõl a pa naszt te võt ér te sí te ni kell.

(3) Ha a ko ráb bi jog sza bály alap ján az ügy ben pót nyo -
mo zást ren del tek el, a pót nyo mo zást e tör vény ren del ke zé -
sei sze rint kell le foly tat ni.

(4) Ha ma gán vá das ügy ben vagy per újí tás foly tán a bí -
ró ság nyo mo zást ren delt el, a nyo mo zást e tör vény alap ján
kell le foly tat ni.

603.  § (1)1013 Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a bí ró ság nak e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ho zott ha tá ro za tát rend kí vü li
jog or vos la ti el já rás foly tán ha tá lyon kí vül he lye zi, és a bí -
ró sá got új el já rás ra uta sít ja, a meg is mé telt el já rást az e tör -
vény sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ és ille té kes bí ró ság
foly tat ja le.

(2)1014 A 416.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja és a 421.  §
(2) be kez dé se alap ján a tör vény ben ki zárt nak kell te kin te -
ni azt az in dít ványt, ame lyet a ko ráb bi tör vény alap ján be -
nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít vány és tör vényesség ér de ké -
ben emelt jog or vos lat el bí rá lá sa so rán ho zott ha tá ro zat
ellen nyúj tot tak be. A 416.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján fe lül vizs gá la ti in dít ványt csak az Alkot mány bíró -
ság e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen köz zé tett ha tá ro za -
ta alap ján le het elõ ter jesz te ni.

(3) Ha a bí ró ság elé ál lí tás so rán a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, a to váb bi el já rást e tör vény ren del -
ke zé sei sze rint kell le foly tat ni.

2006/44. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3717

1007 Az 598.  § (5) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 96.  §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sát (6) be -
kez dés re mó do sí tot ta.

1008 A Fe je zet szá mo zá sát XXX. Fe je zet rõl XXXI. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

1009 A 600.  § a 2006: LI. tör vény 260.  §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.

1010 A 601.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tát a 2006: VII. tör vény 16.  §-a 
(3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül helyezte.

1011 A 601.  § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 296.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

1012 A 601.  § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 296.  §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

1013 A 603.  § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 297.  §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

1014 A 603.  § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 261.  §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(4)1015 Ha a bí ró ság nak az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt, 
a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zé sé vel kap cso lat ban
tár gya lás tar tá sát kér ték, az el já rást e tör vény sze rint kell
le foly tat ni.

(5) Ha a bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, a fel füg gesz tést
köve tõen az el já rást e tör vény sze rint kell le foly tat ni.

(6)1016 A ko ráb bi tör vény sze rin ti fe lül vizs gá la ti el já rást 
és a tör vényesség ér de ké ben emelt jog or vos la ti el já rást a
ko ráb bi tör vény sze rint kell le foly tat ni, ha az in dít vány e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a Leg fel sõbb Bí ró ság ra ér -
kezett.

Felhatalmazó rendelkezések

604.  §1017 (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren -
de let ben meg ha tá roz za

a) a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, valamint az el já rást
foly ta tó bí ró ság, ügyész ség, nyo mo zó ha tó ság, illetve a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet tag ja i nak sze mé lyi vé del -
mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,1018

b) a hír köz lé si szol gál ta tást, valamint a kül de mé nyek
to váb bí tá sát vég zõk tit kos adat szer zés sel kap cso la tos kö -
te le zett sé ge it és ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû kö dé sük
rész le tes sza bá lya it,1019

c) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát -
ha tó fel ada to kat.1020

(2) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy -m inis zter, hogy
a) az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt, illetve a

bûn cse lek mény el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó is -
me ret len sze mély tar tóz ko dá si he lye fel ku ta tá sá nak, la kó -
he lye, ille tõ leg sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sá nak és
kö rö zé se el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya it az érin tett
mi nisz te rek kel és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1021

b)1022 a bün te tõ el já rás so rán ki ren delt védõ, a bün te tõ el -
já rás ban részt vevõ sze mé lyek költ sé ge it, e sze mé lyek
kép vi se lõ i nek díj át és költ sé ge it, valamint a ter helt és a
pót ma gán vád ló sze mé lyes költ ség men tes sé gé vel kap cso -
la tos rész le tes sza bá lyo kat a bel ügy mi nisz ter rel és a pénz -
ügy mi nisz ter rel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet -
ér tés ben,1023

c) a bûn ügyi költ sé gek elõ le ge zé sé nek és az ál la mot il -
le tõ bûn ügyi költ sé gek be haj tá sá nak és el szá mo lá sá nak,
valamint a vád lott és a védõ kész ki adá sa, ille tõ leg a védõ
díja ál lam ál ta li meg té rí té sé nek sza bá lya it a pénz ügy mi -

nisz ter rel és a bel ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben,1024

d)1025 a szak ér tõ és a szak ta nács adó dí ja zá sá ra, a tanú és
a szak ér tõ ál tal fel szá mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a
leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1026

e) a szak ér tõ ként ki ren del he tõ in téz mé nye ket és tes tü -
le te ket, az igaz ság ügyi szak ér tõk mû kö dé sét és a szak ér -
tõk re vo nat ko zó – tör vény ben nem sza bá lyo zott – más kér -
dé se ket az érin tett mi nisz te rek kel együt te sen, és a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben,1027

f) az el me ál la pot meg fi gye lé sé re ki je lölt egész ség ügyi in -
téz mé nye ket, a pszi chi át ri ai fek võ be teg-in té zet ben az el me -
ál la pot meg fi gye lé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket és ezek el -
szá mo lá sát az egész ség ügyi mi nisz ter rel együt te sen,

g) a tol mács ra és a for dí tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket, a tol mács és a for dí tó dí ja zá sá ra és az ál ta luk fel szá -
mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
érin tett mi nisz te rek kel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,1028

h) a házi õri zet vég re haj tá si sza bá lya it a bel ügy mi nisz -
ter rel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1029

i)1030 az óva dék le té te le ese tén a bí ró sá gi le tét sza bá lya it,1031

j) a le fog la lás és a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt dol gok
ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak, elõ ze tes ér té ke sí té sé nek
és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel és
a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,1032

k) a bí ró sá gi el já rás ban az el já rá si cse lek mény jegy zõ -
könyv he lyett más mó don való rög zí té sé nek sza bá lya it,
valamint a tár gya lás zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té -
nõ meg tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it,1033

l) a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra há ru ló fel ada to kat az érin tett mi nisz te -
rek kel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1034

m) a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira tok ból má so lat
adá sát a bel ügy mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel
együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1035

n) a bün te tõ el já rás ban al kal maz ha tó saj tó hir det mény
út ján tör té nõ ér te sí tés sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel és a
pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,1036
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1015 A 603.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 297.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szöveg.

1016 A 603.  § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 297.  §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

1017 A 604.  § a 2002: I. tör vény 298.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.
1018 Lásd a 34/1999. (II. 26.) Korm. ren de le tet.
1019 Lásd a 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de le tet.
1020 Lásd a 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de le tet.
1021 Lásd az 1/2003. (III. 7.) IM ren de le tet.
1022 A 604.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 2003: II. tör vény 82.  §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A b) pont ból az „és a pótmagán -
vádló” szö veg részt a 2003: LXXX. tör vény 82.  §-ának (6) be kez dé se a tör -
vény 2005: CXXXV. tör vény 48.  §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott
72.  §-ának (5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jével hatályon kívül helyezi.

1023 Lásd a 7/2002. (III. 30.) IM ren de le tet, a 26/2003. (VII. 1.)
IM–BM–PM együt tes ren de le tet, valamint a 9/2003. (V. 6.) IM ren de le tet.

1024 Lásd a 26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet, valamint
a 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együt tes ren de le tet.

1025 A 604.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2005: XLVII. tör vény
35.  §-ának (9) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

1026 Lásd az 1/1969. (I. 8.) IM ren de le tet, valamint a 3/1986. (II. 21.)
IM ren de le tet.

1027 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de le tet.
1028 Lásd a 24/1986. (VI. 26.) MT ren de le tet és a 7/1986. (VI. 26.)

IM ren de le tet.
1029 Lásd a 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együt tes ren de le tet.
1030 A 604.  § (2) be kez dé sé nek i) pont ja – a 2002: I. tör vény 308.  §-a

(3) be kez dé sé nek a 2003: II. tör vény 88.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ren -
del ke zé se alap ján – 2003. jú li us 1-jén hatályba lép.

1031 Lásd a 27/2003. (VII. 2.) IM ren de le tet.
1032 Lásd a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
1033 Lásd a 14/2003. (VI. 19.) IM ren de le tet, valamint a 22/2003. (VI. 25.) 

IM ren de le tet.
1034 Lásd a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de le tet.
1035 Lásd a 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
1036 Lásd a 8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.



o) a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya it az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés ben,1037

p)1038 a fog va tar tás ban lévõ ter helt el me ál la po ta meg fi -
gye lé sé nek és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés vég re -
haj tá sá nak sza bá lya it1039

ren de let ben sza bá lyoz za.

(3) Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, ille tõ leg a
pénz ügy mi nisz ter, hogy az igaz ság ügy-mi nisz ter rel
együt te sen, a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben ren de let ben 
sza bá lyoz za az irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó sá gok
nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya it, köz tük a nyo mo zá si
cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don való rög zí -
té sé nek sza bá lya it, a bün te tõ el já rás nyo mo zá si sza ka szá -
ban a saj tó nak adan dó tá jé koz ta tás rész le tes sza bá lya it.1040

(4) Fel ha tal ma zást kap
a) a hon vé del mi mi nisz ter, hogy az érin tett mi nisz te -

rek kel1041 együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés -
ben1042 a ka to ná val szem ben el ren delt lak hely el ha gyá si ti -
la lom el len õr zé sé nek sza bá lya it,1043

b) a fegy ve res szer vet irá nyí tó mi nisz ter,1044 hogy az
igaz ság ügy-mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben a nyo mo zás ra ille té kes pa rancs -
no ko kat, valamint ha tás kö rü ket és a pa rancs no ki nyo mo -
zás rész le tes sza bá lya it1045

ren de let ben meg ál la pít sa.

(5) Fel ha tal ma zást kap
a) a nyo mo zó ha tó ság or szá gos pa rancs no ka (ve ze tõ -

je), hogy a leg fõbb ügyésszel együt te sen a nyo mo zás sal
kap cso lat ban uta sí tás ban,1046

b) a leg fõbb ügyész, hogy a bün te tõ el já rás sal össze füg -
gõ ügyé szi fel ada tok el lá tá sa so rán uta sí tás ban,1047

c) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács, hogy a bí -
ró sá gi el já rás sal kap cso lat ban sza bály zat ban,1048

d) az igaz ság ügy -m inis zter, hogy a bí ró ság bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada ta i val kap cso lat ban ren de let ben

az idé zé sek re, ér te sí té sek re, ha tá ro za tok ra, jegy zõ köny -
vek re és az el já rás so rán gyak rab ban hasz nált más ira tok ra
nyom tat vány rend sze re sí té sét ren del je el.1049

(6)1050 Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi, szo ciá lis és
csa lád ügyi mi nisz ter, hogy a gyer mek- if jú sá gi és sport mi -
nisz ter rel együt te sen, és a bel ügy mi nisz ter rel, az igaz ság -
ügy-mi nisz ter rel, valamint a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés -
ben ren de let ben meg ha tá roz za a ká bí tó szer füg gõ sé get
gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá -
tás vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tás sza bá lya it.1051

(7)1052 Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy az
igaz ság ügy-mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel együt te -
sen ren de let ben sza bá lyoz za a bün te tõ el já rás ban el ren delt
elõ ve ze tés és kí sé rés vég re haj tá sá val fel me rült költ ség
meg té rí té sé nek rész le tes sza bá lya it.

Hatálybalépés

605.  § (1)1053 Ez a tör vény – a 607.  § ki vé te lé vel – 2003.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé -
pé se kor fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rá sok ban is al kal -
maz ni kell. A 607.  § ha tály ba lé pé sé rõl kü lön tör vény ren -
del ke zik.1054

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
bün te tõ el já rás ban az ezt meg elõ zõ en, a ko ráb bi jog sza bály 
sze rint vég zett el já rá si cse lek mény ak kor is ér vé nyes, ha
ezt e tör vény más ként sza bá lyoz za.

(3)1055 Az el já rást a ko ráb bi jog sza bály sze rint ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró ság foly tat ja le, ha 
az ügy ira tai e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a bí ró ság hoz
ér kez tek. A Leg fel sõbb Bí ró sá gon fo lya mat ban ma radt
olyan ügye ket, ame lyek el bí rá lá sa e tör vény ren del ke zé sei
sze rint az íté lõ táb la ha tás kö ré be tar to zik, 2003. jú li us 1.
nap já ig át kell ten ni az íté lõ táb lá ra.1056

(4)1057 Ha a má sod fo kú bí ró ság, ille tõ leg az íté lõ táb la
vagy a Leg fel sõbb Bí ró ság az elsõ fokú bí ró ság nak e tör -
vény ha tály ba lé pé se elõtt ho zott ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül 
he lye zi, a meg is mé telt el já rást – az (5) be kez dés ben sza bá -
lyo zott ki vé tel lel – az e tör vény sze rint ha tás kör rel ren del -
ke zõ és ille té kes bí ró ság foly tat ja le.
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1037 Lásd a 14/2002. (VIII. 1.) IM ren de le tet, valamint az OIT 2002. évi
4. sza bály za tát a bí ró sá gok egy sé ges irat ke ze lé sé rõl.

1038 A 604.  § (2) be kez dé sé nek p) pont ját a 2003: II. tör vény 82.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.

1039 Lásd a 36/2003. (IX. 3.) IM ren de le tet.
1040 Lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 26/2003.

(VI. 26.) BM–IM együt tes ren de le tet, valamint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM
együt tes ren de le tet és a 30/2004. (VI. 9.) PM–IM együt tes ren de le tet.

1041 A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban lásd a 2002: 
XI. tör vény 2.  §-ának l) pont ját.

1042 A 604.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ból a „a szo ros fel ügye let alá he -
lye zés vég re haj tá si sza bá lya it, valamint” szö veg részt a 2004: CXXXI. tör -
vény 29.  §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

1043 Lásd a 46/2002. (X. 10.) HM–BM–IM–MeHVM együt tes ren de le tet.
1044 A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban lásd a 2002: 

XI. tör vény 2.  §-ának l) pont ját.
1045 Lásd a 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de le tet, a 25/2003.

(VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 16/2003. (VI. 20.) IM ren de le tet és a
7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együt tes ren de le tet.

1046 Lásd a rend õrség el já rá sá ban a nyo mo zás so rán gyak rab ban hasz nált
idé zé sek re, ér te sí té sek re, ha tá ro za tok ra, jegy zõ köny vek re és más ira tok ra al -
kal ma zan dó nyom tat vá nyok rend sze re sí té sé rõl  szóló 1/2003. (V. 7.)
LÜ–ORFK együt tes uta sí tást.

1047 Lásd az ügyé szi szer ve zet ben hasz ná la tos egyes for ma nyom tat vá -
nyok ról  szóló 9/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tást.

1048 Lásd az OIT 2003. évi 5. sza bály za tát a bün te tõ el já rás so rán hasz nált
egyes ira tok nyom tat vány ként tör té nõ rend sze re sí té sé rõl (Bí ró sá gi Köz löny
2003/6. szám).

1049 Lásd a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mel lék le tét.
1050 A 604.  § (6) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 82.  §-ának (3) be kez dé se

ik tat ta be.
1051 Lásd a 26/2003. (V. 16.) ESzCsM–GyISM együt tes ren de le tet.
1052 A 604.  § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 261.  §-ának (2) be kez dé -

se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép hatályba.
1053 A 605.  § (1) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2.  §-ának (6) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szöveg.
1054 A tör vény 607.  §-ának ha tály ba lé pé sé rõl az 1999: CX. tör vény

163.  §-ának (1) be kez dé se ren del ke zett.
1055 A 605.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a 2002: I. tör vény

299.  §-ának (1) be kez dé sé vel, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
82.  §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szöveg.

1056 Lásd az íté lõ táb lák és fel lebb vi te li ügyé szi szer vek szék he lyé nek és
ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról ren del ke zõ 2002: XXII. tör vény
ki egé szí té sé rõl  szóló 2004: LXXXII. tör vényt is.

1057 A 605.  § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 299.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.



(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt tör tént ha tá lyon
kí vül he lye zés ese tén a meg is mé telt el já rást a ko ráb bi jog -
sza bály sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ és ille té kes bí ró ság
foly tat ja le, ha az ügy ira tai a meg is mé telt el já rás le foly ta -
tá sá ra e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ér kez tek a bíró -
sághoz.

(6) A per újí tá si in dít ványt a ko ráb bi jog sza bály sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ és ille té kes bí ró ság bí rál ja el, ha az
in dít vány e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ér ke zett a bí ró ság -
hoz.

(7) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1973. évi I. tör vény e tör -
vény ha tály ba lé pé sé vel a ha tá lyát vesz ti. Az e tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyu kat vesz tõ, ille tõ leg
mó do su ló jog sza bá lyok ról kü lön tör vény ren del ke zik.1058

(8)–(12)1059

606.  § (1) Ha jog sza bály az e tör vénnyel ha tá lyon kí vül
he lye zett 1973. évi I. tör vényre utal, azon e tör vény meg fe -
le lõ ren del ke zé sét kell ér te ni.

(2) E tör vény ta nú vé de lem rõl  szóló és a ta nú vé de lem -
mel össze füg gõ, valamint a fe dett nyo mo zó ról  szóló és a
fe dett nyo mo zó val össze füg gõ ren del ke zé se i nek a 605.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pést meg elõ zõ
ha tály ba lé pé sé rõl – az 1973. évi I. tör vény meg fe le lõ mó -
do sí tá sá val – kü lön tör vény ren del ke zik.1060

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kü lön tör vény ren del ke zik a
Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá -
sá val kap cso la tos ren del ke zé sek nek [605.  § (8)–(12) bek.]
a 605.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pést
meg elõ zõ ha tály ba lé pé sé rõl is.1061

607.  § (1)–(2)1062
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1058 Lásd a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (1) be kez dé sét.
1059 A 605.  § (8)–(12) be kez dé sei a Rend õr ség rõl  szóló 1994: XXXIV.

tör vény egyes ren del ke zé se it mó do sí tot ták. E ren del ke zé se ket – mó do sí tá -
sok kal – az 1999: LXXV. tör vény (Szbt.) 61.  §-ának (4) be kez dé se és 63.  §-a
lép tet te ha tály ba 1999. szep tem ber 1. nap ján.

1060 Lásd az 1973: I. tör vényt mó do sí tó 1998: LXXXVIII. tör vényt. Az
1973: I. tör vényt e tör vény 605.  §-ának (7) be kez dé se, az 1998: LXXXVIII.
tör vényt a 2002: I. tör vény 308.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

1061 Lásd az 1999: LXXV. tör vényt.
1062 A 607.  § (1) és (2) be kez dé se a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló

1978: IV. tör vénybe 85/A. és 87/C.  §-t ik ta tott be. Ha tály ba lé pé sük rõl az
1999: CX. tör vény 163.  §-ának (1) be kez dé se rendelkezett.
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