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1998. évi XV.
törvény

a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó

jegyz´́okönyveknek és a csatlakozási nyilatkozatnak
a kihirdetésér´́ol*

1. § Az Országgy´́ulés a Gazdasági Együttm´́uködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvencióját és az ahhoz
kapcsolódó jegyz´́okönyveket és a csatlakozási nyilatkoza-
tot e törvénnyel kihirdeti. (A Magyar Köztársaság csatlako-
zásának meger´́osítésér´́ol szóló nyilatkozat letétbe helyezése
1996. május 7-én megtörtént, így a hatálybalépés napja a
Magyar Köztársaság vonatkozásában 1996. május 7.)

* A törvényt az Országgy´́ulés az 1998. március 10-i ülésnapján fogad-
ta el.

2. § A Konvenció és az ahhoz kapcsolódó jegyz´́okönyvek
eredeti angol nyelv´́u szövege és azok magyar nyelv´́u fordítása,
továbbá a csatlakozási nyilatkozat szövege a következ´́o:

,,CONVENTION
ON THE ORGANISATION FOR ECONOMIC

CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

The Governments of the Republic of Austria, the
Kingdom of Belgium, Canada, the Kingdom of Denmark,
the French Republic, the Federal Republic of Germany,
the Kingdom of Greece, the Republic of Iceland, Ireland,
the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the
Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the
Portuguese Republic, Spain, the Kingdom of Sweden, the
Swiss Confederation, the Turkish Republic, the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the
United States of America;

considering that economic strength and prosperity are
essential for the attainment of the purposes of the United
Nations, the preservation of individual liberty and the
increase of general wellbeing;

believing that they can further these aims most
effectively by strengthening the tradition of co-operation
which has evolved among them;
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recognising that the economic recovery and progress of
Europe to which their participation in the Organisation
for European Economic Co-operation has made a major
contribution, have opened new perspectives for
strengthening that tradition and applying it to new tasks
and broader objectives;

convinced that broader co-operation will make a vital
contribution to peaceful and harmonious relations among
the peoples of the world;

recognsing the increasing interdependence of their
economies;

determined by consultation co-operation to use more
effectively their capacities and potentialities so as to
promote the highest sustainable growth of their economies
and improve the economic and social well-being of their
peoples;

believing that the economically more advanced nations
should co-operate in assisting to the best of their ability
the countries in process of economic development;

recognising that the further expansion of world trade is
one of the most important factors favouring the economic
development of countries and the improvement of
international economic relations; and

determined to pursue these purposes in a manner
consistent with their obligations in other international
organisations or institutions in which they participate or
under agreements to which they are a party;

have therefore agreed on the following provisions for
the reconstitution of the Organisation for European
Economic Co-operation as the Organisation for
Economic Co-operation and Development:

Article 1

The aims of the Organisation for Economic
Co-operation and Development (hereinafter called the
,,Organisation’’) shall be to promote policies designed:

a) to achicve the highest sustainable economic growth
and employment and a rising standard of living in Member
countries, while maintaining financial stability, and thus to
contribute to the development of the world economy;

b) to contribute to sound economic expansion in
Member as well as non-member countries in the process
of economic development; and

c) to contribute to the expansion of world trade on a
multilateral, nondiscriminatory basis in accordance with
international obligations.

Article 2

In the pursuit of these aims, the Members agree that
they will, both individually and jointly:

a) apromote the efficient use of their economic
resources;

b) in the scientific and technological field, promote the
development of their resources, encourage research and
promote vocational training;

c) pursue policies designed to achieve economic
growth and internal and external financial stability and to
avoid developments which might endanger their
economies or those of other countries;

d) pursue their efforts to reduce or abolish obstacles to
the exchange of goods and services and current payments
and maintain and extend the liberalisation of capital
movements; and

e) contribute to the economic development of both
Member and nonmember countries in the process of
economic development by appropriate means and, in
particular, by the flow of capital to those countries, having
regard to the importance to their economies of receiving
technical assistance and of securing expanding export
markets.

Arlicle 3

With a view to achieving the aims set out in Article 1
and to fulfilling the undertakings contained in Article 2,
the Members agree that they will:

a) keep each other informed and furnish the
Organisation with the information necessary for the
accomplishment of its tasks;

b) consult together on a continuing basis, carry out
studies and participate in agreed projects; and

c) co-operate closely and where appropriáte take
co-ordinated action.

Article 4

The Contracting Parties to this Convention shall be
Members of the Organisation.

Article 5

In order to achieve its aims, the Organisation may:
a) take decisions which, except as otherwise provided,

shall be binding on all the Members;
b) make recommendations to Members; and
c) enter into agreements with Members, non-member

States and international organisations.

Article 6

1. Unless the Organisation otherwise agrees
unanimously for special cases, decisions shall be taken and
recommendations shall be made by mutual agreement of
all the Members.

1746 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1998/23. szám



2. Each Member shall have one vote. If a Member
abstains from voting on a decision or recommendation,
such abstention shall not invalidate the decision or
recommendation, which shall be applicable to the other
Members but not to the abstaining Member.

3. No decision shall be binding on any Member until it
has complied with the requirements of its own
constitutional procedures. The other Members may agree
that such a decision shall apply provisionally to them.

Article 7

A Council composed of all the Members shall be the
body from which all acts of the Organisation derive. The
Council may meet in sessions of Ministers or of Permanent
Representatives.

Article 8

The Council shall designate each year a Chairman, who
shall presidc at its ministerial sessions, and two
Vice-Chairman. The Chairman may be designated to serve
one additional consecutive term.

Article 9

The Council may establish an Executive Committee and
such subsidiary bodies as may be required for the
achievement of the aims of the Organisation.

Article 10

1. A Secretary-General responsible to the Council shall
be appointed by the Council for a term of five years. He
shall be assisted by one or more Deputy
Secretaries-General or Assistant Secretaries-General
appointed by the Council on the recommendation of the
Secretary-General.

2. The Secretary-General shall serve as Chairman of the
Council meeting at sessions of Permanent
Representatives. He shall assist the Council in all
appropriate ways and may submit proposals to the Council
or to any other body of the Organisation.

Article 11

1. The Secretary-General shall appoint such staff as the
Organisation may require in accordance with plans of
organisation approved by the Council. Staff regulations
shall be subject to approval by the Council.

2. Having regard to the international character of the
Organisation, the Secretary-General, the Deputy or
Assistant Secretaries-General and the staff shall neither
seek nor receive instructions from any of the Members or
from any Government or authority external to the
Organisation.

Article 12

Upon such terms and conditions as the Council may
determine, the Organisation may:

a) address communications to non-member States or
organisations;

b) establish and maintain relations with non-member
States or organisations; and

c) invite non-member Governments or organisations
to participate in activities of the Organisation.

Article 13

Representation in the Organisation of the European
Communities established by the Treaties of Paris and
Rome of 18th April, 1951, and 25th March, 1957, shall be
as defined in Supplementary Protocol No. 1 to this
Convention.

Article 14

1. This Convention shall be ratified or accepted by the
Signatories in accordance with their respective
constitutional requirements.

2. Instruments of ratification or acceptance shall be
deposited with the Government of the French Republic,
hereby designated as depositary Government.

3. This Convention shall come into force:
a) before 30th September, 1961, upon the deposit of

instruments of ratification or acceptance by all the
Signatories; or

b) on 30th September, 1961, if by that date fifteen
Signatories or more have deposited such instruments as
regards those Signatories; and thereafter as regards any
other Signatory upon the deposit of its instrument of
ratification or acceptance;

c) after 30th September, 1961, but not later than two
years from the signature of this Convention, upon the
deposit of such instruments by fifteen Signatories, as
regards those Signatories; and thereafter as regards any
other Signatory upon the deposit of its instrument of
ratification or acceptance.

4. Any Signatory which has not deposited its instrument
of ratification or acceptance when the Convention comes

1998/23. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1747



into force may take part in the activities of the
Organisation upon conditions to be determined by
agreement between the Organisation and such Signatory.

Article 15

When this Convention comes into force the
reconstitution of the Organisation for European
Economic Co-operation shall take effect, and its aims,
organs, powers and name shall thereupon be as provided
herein. The legal personality possessed by the
Organisation for European Economic Co-operation shall
continue in the Organisation, but decisions,
recommendations and resolutions of the Organisation for
European Economic Co-operation shall require approval
of the Council to be effective after the coming into force
of this Convention.

Article 16

The Council may decide to invite any Government
prepared to assume the obligations of membership to
accede to this Convention. Such decisions shall be
unanimous, provided that for any particular case the
Council may unanimously decide to permit abstention, in
which case, notwithstanding the provisions of Article 6, the
decision shall be applicable to all the Members. Accession
shall take effect upon the deposit of an instrument of
accession with the depositary Government.

Article 17

Any Contracting Party may terminate the application of
this Convention to itself by giving twelve months’ notice
to that effect to the depositary Government.

Article 18

The Headquarters of the Organisation shall be in Paris,
unless the Council agrees otherwise.

Article 19

The legal capacity of the Organisation and the
privileges, exemptions, and immunities of the
Organisation, its officials and representatives to it of the
Members shall be as provided in Supplementary Protocol
No. 2 to this Convention.

Article 20

1. Each year, in accordance with Financial Regulations
adopted by the Council, the Secretary-General shall
present to the Council for approval an annual budget,
accounts, and such subsidiary budgets as the Council shall
request.

2. General expenses of the Organisation, as agreed by
the Council, shall be apportioned in accordance with a
scale to be decided upon by the Council. Other expenditure
shall be financed on such basis as the Council may decide.

Article 21

Upon the receipt of any instrument of ratification,
acceptance or accession, or of any notice of termination,
the depositary Government shall give notice thereof to all
the Contracting Parties and to the Secretary-General of
the Organisation.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
duly empowered, have appended their signatures to this
Convention.

Done in Paris, this fourteenth day of December,
Nineteen Hundred and Sixty, in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
copy which shall be deposited with the depositary
Government, by whom certified copies will be
communicated to all the Signatories.

SUPPLEMENTARY PROTOCOL No. 1
TO THE CONVENTION

ON THE ORGANISATION
FOR ECONOMIC CO-OPERATION

AND DEVELOPMENT

The signatories of the Convention on the Organisation
for Economic Co-operation and Development;

Have agreed as follows:

1. Representation in the Organisation for Economic
Co-operation and Development of the European
Communities established by the Treaties of Paris and
Rome of 18th April, 1951, and 25th March, 1957, shall be
determined in accordance with the institutional provisions
of those Treaties.

2. The Commissions of the European Economic
Community and of the European Atomic Energy
Community as well as the High Authority of the European
Coal and Steel Community shall take part in the work of
that Organisation.
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In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
duly empowered, have appended their signatures to this
Protocol.

Done in Paris, this fourteenth day of December,
Nineteen Hundred and Sixty, in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
copy which shall be deposited with the Government of the
French Republic, by whom certified copies will be
communicated to all the Signatories.

SUPPLEMENTARY PROTOCOL No. 2
TO THE CONVENTION

ON THE ORGANISATION
FOR ECONOMIC CO-OPERATION

AND DEVELOPMENT

The signatories of the Convention on the Organisation
for Economic Co-operation and Development
(hereinafter called the ,,Organisation’’);

Have agreed as follows:

The Organisation shall have legal capacity and the
Organisation, its officials, and representatives to it of the
Members shall be entitled to privileges, exemptions, and
immunities as follows:

a) in the territory of the Contracting Parties to the
Convention for European Economic Co-operation of 16th
April, 1948, the legal capacity, privileges, exemptions, and
immunities provided for in Supplementary Protocol No. I
to that Convention;

b) in Canada, the legal capacity, privileges, exemptions,
and immunities provided for in any agreement or
arrangement on legal capacity, privileges, exemptions, and
immunities entered into between the Government of
Canada and the Organisation;

c) in the United States, the legal capacity, privileges,
exemptions, and immunities under the International
Organisations Immunities Act provided for in Executive
Order No. 10133 of 27th June, 1950; and

d) elsewhere, the legal capacity, privileges, exemptions,
and immunities provided for in any agreement or
arrangement on legal capacity, privileges, exemptions, and
immunities entered into between the Government
concerned and the Organisation.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
duly empowered, have appended their signatures to this
Protocol.

Done in Paris, this fourteenth day of December,
Nineteen Hundred and Sixty, in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
copy which shall be deposited with the Government of the
French Republic, by whom certified copies will be
communicated to all the Signatories.

PROTOCOL ON THE REVISION
OF THE CONVENTION FOR EUROPEAN

ECONOMIC CO-OPERATION
OF 16th APRIL, 1948

The governments of the Republic of Austria, the
Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the
French Republic, the Federal Republic of Germany, the
Kingdom of Greece, the Republic of Iceland, Ireland, the
Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the
Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Norway, the
Portuguese Republic, Spain, the Kingdom of Sweden, the
Swiss Confederation, the Turkish Republic, the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland being the
Contracting Parties to the Convention for European
Economic Co-operation of 16th April, 1948 (hereinafter
called the ,,Convention’’) and the Members of the
Organisation for European Economic Co-operation;

Desirous that the aims, organs, and powers of the
Organisation be redefined and that the Governments of
Canada and the United States of America be Members of
that Organisation as re-constituted;

Have agreed as follows:

Article 1

The Convention shall be revised and as a consequence
thereof it shall be replaced by the Convention on the
Organisation for Economic Co-operation and
Development to be signed on today’s date.

Article 2

1. This Protocol shall come into force when the
Convention on the Organisation for Economic
Co-operation and Development comes into force.

2. The Convention shall cease to have effect as regards
any Signatory of this Protocol when the Convention on the
Organisation for Economic Co-operation and
Development comes into force.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
duly empowered, have appended their signatures to this
Protocol.

Done in Paris, this fourteenth day of December,
Nineteen Hundred and Sixty, in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
copy which shall be deposited with the Government of the
French Republic, by whom certified copies will be
communicated to all the Signatories.
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KONVENCIÓ
A GAZDASÁGI EGYÜTTM ´́UKÖDÉSI ÉS

FEJLESZTÉSI SZERVEZETR ´́OL

Az Amerikai Egyesült Államok, a Belga Királyság, a
Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság,
a Holland Királyság, Írország, az Izlandi Köztársaság, Ka-
nada, a Luxemburgi Nagyhercegség, Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyság, a Német Szövetségi
Köztársaság, a Norvég Királyság, az Olasz Köztársaság, az
Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Spanyolor-
szág, a Svájci Államszövetség, a Svéd Királyság és a Török
Köztársaság Kormánya

figyelembe véve, hogy a gazdasági er´́o és a prosperitás
alapvet´́oen fontos az Egyesült Nemzetek céljainak elérése,
az egyedi szabadság meg´́orzése és az általános jólét foko-
zása szempontjából,

abban a hitben, hogy a közöttük kialakult együttm´́ukö-
dés hagyományainak er´́osítésével tudják a leghatékonyab-
ban el´́omozdítani e célok elérését,

felismerve, hogy Európa gazdasági talpra állása és hala-
dása — amit nagy mértékben el´́osegített ezen országoknak
az Európai Gazdasági Együttm´́uködési Szervezetben való
részvétele — új perspektívákat nyitott e hagyomány er´́osí-
tésére, valamint új feladatok és szélesebb célkit´́uzések te-
rén való alkalmazására,

meggy´́oz´́odve arról, hogy a szélesebb kör´́u együttm´́ukö-
dés alapvet´́oen hozzájárul a világ népei közötti békés és
harmonikus kapcsolatok kiépítéséhez,

elismerve a gazdaságaik kölcsönös összefüggését,
eltökélten arra, hogy konzultáció és együttm´́uködés ré-

vén hatékonyabban használják fel kapacitásaikat és lehe-
t´́oségeiket gazdaságaik legmagasabb szint´́u fenntartható
növekedésének el´́omozdítására és népeik gazdasági és szo-
ciális jólétének fokozására,

abban a hitben, hogy a gazdaságilag fejlettebb nemze-
teknek együtt kell m´́uködniük, hogy t´́olük telhet´́oen segít-
sék a gazdasági fejl´́odés folyamatában lév´́o országokat,

elismerve, hogy a világkereskedelem további b´́ovítése az
egyik legfontosabb tényez´́o, amely el´́omozdítja az országok
gazdasági fejl´́odését és a nemzetközi gazdasági kapcsola-
tok javítását, és

eltökélten arra, hogy e célokat a más nemzetközi szer-
vezetekben vagy intézményekben vállalt vagy általuk kö-
tött megállapodásokban rögzített kötelezettségeikkel
összeegyeztethet´́o módon érik el,

megállapodtak az Európai Gazdasági Együttm´́uködési
Szervezet Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szer-
vezetként való újjászervezése alábbi rendelkezéseir´́ol;

1. Cikk

A Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet
(a továbbiakban: Szervezet) célja az alábbiakra irányuló
politikák el´́omozdítása:

a) a legmagasabb szint´́u fenntartható gazdasági növe-
kedés és foglalkoztatás elérése és az életszínvonal emelése
a tagországokban, a pénzügyi stabilitás fenntartása mel-
lett, és ezzel hozzájárulás a világgazdaság fejlesztéséhez;

b) a gazdasági expanzió el´́omozdítása a tagállamokban
és a tagállamokon kívüli, a gazdasági fejl´́odés folyamatá-
ban lév´́o országokban; és

c) a világkereskedelem expanziójának el´́omozdítása
sokoldalú, diszkriminációmentes alapon, összhangban a
nemzetközi kötelezettségekkel.

2. Cikk

E célok elérésére törekedve a tagok megállapodnak,
hogy mind egyénileg, mind közösen:

a) el´́omozdítják gazdasági er´́oforrásaik hatékony fel-
használását;

b) tudományos és technológiai területen el´́osegítik
er´́oforrásaik kiaknázását, ösztönzik a kutatást, és el´́omoz-
dítják a szakképzést;

c) olyan politikát követnek, amelyet a gazdasági növe-
kedés, valamint a küls´́o és bels´́o pénzügyi stabilitás bizto-
sításának elérésére terveztek; és elkerülik az olyan helyze-
tek kialakulását, amelyek veszélyeztethetnék saját és más
országok gazdaságait;

d) er´́ofeszítéseket tesznek az áruk, szolgáltatások cse-
réje és a folyó fizetések útjában álló akadályok csökkenté-
sére vagy megszüntetésére, továbbá fenntartják és b´́ovítik
a t´́okemozgások liberalizálását; és

e) el´́omozdítják a gazdasági fejl´́odést mind a tagálla-
mokban, mind a tagállamokon kívüli, a gazdasági fejl´́odés
folyamatában lév´́o országokban a megfelel´́o eszközök al-
kalmazásával, és különösen az ezen országokba történ´́o
t´́okebeáramlással, figyelembe véve, hogy milyen fontos a
gazdaságaik számára a technikai segítségnyújtás és az ex-
portpiacok b´́ovítésének biztosítása.

3. Cikk

Az 1. Cikkben ismertetett célok elérését és a 2. Cikkben
foglalt kötelezettségvállalások teljesítését szem el´́ott tart-
va a tagok megállapodnak, hogy

a) tájékoztatják egymást és a Szervezetet a feladatok
teljesítéséhez szükséges információkról;

b) folyamatosan konzultálnak, tanulmányokat készíte-
nek, és részt vesznek az egyeztetett projektekben; és

c) szorosan együttm´́uködnek, és szükség esetén koor-
dinálják tevékenységüket.

4. Cikk

A jelen Konvenció Szerz´́od´́o Felei a Szervezet tagjai.
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5. Cikk

A Szervezet e céljainak elérése érdekében:
a) határozatokat hozhat, amelyek — ha nincs más ki-

kötve — valamennyi tagra kötelez´́oek;
b) ajánlásokat tehet a tagoknak; és
c) megállapodásokat köthet a tagokkal, a tagállamo-

kon kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

6. Cikk

1. A határozatokat és az ajánlásokat valamennyi tag
kölcsönös megállapodásával kell meghozni, kivéve, ha a
Szervezet speciális esetekben egyhangúlag másként dönt.

2. Mindegyik tagnak egy szavazata van. Ha egy tag tar-
tózkodik a szavazástól valamely határozat vagy ajánlás
meghozatalakor, az ilyen tartózkodás nem érvényteleníti a
határozatot vagy ajánlást, amely a többi tagra érvényes, de
a tartózkodó tagra nem.

3. A határozat nem kötelez´́o a tagra, amíg nem teljesül-
tek az adott tagországban el´́oírt alkotmányos eljárás köve-
telményei. A többi tag megállapodhat abban, hogy az ilyen
határozat rájuk nézve ideiglenesen érvényes.

7. Cikk

Az összes tagból álló Tanács lesz az a szerv, ahonnan a
Szervezet valamennyi okmánya származik. A Tanács Mi-
niszteri vagy Állandó Képvisel´́oi ülésszakot tarthat.

8. Cikk

A Tanács minden évre egy elnököt — aki ellátja az
elnöki teend´́oket a miniszteri üléseken — és két alelnököt
jelöl ki. Az elnök a következ´́o évre újra kijelölhet´́o.

9. Cikk

A Tanács Végrehajtó Bizottságot és olyan segédszerve-
ket hozhat létre, amelyek szükségesek a Szervezet céljai-
nak eléréséhez.

10. Cikk

1. A Tanácsnak felel´́os f´́otitkárt a Tanács ötévi id´́otar-
tamra nevezi ki. A munkáját egy vagy több f´́otitkárhelyet-
tes vagy segédf´́otitkár segíti, akiket a Tanács nevez ki a
f´́otitkár ajánlása alapján.

2. A f´́otitkár az Állandó Képvisel´́ok ülésszakának elnö-
ke. Minden megfelel´́o módon segíti a Tanács tevékenysé-
gét, és javaslatokat terjeszthet a Tanács vagy a Szervezet
bármely más testülete elé.

11. Cikk

1. A f´́otitkár olyan munkatársakat nevez ki, akikre a
Szervezetnek szüksége lehet a Tanács által jóváhagyott
szervezeti tervek szerint. A munkatársakra vonatkozó sza-
bályzatot a Tanácsnak kell jóváhagynia.

2. A Szervezet nemzetközi jellegét figyelembe véve a
f´́otitkár, a helyettes- vagy segédf´́otitkár és a munkatársak
nem kérnek és nem fogadnak el utasítást egyetlen tagtól
vagy kormánytól vagy a Szervezeten kívüli hatóságtól sem.

12. Cikk

A Tanács által megállapított feltételek esetén a Szer-
vezet

a) tájékoztatást küldhet a tagállamokon kívüli orszá-
goknak vagy szervezeteknek;

b) kapcsolatokat létesíthet és tarthat fenn a tagállamo-
kon kívüli országokkal vagy szervezetekkel; és

c) felkérheti a tagállamokon kívüli országok kormá-
nyát vagy szervezeteit, hogy vegyenek részt a Szervezet
tevékenységeiben.

13. Cikk

Az 1951. április 18-i párizsi és az 1957. március 25-i
római szerz´́odéssel létrehozott Európai Közösségek kép-
viselete a Szervezetben a jelen Konvenció 1. sz. Kiegészít´́o
Jegyz´́okönyvében meghatározottak szerint történik.

14. Cikk

1. A jelen Konvenciót az aláírók a megfelel´́o alkotmá-
nyos követelményeik szerint ratifikálják vagy fogadják el.

2. A ratifikációs vagy elfogadási okmányokat a Francia
Köztársaság Kormányánál mint az ezennel eként kijelölt
letéteményes kormánynál kell letétbe helyezni.

3. A jelen Konvenció az alábbiak szerint lép hatályba:
a) 1961. szeptember 30. el´́ott, ha valamennyi aláíró

letétbe helyezi a ratifikációs vagy elfogadási okmányokat;
vagy

b) 1961. szeptember 30-án, ha ezen id´́opontig legalább
15 aláíró letétbe helyezte az okmányait; s a Konvenció csak
ezen aláírókra nézve lép hatályba; a többi aláíróra nézve
pedig akkor, amikor letétbe helyezik a ratifikációs vagy
elfogadási okmányaikat;
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c) 1961. szeptember 30. után, de legkés´́obb a jelen Kon-
venció aláírásától számított két éven belül lép hatályba, ha
15 aláíró letétbe helyezte az okmányokat, és csak ezen
aláíró felekre nézve lép hatályba; minden egyéb aláíróra
nézve csak akkor, ha letétbe helyezték a ratifikációs vagy
elfogadási okmányokat.

4. Minden aláíró fél, amely nem helyezte letétbe a rati-
fikációs vagy elfogadási okmányát, amikor a Konvenció
hatályba lép, részt vehet a Szervezet tevékenységeiben a
Szervezet és az ilyen aláíró fél közötti megállapodásban
meghatározott feltételekkel.

15. Cikk

Amikor a jelen Konvenció hatályba lép, megvalósul az
Európai Gazdasági Együttm´́uködési Szervezet újjászerve-
zése és céljai, szervei, jogköre és neve a Konvencióban
foglaltaknak felel meg. Az Európai Gazdasági Együttm´́u-
ködési Szervezet jogi személyisége megmarad a Szervezet-
ben, de az Európai Gazdasági Együttm´́uködési Szervezet
határozatai, ajánlásai és rendeletei a Tanács jóváhagyását
igénylik ahhoz, hogy a jelen Konvenció hatálybalépése
után is érvényben maradjanak.

16. Cikk

A Tanács határozatot hozhat arról, hogy bármely, a
tagsággal járó kötelezettségek teljesítésére kész kormányt
felkér a jelen Konvencióhoz való csatlakozásra. Az ilyen
határozatoknak egyhangúaknak kell lenniük, feltéve, hogy
bármely adott esetben a Tanács egyhangúan határozhat a
tartózkodás megengedésér´́ol, amely esetben a 6. Cikk ren-
delkezései ellenére a határozat valamennyi tagra vonatko-
zik. A csatlakozás akkor lép hatályba, amikor a csatlako-
zási okmányt letétbe helyezik a letéteményes kormánynál.

17. Cikk

Bármely Szerz´́od´́o Fél beszüntetheti a jelen Konvenció
rá nézve történ´́o alkalmazását, ha err´́ol 12 hónappal el´́ore
értesíti a letéteményes kormányt.

18. Cikk

A Szervezet székhelye Párizsban van, kivéve, ha a
Tanács másként határoz.

19. Cikk

A Szervezet jogállását és a Szervezet, a tisztvisel´́oi és a
tagok képvisel´́oi el´́ojogait, kedvezményeit és mentességeit
a jelen Konvencióhoz tartozó 2. sz. Kiegészít´́o Jegyz´́o-
könyv határozza meg.

20. Cikk

1. A Tanács által elfogadott Pénzügyi Szabályzat szerint
a f´́otitkár minden évben jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti
az éves költségvetést, az elszámolásokat és a Tanács által
kért egyéb kiegészít´́o költségvetéseket.

2. A Szervezetnek a Tanács által egyeztetett általános
költségeit a Tanács által meghatározott skála szerint kell
felosztani. Az egyéb költségeket a Tanács által meghatáro-
zott alapon kell finanszírozni.

21. Cikk

A ratifikációs, elfogadási vagy csatlakozási okmány vagy
megszüntetési értesítés kézhezvétele után a letéteményes
kormány err´́ol tájékoztatja az összes Szerz´́od´́o Felet és a
Szervezet f´́otitkárát.

Amelynek hiteléül alulírott meghatalmazottak a kell´́o
felhatalmazás alapján aláírták a jelen Konvenciót.

Készült Párizsban, ezerkilencszázhatvan december ti-
zennegyedikén, angol és francia nyelven — mindkét szöveg
azonos érvény´́u — egy példányban, amelyet a letéteményes
kormánynál helyeznek letétbe, amely kormány a hitelesí-
tett példányokat megküldi valamennyi aláírónak.

1. sz. Kiegészít´́o Jegyz´́okönyv
a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési

Szervezetr´́ol szóló Konvencióhoz

A Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szerve-
zetr´́ol szóló Konvenció aláírói megállapodtak a követ-
kez´́okben:

1. Az 1951. április 18-i párizsi és az 1957. március 25-i
római szerz´́odéssel megalapított Európai Közösségek kép-
viseletét a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szer-
vezetben e szerz´́odések intézményi rendelkezései szerint
kell meghatározni.

2. Az Európai Gazdasági Közösség Bizottsága és az
Európai Atomenergia Közösség Bizottsága, valamint az
Európai Szén- és Acélközösség F´́ohatósága részt vesz a
Szervezet munkájában.

Amelynek hiteléül alulírott meghatalmazottak a kell´́o
felhatalmazás alapján aláírták a jelen Jegyz´́okönyvet.

Készült Párizsban, ezerkilencszázhatvan december ti-
zennegyedikén, angol és francia nyelven — mindkét szöveg
azonos érvény´́u — egy példányban, amelyet a Francia Köz-
társaság Kormányánál helyeznek letétbe, s a letéteményes
megküldi a hitelesített példányokat valamennyi aláírónak.
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2. sz. Kiegészít´́o Jegyz´́okönyv
a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési

Szervezetr´́ol szóló Konvencióhoz

A Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet-
r´́ol (a továbbiakban: a Szervezet) szóló Konvenció aláírói
megállapodtak a következ´́okben:

A Szervezet jogállását és a Szervezet, a tisztvisel´́oi és a
tagok képvisel´́oi el´́ojogait, kedvezményeit és mentességeit
az alábbiak szerint határozzák meg:

a) az 1948. április 16-i Európai Gazdasági Együttm´́u-
ködési Konvenció Szerz´́od´́o Feleinek területén a jogállást,
az el´́ojogokat, kedvezményeket és mentességeket az ezen
Konvenció 1. sz. Kiegészít´́o Jegyz´́okönyve határozza meg;

b) Kanadában a jogállást, az el´́ojogokat, a kedvezmé-
nyeket és a mentességeket Kanada Kormánya és a Szerve-
zet között elfogadott, a jogállásra, az el´́ojogokra, kedvez-
ményekre és mentességekre vonatkozó megállapodások
vagy intézkedések határozzák meg;

c) az Egyesült Államokban a jogállást, az el´́ojogokat,
kedvezményeket és mentességeket a nemzetközi szerveze-
tek mentességér´́ol szóló törvény szerint az 1950. június 27-i
10133. sz. végrehajtási utasítás határozza meg; és

d) másutt a jogállást, az el´́ojogokat, kedvezményeket és
mentességeket az érintett kormány és a Szervezet között
elfogadott, a jogállásról, az el´́ojogokról, kedvezményekr´́ol
és mentességekr´́ol szóló megállapodás vagy intézkedés ha-
tározza meg.

Amelynek hiteléül alulírott meghatalmazottak a kell´́o
felhatalmazás alapján aláírták a jelen Jegyz´́okönyvet.

Készült Párizsban, ezerkilencszázhatvan december ti-
zennegyedikén, angol és francia nyelven — mindkét szöveg
azonos érvény´́u — egy példányban, amelyet a Francia Köz-
társaság Kormányánál helyeznek letétbe, s a letéteményes
megküldi a hitelesített példányokat valamennyi aláírónak.

Jegyz´́okönyv
az 1948. április 16-i Európai Gazdasági Együttm´́uködési

Konvenció felülvizsgálatáról

A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársa-
ság, a Görög Királyság, a Holland Királyság, Írország, az
Izlandi Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Német
Szövetségi Köztársaság, a Norvég Királyság, az Olasz Köz-
társaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság,
Spanyolország, a Svájci Államszövetség, a Svéd Királyság
és a Török Köztársaság Kormánya mint az 1948. április
16-i Európai Gazdasági Együttm´́uködési Konvenció (a to-
vábbiakban: Konvenció) Szerz´́od´́o Felei és az Európai
Gazdasági Együttm´́uködési Szervezet tagjai

arra törekedve, hogy újra meghatározzák a Szervezet
céljait, szerveit és jogkörét, és hogy Kanada és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya az újjászervezett Szervezet
tagjává váljon,

megállapodtak a következ´́okr´́ol:

1. Cikk

A Konvenciót felül kell vizsgálni, és ennek következté-
ben fel kell váltani a mai napon aláírásra kerül´́o, a Gazda-
sági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezetr´́ol szóló
Konvencióval.

2. Cikk

1. A jelen Jegyz´́okönyv a Gazdasági Együttm´́uködési és
Fejlesztési Szervezetr´́ol szóló Konvencióval együtt lép ha-
tályba.

2. A Konvenció a jelen Jegyz´́okönyvet aláíró bármely fél
vonatkozásában hatályát veszti, amikor a Gazdasági
Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezetr´́ol szóló Konven-
ció hatályba lép.

Amelynek hiteléül alulírott meghatalmazottak a kell´́o
felhatalmazás alapján aláírták a jelen Jegyz´́okönyvet.

Készült Párizsban, ezerkilencszázhatvan december ti-
zennegyedikén, angol és francia nyelven — mindkét szöveg
azonos érvény´́u — egy példányban, amelyet a Francia Köz-
társaság Kormányánál helyeznek letétbe, s a letéteményes
megküldi a hitelesített példányokat valamennyi aláíró-
nak.’’

A Tanács határozata, amelyben felkéri Magyarországot,
hogy csatlakozzon a Gazdasági Együttm´́uködési

és Fejlesztési Szervezet Konvenciójához

(A Tanács 872. ülése 1996. március 28-án elfogadta.)

A Tanács
figyelembe véve a Gazdasági Együttm´́uködési és Fej-

lesztési Szervezetr´́ol 1960. december 14-én kötött Konven-
ciót (a továbbiakban: Konvenció) és különösen 5. a) és
16. Cikkét,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya 1996.
március 20-i nyilatkozatát a szervezetbeli tagsággal járó
kötelezettségeknek a Magyar Köztársaság által történ´́o
elfogadásáról,

figyelembe véve a Szervezetnek biztosított el´́ojogokról
és mentességekr´́ol a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezet között
Párizsban, 1995. június 13-án aláírt Megállapodást,

figyelembe véve a Környezetvédelmi Bizottság követ-
keztetéseit [C(96)37], a Pénzügyi Bizottság véleményét
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[C(96)23] és a T´́okemozgások és Láthatatlan Tranzakciók
Bizottság és a Nemzetközi Befektetések és Multinacioná-
lis Társaságok Bizottság jelentését [C(96)19],

tekintetbe véve, hogy Magyar Köztársaság Kormánya
kész vállalni a szervezetbeli tagsággal járó kötelezettsége-
ket,

az alábbi határozatot hozza:

Magyarországot felkéri a Konvencióhoz való csatlako-
zásra a fenti Nyilatkozatban javasolt feltételekkel.

Elfogadva azt a tanácsi határozatot, amely felkéri Ma-
gyarországot, hogy csatlakozzon a Gazdasági Együttm´́ukö-
dési és Fejlesztési Szervezet Konvenciójához, az összefog-
laló jelentésben a Tanács az alábbi bejegyzést hagyta jóvá:

A Tanács:
a) tudomásul vette a f´́otitkár C(96)56 tájékoztatóját

Magyarország felkérésér´́ol, hogy csatlakozzon az OECD-
r´́ol szóló Konvencióhoz;

b) tudomásul vette Magyarország ipari és kereskedelmi
minisztere 1996. március 20-i levelét [a C(69)56 mellékle-
te];

c) felhatalmazza a f´́otitkárt, hogy a Szervezet nevében
írja alá a Megállapodást Magyarország felkérésér´́ol, hogy
csatlakozzon az OECD-r´́ol szóló Konvencióhoz;

d) utasította a f´́otitkárt, tájékoztassa a Magyar Köztár-
saság Kormányát a M´́uködési Szabályzat 18. a) (i)  szabálya
szerinti minden határozatról, amelyet a Tanács hozhat a
Magyarországot az OECD-hez való csatlakozásra felkér´́o
tanácsi határozat dátuma és a Konvencióhoz való csatla-
kozásról szóló okmány Magyarország részér´́ol történ´́o le-
tétbe helyezésének dátuma között;

e) egyetértett azzal, hogy a Magyar Köztársaság Kor-
mánya hatvan napon belül értesítse a Szervezetet, hajlan-
dó-e csatlakozni a fenti d) pontban hivatkozott határoza-
tokhoz, és hogy ha a Magyar Köztársaság Kormánya nem
hajlandó csatlakozni valamely határozathoz, vagy ha fenn-
tartásai vannak, vagy megjegyzéseket javasol, a kérdést a
Tanács elé kell terjeszteni; Magyarországot nem kötelezi
semmilyen határozat, ha nem jelzi készségét az ilyen hatá-
rozathoz való csatlakozásra; ez a pont nem vonatkozik a
Szervezet költségvetését érint´́o határozatokra, amelyek
kötelez´́oek lesznek Magyarországra a csatlakozás után;

f)  határozatot hozott, felkéri a Magyar Köztársaság
Kormányát, hogy küldjön megfigyel´́ot a Tanács és a Szer-
vezet más szervei minden tagország számára nyitott ülé-
seire, amíg Magyarország a Szervezet tagjává nem válik.

Készült Párizsban, 1996. március 29-én, angol és francia
nyelven.

A Magyar Köztársaság A Gazdasági Együttm´́uködési
Kormánya nevében: és Fejlesztési Szervezet

nevében:

Dunai Imre s. k., Jean-Claude Paye s. k.,
ipari és kereskedelmi miniszter f´́otitkár

A Magyar Köztársaság Kormányának nyilatkozata
a Gazdasági Együttm´́uködési és Fejlesztési Szervezetben

való tagsággal kapcsolatos, a Magyar Köztársaság
Kormánya által elfogadott kötelezettségekr´́ol

A Magyar Köztársaság Kormánya
figyelembe véve a Gazdasági Együttm´́uködési és Fej-

lesztési Szervezetr´́ol szóló 1960. december 14-i Konven-
ciót (a továbbiakban: Konvenció) és a Konvenció 1. és
2. sz. Kiegészít ´́o Jegyz´́okönyvét,

figyelembe véve a Konvenció 16. Cikkét, amely kimond-
ja, hogy a Szervezet Tanácsa felkérhet bármely kormányt,
amely felkészült arra, hogy vállalja a tagsággal járó kötele-
zettségeket a Konvencióhoz való csatlakozás céljából,
kijelenti a következ´́oket:

ÁLTALÁNOS CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

1. A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyaror-
szág) a Konvencióhoz való csatlakozásról szóló okmány
letétbe helyezésével vállalja a Szervezetben való tagsággal
járó kötelezettségeket, elfogadja a Szervezet El´́okészít´́o
Bizottsága 1960. decemberi jelentéséb´́ol következ´́o néze-
teket és célokat, és csatlakozik a Szervezet azon okmányai-
hoz, amelyek e letétbe helyezés id´́opontjában hatályban
vannak, kivéve, ha mást irányoz el´́o a jelen Nyilatkozat, a
mellékleteit is beleértve.

MAGYARORSZÁGRA NEM ALKALMAZHATÓ
OECD DOKUMENTUM

2. A beterjesztett javaslat szerint az alábbi okmány nem
vonatkozhat Magyarországra:

A Tanács ajánlása a tagországok számára a hajózási
politika közös elveire [C(87)11/végs´́o]

EGYES OECD DOKUMENTUMOKRA
VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

3. A Magyar Köztársaság az alábbi megjegyzéseket kí-
vánja tenni bizonyos dokumentumokkal kapcsolatban,
amelyekhez csatlakozni kíván:

Liberalizációs Kódexek

Magyarország elfogadja a Folyó Láthatatlan M´́uveletek
Liberalizálási Kódexe és a T´́okemozgások Liberalizálási
Kódexe céljait, és kész elfogadni az ezekb´́ol ered´́o jogokat,
kötelezettségeket és kötelezettségvállalásokat. Magyaror-
szág a két kódex 2. Cikkének b) pontja szerint fenntartá-
sokat javasol. E fenntartások szövegét a jelen Nyilatkozat
1. és 2. sz. melléklete ismerteti. Ami az OECD két liberali-
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zációs kódexét illeti, a Kormánynyilatkozatban Magyaror-
szág elfogadja a kódexekben megfogalmazott jogokat és
kötelezettségeket, és kiterjeszti a kódexek területére vo-
natkozó mindazon liberalizációs intézkedést az összes
OECD-tagországra, amely az Európai Unióval kötött tár-
sulási megállapodásban szerepel, és nem diszkriminál az
OECD-tagországok tekintetében, amennyiben a társulási
megállapodásban szerepl´́o védelmi záradék alkalmazására
kerülne sor.

Magyarország engedélyezi, hogy magyar állampolgárok
az OECD-tagországok által kibocsátott államkötvényeket,
valamint az OECD-tagországokban bejegyzett vállalatok
kötvényeit vásárolhassák, ahogy az 1. sz. mellékletben sze-
repel. Nem kés´́obb, mint 1997. december 31-ig lehet´́ové
teszi a külföldiek számára fiókok alapítását a pénzügyi
szektorban is, a kódexek el´́oírásainak megfelel´́o feltételek
mellett. Amint az az 1. számú mellékletben szerepel, Ma-
gyarország meger´́osíti, hogy célul t´́uzi ki a fennmaradó
t´́okeszabályozás teljes eltörlését az elkövetkez´́o 3—4. év-
ben.

Nemzetközi Beruházás

Magyarország meger´́osíti csatlakozását a OECD-tagor-
szágok Kormányai által 1976. június 21-én elfogadott, és
1979. június 13-án, 1984. május 17-én és 1991. június
4—5-én módosított, a Nemzetközi Befektetésekr´́ol és a
Multinacionális Vállalatokról szóló Nyilatkozathoz, vala-
mint az abból ered´́oen vállalt kötelezettségek teljesítésé-
hez. Magyarország javasolja a nemzeti elbánás alóli bizo-
nyos kivételek megszüntetését és a jelen Nyilatkozat 3. szá-
mú mellékletében ismertetett lista fenntartását. A nemzeti
elbánás elvét alkalmazza az állami vállalatok privatizáció-
jára és a privatizált vállalatok részvényeivel kapcsolatos
tranzakciókra.

Környezetvédelem

A Tanács határozat-ajánlása a jelenlegi vegyi anyagok
rendszeres vizsgálatáról [C(87)90/végs´́o]

A Tanács határozat-ajánlása a jelenlegi vegyi anyagok
kooperatív vizsgálatáról és a kockázat csökkentésér´́ol
[C(90)163/végs´́o]

Észrevétel:
A mérgez´́o vegyi anyagokra vonatkozó 1985-ös kor-

mányhatározat és az Egészségügyi Minisztérium ezzel kap-
csolatos 1988. évi végrehajtási utasítása kiterjed a Tanács
ezen, az emberi egészség aspektusait érint´́o okmányaira.

A vegyi anyagokról és készítményekr´́ol szóló 1996 vé-
géig elfogadásra kerül´́o új törvény biztosítani fogja, hogy e
határozat-ajánlásoknak Magyarország teljes mértékben
megfeleljen.

1997-ben új kormányrendeletet fognak elfogadni a kör-
nyezetnek és az emberi egészségnek a vegyi anyagok által
okozott kockázat felmérésér´́ol és csökkentésér´́ol.

A Tanács határozata a határon túli károk okozására
képes balesetekkel kapcsolatos információcserér´́ol
[C(88)84/végs´́o]

A Tanács határozat-ajánlása a közvélemény tájékozta-
tásáról és a közönség részvételér´́ol a veszélyes anyagokkal
összefügg´́o balesetek megakadályozásával és azokra való
reagálással kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban
[C(88)85/végs´́o]

Észrevétel:
Magyarország kétoldalú megállapodásokat kötött a

szomszédos országokkal a vízszennyezéssel, többek között
a vegyi anyagok okozta balesetekkel kapcsolatos informá-
ciócserér´́ol.

Az 1996 folyamán elfogadásra kerül´́o polgári védelmi
törvény és a katasztrófa megel´́ozésér´́ol szóló törvény fog-
lalkozik a vegyi anyagok okozta balesetek megel´́ozésével
és az azokra való felkészüléssel és reagálással. Ez magában
foglalja a közvélemény tájékoztatását és a közönség rész-
vételét a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek meg-
el´́ozésével és az azokra való reagálással összefügg´́o döntés-
hozatali folyamatokban.

Az ipari balesetek határon túli hatásairól szóló Konven-
ció utómunkálataiként Regionális Koordinációs Irodát lé-
tesítenek Magyarországon 1996-ban azzal a céllal, hogy
meger´́osítsék a vegyi balesetekkel kapcsolatos informá-
ciócserét a szomszédos országokkal.

A Tanács határozat-ajánlása a veszélyes hulladékok ha-
táron túli mozgásáról [C(83)180/végs´́o]

A Tanács határozat-ajánlása a veszélyes hulladékok ex-
portjáról az OECD-térségb´́ol [C(86)64/végs´́o]

A Tanács határozata a veszélyes hulladékok határon túli
mozgásáról [C(88)90/végs´́o, módosítva]

Észrevétel:
Magyarország részt vesz a veszélyes hulladékok határon

túli mozgásának és elhelyezésének ellen´́orzésével foglal-
kozó Bázeli Konvencióban, amely rögzíti ezen okmányok
f´́o tételeit. A hatályos jogszabályok részben fedik ezeket a
határozat-ajánlásokat.

Az 1996-ban elfogadásra kerül´́o hulladékgazdálkodási
törvény biztosítja a kereteket a veszélyes és a nem veszélyes
hulladékok kezelésének szabályozásához. Ezen túlme-
n´́oen a veszélyes hulladékokról szóló új kormányhatározat
lép hatályba 1996-ban. A hulladékokra új kódexrendszert
vezetnek be 1997-ben. E szabályozás teljes mértékben át-
fogja ezeket a határozatokat.

A Tanács határozat-ajánlása a hulladékok határon túli
mozgásának csökkentésér´́ol [C(90)178/végs´́o]

Észrevétel:
A jelenlegi szabályozás nem fedi teljesen ezt a határo-

zat-ajánlást.
A hulladékgazdálkodási törvény és a Nemzeti Környe-

zetvédelmi Program — mindkett´́ot 1996-ban fogadják el
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— formálisan el´́omozdítja az önellátást a végs´́o elhelyezés-
re szolgáló hulladékok terén.

A hulladékkezelési törvény teljes mértékben fedi a jelen
határozat-ajánlást.

A Tanács határozata a visszanyerésre szánt veszélyes
hulladékok országhatárokon keresztül történ´́o szállításá-
nak ellen´́orzésér´́ol [C(92)39/végs´́o, módosítva]

Észrevétel:
Jelenleg az OECD-ben a zöld és sárga listán szerepl´́o, a

magyar határt átlép´́o bizonyos hulladékokhoz írásos enge-
dély szükséges. 1996-ban a veszélyes hulladékokról szóló
új rendelet árnyaltabb megközelítést tesz lehet´́ové az e
határozatban foglalt hulladékok ellen´́orzése terén, az
OECD háromszint´́u rendszere szerint. A magyar hatósá-
gok folyamatosan tájékoztatják a Titkárságot az ilyen vál-
tozásokról.

Pénzpiacok

A Tanács ajánlása a nemzetközi értékpapír-kibocsátás-
ról [C(71)176/végleges]

Észrevétel:
A külföldiek pénzügyi befektetései egyedi engedélyezés

tárgyát képezik. A nem bank pénzintézetek részt vehetnek
értékpapír-kibocsátó szindikátusokban és értékesítési cso-
portokban, de a bankok nem vehetnek részt ilyen tevé-
kenységekben sem Magyarországon, sem külföldön, az
egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról, va-
lamint az értékpapírt´́ozsdér´́ol szóló 1990. évi VI. törvény
szerint.

A Tanács ajánlása az olyan korlátozások felülvizsgálatáról,
amelyeket a tagországok rónak ki a nem jegyzett értékpapí-
rokba való portfolio befektetésekre [C(74)61/végs´́o]

Észrevétel:
A külföldiek portfolio befektetései engedélykötelesek.

A biztosítóintézetekr´́ol és a biztosítási tevékenységr´́ol szó-
ló 1995. évi XCVI. törvény korlátokat szab az intézményi
befektet´́ok tartalékaiból finanszírozott befektetéseknek.

Adóügyek

A Tanács ajánlása, amely módosítja a Tanács jövede-
lemadó és nyereségadó minta konvenciójáról szóló ajánlá-
sa mellékletét [C(95)132/végleges]

Észrevételek az adó minta konvencióhoz:
Az 5. Cikk 6. pontjával kapcsolatban Magyarország vé-

leménye az, hogy az ügynök — akár bizományos, akár nem
— független státusszal rendelkezzen a Konvenció értelmé-
ben.

Fenntartások az adó minta konvencióhoz:
— A 8. Cikk szerint Magyarország csatlakozik Auszt-

rália és Kanada fenntartásához, amely szerint fenntartják
a jogot ahhoz, hogy nemzetközi forgalomból származó
nyereségként adóztathassák azt a nyereséget, amely egy
adott ország egy adott helyén fedélzetre vett utasok és
rakomány ugyanezen országon belül egy másik helyre tör-
tén´́o szállításából keletkezik.

— A 9. Cikkel kapcsolatban Magyarország fenntartja
magának a jogot a 2. bekezdés felvételére a tárgyalásoktól
függ´́oen, és csatlakozik Franciaországnak e bekezdéshez
f´́uzött fenntartásához.

— A 11. Cikkel kapcsolatban Magyarország fenntartja
magának a lehet´́oséget a kamat forrásország általi meg-
adóztatására.

— A 12. Cikkel kapcsolatban Magyarország csatlako-
zik Kanada fenntartásához, mely szerint a 2. bekezdés
kiegészítend´́o az alábbi szavakkal ,,ipari, kereskedelmi
vagy tudományos berendezések használatáért vagy haszná-
latának jogáért’’.

Turizmus

A Tanács határozat-ajánlása a nemzetközi turizmus po-
litikáról [C(85)165/végs´́o, módosítva]

I. Melléklet

Különvélemény a b) (i) ponthoz:

Az adó- és vámmentes import keretei: 5 liter sör.

II. Melléklet

Észrevétel az a) ponthoz:

A turisták számára vízumkötelezettség áll fenn, kivéve,
ha mást ír el´́o Magyarország és a származási országok
között megkötött nemzetközi szerz´́odés. A vízumok a le-
het´́o legegyszer´́ubben és késedelem nélkül beszerezhe-
t´́oek, de nem lehet garantálni, hogy a vízumkibocsátási díj
nem haladja meg az adminisztrációs költségeket a kölcsö-
nösségt´́ol függ´́oen. Magyarország általában egyszeri belé-
pési vízumokat ad ki, de kérésre többszöri belépésre is ad
vízumot.

Észrevétel a b) ponthoz:

Repül´́otéri illetéket kivetnek, de beépítik a jegy árába.

4. Abban az esetben, ha Magyarország mégis tartózkod-
ni kívánna, vagy megjegyzése lenne a Szervezet bármely, a
fenti 3. paragrafusban esetleg figyelmetlenségb´́ol nem em-
lített okmányával kapcsolatban, Magyarország az ügyet a
Szervezet Tanácsa elé viszi döntéshozatalra, vagy más meg-
felel´́o intézedésre a Csatlakozási Okmány letétbe helyezé-
sének napjától számított tizenkét hónapon belül.
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MINISZTERI NYILATKOZATOK

5. Magyarország osztja az OECD keretében elfogadott
miniszteri nyilatkozatokban a tagállamok által kifejezett
politikai célokat, és hajlandó csatlakozni a 4. sz. melléklet-
ben említettekhez.

RÉSZVÉTEL BIZONYOS
TEVÉKENYSÉGEKBEN ÉS SZERVEZETEKBEN

6. Magyarországnak szándékában van részt venni az
5. sz. mellékletben említett, korlátozott számú tagok részé-
re szolgáló, érdekl´́odésre számot tartó tevékenységekben
és szervezetekben. Magyarország megvizsgálja a további
részvételt a korlátozott számú tagországok számára közös
érdekl´́odést jelent´́o, vagy speciális tevékenységi területek-
kel kapcsolatos egyéb programokban.

KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOK MEGSZ´́UNÉSE

7. Mivel Magyarország a Konvencióhoz való csatlakozá-
sa napjától jogosult arra, hogy részt vegyen a Vegyi Anya-
gok Ellen´́orzésével kapcsolatos Speciális Program, a Nem-
zetközi Befektetések és Multinacionális Vállalatok Bizott-
sága, a Fenntartható Agrárrendszereknek a Biológiai For-
rások Kezelésével kapcsolatos Együttm´́uködési Kutatási
Programja, valamint más bizottságok munkájában, a Szer-
vezet más tagjaival egyenl´́o feltételekkel, Magyarország az
OECD-hez való csatlakozása napjától kezdve megsz´́unt-
nek tekinti a Szervezet és Magyarország között Magyaror-
szágnak e szervezetekben való részvételével összefügg´́o, az
1994. február 16-i, 1994. április 11-i és 1994. október 31-i
levélváltásban formalizált megállapodásokat.

1. számú melléklet

Fenntartások
a T´́okemozgások Liberalizálási Kódexével kapcsolatban

,,A’’ lista Közvetlen beruházások:

I/A — Az érintett országban, a külföldiekre vonat-
kozóan.
Észrevétel: A fenntartás csak a külföldiekre
vonatkozik.

(i)  Belföldi légiforgalomra engedély csak ma-
gyar többségi tulajdonú és ellen´́orzés´́u vállala-
tok számára adható ki.
(ii)  Engedély a nemzetközi vizeken való hajó-
záshoz csak magyar többségi tulajdonú, vagy
magyarok által ellen´́orzött cégek számára adha-
tó ki, kivéve, ha mást írnak el´́o Magyarország
kétoldalú megállapodásai.
(iii)  Külföldi vállalatok fiókalapításai. E fenn-
tartás alkalmazása 1997. december 31-én meg-
sz´́unik.

,,B’’ lista Ingatlanm´́uveletek:

III/A1
és B/1

— Az érintett országban a külföldiek által tör-
tén´́o építés vagy vásárlás.

— Belföldiek által külföldön történ´́o építés
vagy vásárlás.

,,A’’ lista Értékpapír-m´́uveletek a t´́okepiacokon:

IV/B1
és 2,
C1, D1

— A hazai t ´́okepiacon külföldi értékpapírok
zártkör´́u vagy nyilvános kibocsátása.
Megjegyzés: E fenntartás 1996. július 1-jén
hatályát veszti az OECD-tagországok által
kibocsátott államkötvények és a legmaga-
sabb hitelmin´́osítéssel rendelkez´́o, OECD-
tagországokban bejegyzett vállalatok által
kibocsátott értékpapírokat illet´́oen, vala-
mint 1996. december 31-én a befektetési
kategóriájú adósnak min´́osített, OECD-
tagországokban bejegyzett vállalatok által
kibocsátott értékpapírok vonatkozásában.

— Külföldi értékpapírok bevezetése elismert
hazai értékpapírpiacon.
Megjegyzés: E fenntartás 1996. július 1-jén
hatályát veszti az OECD-tagországok által ki-
bocsátott államkötvények és az OECD-tagor-
szágokban bejegyzett, legmagasabb hitelmi-
n´́osítéssel rendelkez´́o vállalatok által kibocsá-
tott értékpapírokat illet ´́oen, továbbá hatályát
veszti 1996. december 31-én a befektetési ka-
tegóriájú adósnak min´́osített, OECD-tagor-
szágokban bejegyzett vállalatok által kibocsá-
tott értékpapírok vonatkozásában.

— Külföldiek vásárlásai az érintett országban.
Megjegyzés: A fenntartás csak az egy évnél
rövidebb hátralév´́o lejárattal rendelkez´́o hi-
telviszonyt megtestesít´́o értékpapírokra vo-
natkozik. A fenntartás alkalmazása 1996.
július 1-jén megsz´́unik.

— Belföldiek vásárlásai.
Megjegyzés: E fenntartás 1996. július 1-jén
hatályát veszti az OECD-tagországok által
kibocsátott állampapírok és az OECD-tag-
országokban bejegyzett, legmagasabb hitel-
min´́osítéssel rendelkez´́o vállalatok által ki-
bocsátott értékpapírokat illet´́oen, valamint
1996. december 31-én a befektetési kategó-
riájú adósnak min´́osített, OECD-tagorszá-
gokban bejegyzett vállalatok által kibocsá-
tott értékpapírokra.

,,B’’ lista Pénzpiaci m´́uveletek:

V/A1
és A2,
B1 és 2,
C1, C3 és 4,
D1, D3 és 4

— Belföldi értékpapírok és más eszközök zárt-
kör´́u vagy nyilvános kibocsátása külföldi
pénzpiacon.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o belföldi
pénzintézetek zártkör´́u kibocsátásaira.
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— Belföldi értékpapírok és egyéb eszközök be-
vezetése elismert külföldi pénzpiacra.

— Külföldi értékpapírok és egyéb eszközök
belföldi pénzpiacon zártkör´́u vagy nyilvános
kibocsátása.

— Külföldi értékpapírok és egyéb eszközök
bevezetése elismert hazai pénzpiacra.

— Külföldiek pénzpiaci értékpapír vásárlása
az érintett országban.

— Külföldiek kölcsönnyújtásai egyéb pénz-
piaci eszközökkel az érintett országban.

— Külföldiek kölcsönfelvételei egyéb pénz-
piaci eszközökkel az érintett országban.

— Belföldiek pénzpiaci értékpapír vásárlásai
külföldön.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek saját számlára történ´́o, meghatáro-
zott keretek közötti vásárlásaira.

— Belföldiek külföldi kölcsönnyújtásai egyéb
pénzpiaci eszközökkel.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek 1 évnél rövidebb lejáratú, meghatá-
rozott keretek közötti kölcsönnyújtási tevé-
kenységére.

— Belföldiek kölcsönfelvételei egyéb pénz-
piaci eszközökkel külföldön.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek kölcsönfelvételeire.

,,B’’ lista
VI/A1

Egyéb m´́uveletek átruházható eszközökkel és
nem értékpapírosított követelésekkel:

és 2,
B1 és 2,
C1, C3

— Belföldi eszközök és követelések külföldi
pénzpiacon zártkörben vagy nyilvánosan
történ´́o kibocsátása.

D1 és 3 — Belföldi eszközök és követelések bevezeté-
se elismert külföldi pénzpiacra.

— Belföldi pénzpiacon külföldi eszközök és
követelések zártkör´́u vagy nyilvános kibo-
csátása.

— Külföldi eszközök és követelések bevezeté-
se elismert belföldi pénzpiacra.

— Külföldiek vásárlása az érintett országban.
— Külföldiek cserem´́uveletei más eszközökre

az érintett országban.
— Belföldiek külföldi vásárlásai.

Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik az
alábbiak megvásárlására:
(i)  Devizafelhatalmazással rendelkez´́o
pénzintézetek saját számlára történ´́o, meg-
határozott keretek közötti, 1 évnél rövidebb
lejáratú küföldi eszközök és követelések
megvásárlása;
(ii)  Külföldi részvényeket megtestesít ´́o át-
ruházható eszközök, továbbá a külföldi köz-

vetlen beruházás kritériumainak megfelel´́o
egyéb, osztalékra is jogosító értékpapírokat
képvisel´́o eszközök megvásárlása;
(iii)  Olyan külföldi átruházható eszközök
megvásárlása, amelyek OECD-tagországok
által kibocsátott állampapírokat és az
OECD-tagországokban bejegyzett, legma-
gasabb hitelmin´́osítéssel rendelkez´́o válla-
latok által kibocsátott t´́okepiaci értékpapí-
rokat testesítenek meg, 1996. július 1-jét´́ol,
valamint amelyek a befektetési kategóriájú
adósnak min´́osített, OECD-tagországok-
ban bejegyzett vállalatok által kibocsátott
t´́okepiaci értékpapírokat testesítenek meg,
1996. december 31-t´́ol.

— Belföldiek cserem´́uveletei más eszközökre
külföldön.
Megjegyzés: E fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek saját számlás tevékenységére.

,,A’’ lista
VII/A1

M´́uveletek kollektív befektetési értékpapírok-
kal:

és 2,
1 és 2
C1, D1

— Belföldi kollektív befektetési értékpapírok
zártkör´́u vagy nyilvános kibocsátása külföl-
di értékpapírpiacon.
Megjegyzés: A fenntartás csak a nyílt vég´́u
befektetési alap jegyeire vonatkozik.

— Belföldi kollektív befektetési értékpapírok
bevezetése elismert külföldi értékpapír-
piacra.
Megjegyzés: A fenntartás csak a nyílt vég´́u
befektetési alap jegyeire vonatkozik.

— Külföldi kollektív befektetési értékpapírok
zártkör´́u vagy nyilvános kibocsátása belföldi
értékpapírpiacon.

— Külföldi kollektív befektetési értékpapírok
bevezetése elismert hazai értékpapírpiacra.

— Külföldiek vásárlásai az érintett országban.
Megjegyzés: A fenntartás csak a nyílt vég´́u
befektetési alap jegyeire vonatkozik.

— Belföldiek vásárlása külföldön.

,,B’’ lista
VII (ii) /B

Nemzetközi kereskedelmi ügyletekhez vagy
nemzetközi szolgáltatásokhoz közvetlenül kap-
csolódó hitelek, olyan esetekben, amikor bel-
földiek nem vesznek részt a mögöttes kereske-
delmi vagy szolgáltatási ügyletekben.

— Belföldiek által külföldieknek nyújtott hite-
lek.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek által meghatározott keretek közöt-
ti, 1 évnél rövidebb lejáratú, devizában nyúj-
tott hiteleire.
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,,B’’ lista, Pénzügyi hitelek és kölcsönök
IX/A, B — Külföldiek által belföldieknek nyújtott hite-

lek és kölcsönök.
Megjegyzés: A fenntartás csak a következ´́ok-
re vonatkozik:
(i)  Belföldieknek 1 évnél rövidebb lejárat-
ra nyújtott hitelek és kölcsönök, ha azokat
nem devizafelhatalmazással rendelkez´́o
pénzintézetek nyújtják.
(ii)  Legalább 50 millió USD összeg´́u hite-
lek és kölcsönök, amelyek felvétele legfel-
jebb 3 hónappal elhalasztható.

— Belföldiek által külföldieknek nyújtott hite-
lek és kölcsönök.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek által, meghatározott keretek között,
1 évnél rövidebb lejárattal, devizában nyúj-
tott hitelekre.

,,A’’ lista
X (ii) /A2

A nemzetközi kereskedelemhez, nemzetközi
láthatatlan folyó m´́uveletekhez, a nemzetközi
t´́okem´́uveletekhez közvetlenül nem kapcsoló-
dó esetekben, vagy ahol belföldi nem vesz részt
a mögöttes külföldi m´́uveletekben kezesség, ga-
rancia és pénzügyi támogatást nyújtva.
— Belföldiek által külföldiek számára nyújtott

kezesség és garancia.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
következ´́okre:
(i)  Vámokkal kapcsolatos kezesség.
(ii)  Devizafelhatalmazással rendelkez´́o
pénzintézetek által nyújtott kezesség és ga-
rancia.

,,B’’ lista
X(II)/B2

A nemzetközi kereskedelemhez, nemzetközi
láthatatlan folyó m´́uveletekhez, a nemzetközi
t´́okem´́uveletekhez közvetlenül nem kapcsoló-
dó esetekben, vagy ahol belföldi nem vesz részt
a mögöttes külföldi m´́uveletekben kezesség, ga-
rancia és pénzügyi támogatást nyújtva.
— Belföldiek által külföldiek javára nyújtott

pénzügyi támogatás.
Megjegyzés: E fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetek által nyújtott pénzügyi támogatási
eszközökre.

,,A’’ lista, Betétszámla-m´́uveletek:
XI/AI — Külföldiek betétszámla-m´́uveletei belföldi

pénznemben belföldi pénzintézeteknél.
Észrevétel: A fenntartás csak ,,a nem konverti-
bilis forintszámlákról’’ devizára való átváltásra
és külföldre történ´́o átutalásokra vonatkozik.
Az engedélyezett folyó vagy t´́okem´́uveletekb´́ol
származó bevétel szabadon elhelyezhet´́o kon-
vertibilis forintszámlán és ezt követ´́oen átvált-
ható devizára és külföldre utalható.

,,B’’ lista Betétszámla-m´́uveletek:
XI/B1
és 2

— Belföldiek számlam´́uveletei belföldi pénz-
nemben külföldi pénzintézeteknél.

— Belföldiek számlam´́uveletei devizában kül-
földi pénzintézeteknél.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a
devizafelhatalmazással rendelkez´́o pénzin-
tézetekre, a külföldön dolgozó belföldiekre
és egyéb engedélyezett esetekre.

,,B’’ lista Devizam´́uveletek:
XII/B1
és 2

— Belföldiek devizavásárlása külföldön bel-
földi pénznem ellenében.
Megjegyzés: A fenntartás csak a 200 ezer
Ft-ot meghaladó, semmilyen meghatáro-
zott mögöttes m´́uvelethez nem kapcsolódó
vásárlásokra vonatkozik.

— Belföldiek devizaeladása külföldön belföldi
pénznem ellenében.
Megjegyzés: A fenntartás csak a külföldön
megszerzett devizára vonatkozik, amelyet
haza kell utalni, kivéve a meghatározott ese-
teket.

2. számú melléklet

Fenntartások a Folyó Láthatatlan M´́uveletek
Liberalizálási Kódexével kapcsolatban

C/2. A belföldi vízi utakon történ´́o árufuvarozás, a
charterjáratokat is beleértve.
Megjegyzés: A fenntartás csak a part menti ha-
józásra vonatkozik.

C/3. Közúti személy- és árufuvarozás, a charterjára-
tokat is beleértve.
Megjegyzés: A fenntartás csak a következ´́o m´́u-
veletekre vonatkozik:
a) személyforgalomra:
  — felszállás vagy leszállás biztosítása nem-
    zetközi utazásnál,
  — személyszállítás az országon belül;
b) árufuvarozásra:
  — tranzit,
  — nemzetközi szállítás,
  — nemzetközi gy´́ujt ´́oszállítás,
  — fuvarozás az országon belül.

D/3. Életbiztosítás.
Az ,,A’’ melléklet I. függeléke, I. rész, 2. paragrafus.

D/4. Minden egyéb biztosítás.
Az ,,A’’ melléklet I. függeléke, I. rész, 5. és
6. paragrafus.
Megjegyzés: Az 5. paragrafust illet´́o fenntartás
nem vonatkozik a belföldiek — külföldi tartóz-
kodása id´́otartamára — külföldi kockázatokra
kötött szerz´́odéseire.
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D/6. A külföldi biztosítók fiókjainak és ügynöksé-
geinek létesítésére és m´́uködésére vonatkozó
feltételek.
Az ,,A’’ melléklet I. függeléke, III. rész, 1. pa-
ragrafus.
Megjegyzés: A fenntartás 1997. december 31-én
hatályát veszti.

E/2. Banki és befektetési szolgáltatások.
Megjegyzés: A fenntartás nem vonatkozik a kül-
földön tartózkodó belföldiek által vásárolt ban-
ki szolgáltatásokra.

E/3. Elszámolás, klíring, meg´́orzési és letéti szolgál-
tatások.
Megjegyzés: A fenntartás csak a külföldiek által
nyújtott meg´́orzési és letéti szolgáltatásokra vo-
natkozik.

E/4. Vagyonkezelés.
Megjegyzés: A fenntartás csak a külföldiek által
nyújtott vagyonkezelési szolgáltatásokra vonat-
kozik.

E/7. A banki és a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó
ágazatban a külföldi befektet´́ok fiókjainak, ügy-
nökségeinek stb. létesítéséhez és m´́uködéséhez
szükséges feltételek.
Az ,,A’’ melléklet II. függeléke, 1. paragrafus.
Megjegyzés: A fenntartás 1997. december 31-én
megsz´́unik.

G. Utazás és turizmus.
Az ,,A’’ melléklet IV. függeléke.
1. A hazai bankjegyek importja.
Megjegyzés: A fenntartás utazásonként csak a
200 ezer Ft-ot meghaladó összeg´́u bankjegyek
külföldiek által történ´́o behozatalára vonatko-
zik. A fenntartás 1996. július 1-jén megsz´́unik.

L/6. Professzionális szolgáltatások (beleértve a köny-
vel´́ok, m´́uvészek, tanácsadók, orvosok, mérnö-
kök, szakért´́ok, jogászok stb. szolgáltatásait).
Megjegyzés: A fenntartás csak a külkereskede-
lemmel össze nem függ´́o számviteli, könyvvizs-
gálói, könyvelési és jogi szolgáltatások külföl-
diek által történ´́o nyújtására vonatkozik.

3. számú melléklet

Módosított Kivételek a Nemzeti Elbánás alól

A)  Kivételek nemzeti szinten

I. Bejegyzett küföldi ellen´́orzés´́u társaságok befektetései

Légiközlekedés
Személyek vagy áruk hazai fuvarozására engedélyeket

csak mind a t´́oke, mind az irányítás terén magyar többség´́u

vállalatok kaphatnak (a légiközlekedésr´́ol szóló 1995. évi
XCVII. törvény).

Nemzetközi vízi utak
Hajózási engedélyeket csak magyar állampolgárok vagy

többségi magyar tulajdonú vállalatok kaphatnak [17/1992.
(VII. 10.) KHVM rendelet a hajózásról szóló 1973. évi
6. törvényerej´́u rendelet végrehajtásáról rendelkez´́o
5/1974. (V. 21.) KPM rendelet módosításáról].

II. Hivatalos segítség és támogatás

A kisvállalkozások támogatására preferenciális hitele-
ket és hitelgaranciákat csak magyar állampolgárok és több-
ségi magyar tulajdonú vállalatok kaphatnak [59/1992.
(III. 26.) Korm. rendelet az Egzisztencia hitelr ´́ol és rész-
letfizetési kedvezményr´́ol szóló 28/1991. (II. 21.) Korm.
rendelet módosításáról; 1993. évi XI. törvény a Gépjárm´́u
Felel´́osségbiztosítási Kárrendezési Alapról].

4. számú melléklet

Nyilatkozatok, melyekhez a Magyar Köztársaság
csatlakozik

Oktatás

Nyilatkozat a Jöv´́o Oktatási Irányelveir´́ol a Változó
Szociális és Gazdasági Környezetben, 1978. október 20.

Foglalkoztatás, munka- és szociális ügyek

Nyilatkozat a N´́ok Foglalkoztatásának Irányelveir´́ol,
1980. április 16—17.

Nyilatkozat a Technológiai Változás Szociális Aspektu-
sairól, 1986. november 19.

Környezetvédelem

Nyilatkozat a Környezetvédelmi Politikáról, 1974. no-
vember 14.

Nyilatkozat a Várható Környezetvédelmi Irányelvekr´́ol,
1979. május 8.

,,Környezetvédelem: A Jöv´́o Forrása’’ cím´́u nyilatkozat,
1985. június 20.

Információs, számítástechnikai és hírközlési politika

Nyilatkozat a Határokon Túllép´́o Adatáramlásokról,
1985. április 11.

Tudomány- és technológiapolitika

Nyilatkozat a Tudomány és Technológia Jöv´́obeni
Irányelveir´́ol, 1981. március 19—20.

Kereskedelem

Kereskedelempolitikai Nyilatkozat, 1980. június 4.
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5. számú melléklet

A tagok korlátozott körében érdekl´́odésre számító
OECD tevékenységek és szervezetek, amelyekben

Magyarország részt kíván venni

Mez´́ogazdaság

Nemzetközi Gyümölcs- és Zöldségszabványok Alkal-
mazásának Rendszere

Oktatás

Oktatási Kutató és Innovációs Központ (CERI)

Energia

Nukleáris Energia Ügynökség
Adatbank

Környezetvédelem

Vegyi Anyagok Ellen´́orzésének Speciális Programja

Tudomány, Technológia és Ipar

Acélbizottság

Közúti Közlekedési Kutatási Együttm´́uködési Program
Intéz´́o Bizottsága

Megatudományos Fórum

Területfejlesztés

A Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztés Együtt-
m´́uködési Akcióprogramja’’

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Konvenció-
hoz való csatlakozásból ered´́o kötelezettségek végrehajtá-
sához szükséges intézkedéseket a törvényhozási tárgykör-
be tartozó szabályozási tárgyak kivételével rendeletben
meghatározza.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követ´́o 15. napon lép
hatályba, de rendelkezéseit 1996. május 7-t´́ol kell alkal-
mazni.

Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgy´́ulés elnöke

1998. évi XVI.
törvény

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank
(EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére

vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt
Keretmegállapodás kihirdetésér´́ol*

1. § Az Országgy´́ulés a Magyar Köztársaság és az Euró-
pai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi
tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptem-
ber 22-én kelt Keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Keretmegállapodás hivatalos magyar szövege a
következ´́o:

,,A Magyar Köztársaság egyrészr´́ol és
az Európai Beruházási Bank másrészr´́ol

azt kívánva, hogy az Európai Közösség (a továbbiakban:
EK) és a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyaror-
szág vagy az Állam) között 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás keretében és általában Magyaror-
szág számára fontossággal bíró beruházási programokra
vonatkozóan az Európai Beruházási Bank (a továbbiak-
ban: Bank) kölcsönnyújtását megkönnyítsék, és hogy e
célból az ilyen programok bizonyos védelmet kapjanak, és
a Bank bizonyos jogokat és kiváltságokat élvezzen,

az alábbiakban Állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodás céljaira:
,,kedvezményezett’’ bármely olyan személyt jelent —

függetlenül attól, hogy az az Állam, természetes személy
vagy magánjog vagy közjog alapján létrehozott személy —,
amely bármely program tekintetében a Bank által nyújtott
finanszírozásban részesül, és magában foglalja a bankköl-
csönfelvev´́ot, az adóstársat, a garánst vagy a Bank által
finanszírozott program tulajdonosát;

,,program’’ bármely olyan beruházási programot jelent,
amelyet a Bank közvetlenül vagy egy közvetít´́on keresztül
finanszíroz, és amely megfelel a következ´́o feltételeknek:

(i)  Magyarország területén van, vagy amelynek a Bank
általi finanszírozása Magyarország területén vagy azon ke-
resztül történik, és

(ii)  Magyarország Kormánya annak finanszírozását ké-
ri, vagy elismeri azt, hogy a finanszírozás a jelen Megálla-
podás keretében történik, és

a Bank a finanszírozáshoz a jelen Megállapodás hatályba-
lépésének id´́opontját követ´́o id´́opontban vagy kifejezetten

* A törvényt az Országgy´́ulés az 1998. március 10-i ülésnapján fogad-
ta el.
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annak aláírása vagy hatálybalépése reményében járul hoz-
zá;

,,adó’’ bármilyen adót, közterhet, vámot, lefoglalást,
visszatartást vagy bármilyen pénzügyi terhet jelent, függet-
lenül attól, hogy az országos, regionális vagy helyi jelleg´́u.

2. Cikk

A Bank tevékenysége

A Bank szabadon végezheti az 1995. március 3-án hatá-
lyos Alapokmányában írt tevékenységeket Magyarország
területén belül, beleértve pénzeszközök kölcsönként tör-
tén´́o felvételét Magyarország jogszabályai és rendelkezései
szerint, az ezek által megengedett minden eszköz igénybe-
vétele mellett. Különösen egy program értékelése alapján
eldöntheti, hogy nyújt-e — és ha igen, milyen feltételek és
kikötések mellett — hitelt annak támogatására.

3. Cikk

A Bank adózása

A Banknak járó kamat és minden más fizetés, amely a
jelen Megállapodás által el´́oirányzott tevékenységb´́ol szár-
mazik, valamint a Bank ilyen tevékenységgel kapcsolatos
eszközei és bevételei mentesülnek az adó alól. A Banknak
Magyarország területén a jelen Megállapodás keretébe
tartozó bármely üggyel kapcsolatban végzett semmilyen
tevékenysége sem fogja magát a Bankot vagy annak eszkö-
zeit adózás alá vonni.

4. Cikk

Pénznem-konvertibilitás

A jelen Megállapodás 2. Cikke értelmében megkötött
bármilyen pénzügyi ügylet id´́otartama alatt Magyarország

a) biztosítja, hogy: (i)  a kedvezményezettek átválthas-
sák bármely teljesen konvertibilis pénznemre az esedékes-
ség napján érvényben lév´́o piaci árfolyamon bármely prog-
rammal kapcsolatos kölcsön és garancia vonatkozásában,
a Banknak járó minden összeg id´́oben történ´́o kifizetésé-
hez szükséges, Magyarország hazai pénznemében lév´́o
összegeket; és (ii)  az ilyen összegek szabadon, azonnal és
ténylegesen átutalhatók lesznek;

b) biztosítja, hogy: (i)  a Bank átválthassa bármely tel-
jesen konvertibilis pénznemre ilyen érvényben lév´́o árfo-
lyamon azokat az összegeket, amelyeket a Bank Magyar-
ország hazai pénznemében, kölcsönök és garanciák vagy a
Bank bármely más tevékenysége tekintetében felmerül´́o
kifizetés révén kapott, és hogy a Bank az így átváltott
összegeket szabadon, azonnal és ténylegesen átutalhassa;

vagy — a Bank választása szerint — (ii)  az ilyen összegek
tekintetében szabadon rendelkezhessen Magyarország te-
rületén.

5. Cikk

A programok kezelése

A jelen Megállapodás értelmében a Bank által finanszí-
rozott programoknak, valamint az ezek végrehajtására jó-
váhagyott szerz´́odéseknek — a költségvetést érint´́o, vám-
és egyéb, ezekre vonatkozó ügyek tekintetében — nem
kevésbé kedvez´́o elbánásban kell részesülniük, mint ame-
lyeket Magyarország nyújt bármely nemzetközi pénzügyi
intézmény által finanszírozott programnak vagy szerz´́odés-
nek, vagy nyújtott az ilyen ügyek tekintetében bármely
kétoldalú egyezmény vagy a nemzeti törvényhozás alapján,
amelyik ezek közül a legkedvez´́obb.

Magyarország minden egyes programra nézve teljes
kör´́u és állandó védelmet és biztosítékot nyújt a kisajátítás
és polgári nyugtalanság esetén, amennyiben az szükséges
ahhoz, hogy meg´́orizzék a program azon képességét, hogy
az olyan jövedelmet eredményezzen, amelynek a program-
mal kapcsolatban keletkezett adósságszolgálathoz rendel-
kezésre kell állnia.

6. Cikk

Nyilvános versenyeztetés

A Bank a programok finanszírozását függ´́ové teheti a
versenytárgyalásokon való részvétel feltételeit´́ol és más
pályázati eljárásoktól, amelyek a szerz´́odések elbírálásával
kapcsolatosak, összhangban a Bank érvényben lév´́o szabá-
lyaival és eljárásaival.

7. Cikk

A Bank jogállása és kezelése

A Bank teljes kör´́u jogi személyiséget élvez Magyaror-
szág területén, ideértve különösen a szerz´́odéskötési, ingó-
és a magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfe-
lel´́o ingatlanvagyon megszerzési és afölötti rendelkezési
képességét, valamint azt, hogy jogi eljárásban fél legyen.

Magyarország területén a Bank tevékenységei tekinte-
tében a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek nyújtott
olyan elbánásban részesül, amely bármely ilyen tevékeny-
ség tekintetében a legkedvez´́obb, vagy — ha az a kedvez´́obb
— a Bankot az ilyen tevékenységekre vonatkozó bármely
nemzetközi egyezmény szerint nyújtott elbánásban kell
részesíteni.

1762 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1998/23. szám



Különösen, a Bank szabad hozzáférést kap Magyaror-
szágon a vonatkozó devizajogszabályokkal összhangban a
nemzeti pénzügyi piachoz, és pénzügyi piaci eszközei olyan
feltételeket élveznek — ideértve az adózási feltételeket is
—, amelyek nem kevésbé kedvez´́oek, mint amilyenek a
magyar pénzügyi piac bármely más résztvev´́ojét megilletik,
beleértve a legnagyobb kedvezményben részesül´́o nemzet-
közi pénzügyi intézményt.

8. Cikk

A Bank kiváltságai és mentességei

A Bank eszközei mentesek:
a) kutatástól és a kisajátítás minden formájától;
b) egy illetékes joghatóságú bíróságnak a Bankkal

szembeni végleges, megfellebbezhetetlen ítéletének meg-
hozatalát megel´́oz´́oen a végrehajtásra vagy lefoglalásra
vonatkozó bármely intézkedés elrendelése vagy kibocsátá-
sa alól.

A Bank képvisel´́oi, amikor a jelen Megállapodással kap-
csolatos tevékenységeket, illetve annak végrehajtását vég-
zik, legalább a következ´́o kiváltságokat és mentességeket
élvezik:

a) hivatalos min´́oségükben végzett cselekedeteik te-
kintetében mentességet élveznek a jogi és közigazgatási
eljárások alól, kivéve azokat az eseteket, amikor a Bank az
ilyen mentességr´́ol lemond;

b) Magyarország által a hivatalos érintkezésre, okmá-
nyok továbbítására és utazásra vonatkozóan diplomáciai
képviseleteknek nyújtott kiváltságokat és lehet´́oségeket.

9. Cikk

A Bank finanszírozásával kapcsolatos viták
rendezése

Magyarország vállalja, hogy egy program finanszírozá-
sát illet´́oen, a Bank és a kedvezményezett között felmerül´́o
bármely vita tekintetében: (i)  biztosítja, hogy Magyaror-
szág bíróságai rendelkezzenek azzal a felhatalmazással,
hogy elismerjék egy illetékes joghatóságú bíróság vagy
fels´́obb bíróság — ideértve az Európai Közösség Bíróságát
vagy az EK tagállamának bármely nemzeti bíróságát —
által, megfelel´́o bírósági eljárás keretében meghozott vég-
s´́o döntést; és (ii)  biztosítja bármely ilyen döntés végrehaj-
tását, az alkalmazandó nemzeti szabályok és eljárások és a
közrend betartása mellett.

A jelen 9. Cikk céljaira, a ,,program’’ fogalom magába
foglalja a Bank által, a Bank és a Magyar Nemzeti Bank
közötti, 1990. június 25-i kelet´́u keretmegállapodás, vala-
mint a Magyarország és a Bank közötti, 1994. október 21-i
kelet´́u keretmegállapodás szerint finanszírozott progra-
mot.

10. Cikk

Jogátszállás

A jelen Megállapodás által a Bankra ruházott jogokat:
(i)  a Bank mind saját nevében, mind — olyan mértékben,
amilyenben az EK fizetést teljesített a Bank részére a jelen
Megállapodás értelmében létrejött bármely kölcsönt érin-
t´́o bármely garancia vagy biztosítás tekintetében — az EK
képvisel´́ojeként, vagy (ii)  az esett´́ol függ´́oen, maga az EK
jogátszállás jogcímén élvezheti vagy gyakorolhatja.

11. Cikk

Együttm´́uködés

Magyarország beleegyezik, hogy általában véve 45 na-
pon belül szándékozik válaszolni a Bank annak elisme-
résére vonatkozóan feltett kérdéseire, hogy egy prog-
ramfinanszírozási javaslat a jelen Megállapodás hatálya
alá esik-e. Mind Magyarország, mind a Bank vállalja,
hogy bármely olyan intézkedésr ´́ol vagy részükr´́ol java-
solt olyan intézkedésr´́ol vagy bármely más olyan körül-
ményr ´́ol kell´́o id´́oben tájékoztatják egymást, amelyekt ´́ol
ésszer ´́uen várható, hogy lényegesen érintik a másik fél
jelen Megállapodás szerinti jogait és érdekeit.

12. Cikk

A jelen Megállapodással kapcsolatos viták rendezése

Bármely vitát, nézeteltérést, egyet nem értést vagy
igényt (a továbbiakban együttesen: vita), amely a jelen
Megállapodás létével, hatályával, értelmezésével, végre-
hajtásával vagy felmondásával kapcsolatosan merül fel, a
lehetséges mértékig, Magyarország és a Bank közötti meg-
állapodással kell rendezni.

Amennyiben a vitát Magyarország és a Bank nem tudja
békésen rendezni, a felek bármelyike által a vitáról adott
értesítést követ´́o 60 napon belül bármelyik félnek a vitát
el´́o kell terjesztenie az Európai Közösség Bíróságához,
végleges és kötelez´́o érvény´́u döntésre.

A vitának e Bírósághoz való el´́oterjesztése nem tekin-
tend´́o semelyik fél részér´́ol bármely kiváltságról vagy men-
tességr´́ol, vagy az alkalmazandó jog szerinti végrehajtás
alól való mentesség jogáról történ´́o lemondásnak.

13. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás az azt követ´́o napon lép hatályba,
amelyen a Bank igazolja Magyarország Kormányának,
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hogy megkapta: (i)  ez utóbbi ratifikációs okiratának egy
hiteles példányát vagy Magyarország és a Bank között
közösen megállapodott más okiratot, és (ii)  a Bank számá-
ra elfogadható jogi véleményt a jelen Megállapodás jogi
érvényességér´́ol.

14. Cikk

Lejárat

A jelen megállapodás határozatlan id´́otartamra szól.
A Bank Magyarországnak küldött értesítéssel felmond-

hatja ezt a Megállapodást, vagy mentesítheti Magyarorszá-
got a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeinek bár-
melyike vagy mindegyike alól. Ha más Megállapodás nem
jön létre, bármely ilyen értesítés adása nem érinti a Bank
által megszerzett jogokat és érdekeket az értesítés id´́o-
pontjában meglév´́o programok és pénzügyi m´́uveletek te-
kintetében.

Magyarország 6 hónapos el´́ozetes értesítéssel felmond-
hatja ezt a megállapodást. Az ilyen értesítés átadása nem
fogja érinteni a Bank által megszerzett olyan jogokat és
érdekeket, amelyek a programok és pénzügyi m´́uveletek
tekintetében az ilyen értesítés hatálybalépésének napján
fennállnak.

A jelen Megállapodás rendelkezéseit Magyarország és
a Bank közös megállapodással módosíthatja.

15. Cikk

Közlések esetén használandó címek

A felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás al-
kalmazása során felmerül´́o bármely értesítést a követke-
z´́okben meghatározott vonatkozó címeikre lehet címezni:

Magyarország esetén:
     Pénzügyminisztérium
     József nádor tér 2—4.
     H—1051 Budapest
A Bank esetén:
     100, boulevard Konrad Adenauer,
     L—2950, Luxembourg

A fentiek bizonyságaként az alulírottak, akik erre megfe-
lel´́oen fel vannak hatalmazva, aláírták a jelen Megállapodást
angol nyelven, két példányban, minden egyes oldalt kézje-
gyükkel látták el: Vargha Ágnes f´́ocsoportf´́onök a Pénzügy-
minisztérium részér´́ol, a Magyar Köztársaság nevében; Ger-
hard Hütz a Jogi Igazgatóság részér´́ol, a Bank nevében.

Kelt 1997. szeptember 22-én, Hongkongban.

A Magyar Köztársaság Az Európai Beruházási Bank
nevében:  nevében:

Medgyessy Péter s. k., W. Roth s. k.,
pénzügyminiszter alelnök’’

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit azonban 1997. szeptember 22. napjától kell
alkalmazni.

Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgy´́ulés elnöke

1998. évi XVII.
törvény

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint
a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény

módosításáról*

1. § A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigaz-
gatásról szóló 1995. évi C. törvény (a továbbiakban:
Vámtv.) 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a követ-
kez´́o rendelkezés lép:

(A nem kereskedelmi forgalom egyes szabályai)

,,1. Nem kereskedelmi mennyiség´́u a vámáru behozata-
la, illetve áru kivitele a természetes személy által külföldr´́ol
behozott, külföldre kivitelre kerül´́o, valamint részére fu-
varozó vagy posta közrem´́uködésével külföldr´́ol ellenszol-
gáltatás nélkül beküldött, illet´́oleg megbízásból — fuvaro-
zó vagy posta közrem´́uködésével — külföldre ellenszolgál-
tatás nélkül kivitelre kerül´́o alábbi mennyiségben:

— szeszes italok: 1 liter szeszes ital, és
1 liter bor, és
5 liter sör

— dohánygyártmány: 500 db szivarka, vagy
100 db szivar vagy
500 g dohány

— kávé, tea, kakaó, továbbá valamennyi f´́uszernö-
vény és keveréke — kivéve a f´́uszerpaprika és keveréke —
1-1 kg

— egyéb árukból:  5 000 Ft-ig fajtánként 10 db
20 000 Ft-ig fajtánként 5 db
50 000 Ft-ig fajtánként 2 db
50 000 Ft felett fajtánként 1 db

— gépjárm´́u: családonként 1 db/év

Az itt felsorolt ,,egyéb áruk’’-ra meghatározott mennyi-
ségi korlátozás az áru kivitele esetén csak akkor érvénye-
sül, ha azok kereskedelmi forgalmára mennyiségi korláto-
zást tartalmazó el´́oírás van hatályban.’’

* A törvényt az Országgy´́ulés az 1998. március 10-i ülésnapján fogad-
ta el.
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2. § A Vámtv. 1. számú mellékletének 4. pontja helyébe
a következ´́o rendelkezés lép:

(A nem kereskedelmi forgalom egyes szabályai)

,,4. Az 1—2. pontban foglaltakon túlmen´́oen természe-
tes személy részére vámkezelhet´́ok azok az áruk is, ame-
lyek

a) devizajogszabályok szerint vagyoni értéknek min´́o-
sülnek, és amelyek kivitelét, behozatalát ezen jogszabályok
lehet´́ové teszik, vagy

b) a vámjogszabályban meghatározott értéket megha-
ladják, de azok vámkezelését ideiglenes kivitelben, vissza-
hozatali kötelezettséggel kérik.’’

3. § Ez a törvény a kihirdetését követ´́o 8. napon lép
hatályba.

Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgy´́ulés elnöke

1998. évi XVIII.
törvény

a távh´́oszolgáltatásról*

A távh´́o gazdaságos, folyamatos és biztonságos termelé-
sére, szolgáltatására és fogyasztására, valamint e területe-
ken az érdekek kölcsönös érvényesülésére vonatkozó alap-
vet´́o rendelkezések meghatározására, továbbá a fogyasztó-
védelem intézményrendszerének kialakítása céljából az
Országgy´́ulés a következ´́o törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a távh´́o
aa) termelésére szolgáló h´́otermel´́o létesítményre

(a továbbiakban: h´́otermel´́o létesítmény),
ab) továbbítására, elosztására és szolgáltatására létesí-

tett távh´́ovezetékekre;
b) a távh´́ot továbbító h´́ohordozó közeg kiadására, el-

osztására, fogadására, illetve átalakítására szolgáló h´́oköz-
pontokra;

c) az engedélyesek egymás közötti, valamint az engedé-
lyesek és a fogyasztók közötti jogviszonyra.

* A törvényt az Országgy´́ulés az 1998. március 10-i ülésnapján fogad-
ta el.

(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a távh´́o-
szolgáltatási célra h´́ot termel´́o (a továbbiakban: h´́oterme-
l´́o) létesítmények, a távh´́ovezetékek és a h´́oközpontok
létesítésére, átalakítására, üzemeltetésére, valamint meg-
szüntetésére.

(3) E törvény rendelkezéseit
a) az er´́om´́uvek h´́otermel´́o létesítményeire a villamos

energia termelésér´́ol, szállításáról és szolgáltatásáról,
b) a geotermikus energia távh´́oszolgáltatás céljára tör-

tén´́o kitermelésére szolgáló létesítményre a bányászatról

szóló törvényekkel összhangban kell alkalmazni.

(4) Nem tartozik a törvény hatálya alá
a) a saját felhasználási célra h´́ot termel´́o létesítmény,

valamint az a h´́otermel´́o tevékenység, amit a termel´́o, szol-
gáltató közbeiktatása nélkül, közvetlenül a fogyasztónak
egyedi közüzemi szerz´́odés alapján biztosít;

b) a létesítési és üzembe helyezési engedélyezés szem-
pontjából az a távh´́otermel´́o, akinek (amelynek) h´́oterme-
l´́o berendezései névleges teljesítménye 5 MW h´́oteljesít-
ménynél kisebb;

c) a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében
lév´́o távh´́otermel´́o és távh´́oszolgáltató berendezés.

Általános követelmények

2. § A távh´́oszolgáltatást az élet-, az egészség- és a
vagyonbiztonság, valamint a környezet és a természet vé-
delmének érvényesülésével gazdaságosan a nemzetgazda-
sági, a fogyasztói, valamint az energiatakarékossághoz f´́u-
z´́od´́o érdekeknek a Polgári Törvénykönyvben és a m´́usza-
ki-biztonsági el´́oírásokban meghatározott követelmé-
nyeknek megfelel´́oen kell végezni.

Fogalommeghatározások

3. § (1) E törvény alkalmazásában
a) távh´́o: az a h´́oenergia, amelyet a h´́otermel´́o létesít-

ményb´́ol (geotermikus energiát termel´́o létesítményb´́ol)
h´́ohordozó közeg (g´́oz, melegített víz, felszín alatti víz)
alkalmazásával, távh´́ovezetéken a fogyasztási helyre eljut-
tatnak;

b) távh´́otermel´́o: az a gazdálkodó szervezet, amely táv-
h´́o termelésére engedélyt kapott;

c) távh´́oszolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely
meghatározott településen (településrészen) a távh´́o szol-
gáltatására engedélyt kapott;

d) távh´́oszolgáltatás: az a közüzemi szolgáltatás, amely
a fogyasztónak a h´́otermel´́o létesítményb´́ol vagy geotermi-
kus energiát kitermel´́o létesítményb´́ol távh´́ovezetéken ke-
resztül történ´́o h´́oellátásával valósul meg;

e) engedélyez´́o: az a közigazgatási szerv, amely az e tör-
vény szerinti engedélyeket kiadja;
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f) engedélyes: a távh´́otermel´́o és a távh´́oszolgáltató;
g) h´́otermel´́o létesítmény: az er´́om´́u h´́otermel´́o létesít-

ménye, a f´́ut´́om´́u, a kazántelep (kazán), a hulladékéget´́o-
m´́u, a hulladékh´́ot és megújuló energiát hasznosító h´́oter-
mel´́o berendezés;

h) geotermikus energiát kitermel´́o létesítmény: geotermi-
kus energia energetikai célú kitermelését szolgáló létesít-
mény;

i) távh´́ovezeték-hálózat: az a cs´́ovezeték-rendszer — a
hozzá tartozó m´́utárgyakkal, hálózati szerelvényekkel,
kapcsolódó automatikákkal, m´́uszerekkel, elektromos be-
rendezésekkel együtt —, amely a h´́ohordozó közegnek a
h´́otermel´́o létesítményt´́ol, illet´́oleg a geotermikus energiát
kitermel´́o létesítményt´́ol a csatlakozási pontig történ´́o
szállítására szolgál;

j) h ´́oközpont: a h´́ohordozó közeg kiadására, elosztásá-
ra, fogadására, átalakítására, illet´́oleg a távh´́o átadására
szolgáló technológiai berendezés. A h´́oközpont lehet ter-
mel´́oi h´́oközpont, szolgáltatói h´́oközpont és fogyasztói
h´́oközpont:

ja) termel´́oi h´́oközpont: a távh´́o termel´́ojénél távh´́oellá-
tás céljából a h´́ohordozó közeg kiadására, továbbítására,
elosztására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai
berendezés,

jb) szolgáltatói h´́oközpont: több épület vagy építmény
h´́oellátása céljából az ellátandó épületeken kívül, esetleg
azok egyikében elhelyezett, a h´́ohordozó közeg fogadásá-
ra, átalakítására, elosztására, mérésére szolgáló technoló-
giai berendezés,

jc) fogyasztói h´́oközpont: egy épület vagy építmény h´́o-
ellátása céljából abban elhelyezett, a h´́ohordozó közeg
fogadására, átalakítására, mérésére szolgáló technológiai
berendezés;

k) h´́ofogadó állomás: egy épület vagy építmény távh´́o-
ellátása céljából abban elhelyezett, a h´́ohordozó közeg
fogadására, mérésére, átalakítás nélküli továbbítására
szolgáló technológiai berendezés;

l) csatlakozási pont: a szolgáltatói és a fogyasztói beren-
dezés határán (találkozási pontján) beépített elzáró szerel-
vénynek a fogyasztó felé es´́o oldala, elzáró szerelvény hiá-
nyában a fogyasztási helyet magában foglaló ingatlan (épü-
let, építmény, telek) tulajdoni határa;

m) fogyasztói vezetékhálózat: az a cs´́ovezeték-rendszer,
amely a h´́onek h´́ohordozó közeg által a csatlakozási pont-
tól a felhasználó berendezésekhez való továbbítását szol-
gálja;

n) felhasználó berendezés: a fogyasztó által használt h´́o-
leadó készülékek és h´́ohasznosító berendezések;

o) szolgáltatói berendezés: a h´́otermel´́o létesítmény, a
geotermikus energiát kitermel´́o létesítmény, a távh´́oveze-
tékhálózat, a szolgáltatói h´́oközpont, az elszámolás alap-
jául szolgáló, a távh´́oszolgáltató tulajdonában lév´́o mér´́o-
eszköz, a h´́oközpont primer oldali f´́oelzárói és mennyiség-
szabályozói;

p) fogyasztói berendezés: a fogyasztói h´́oközpont, h´́ofo-
gadó állomás, a fogyasztói vezetékhálózat, a felhasználó

berendezés és a fogyasztó által felszerelt f´́utési és haszná-
lati melegvíz-mér´́ok, költségmegosztók;

r) fogyasztó: az a természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkez´́o gazdálkodó szervezet vagy
ezek közössége, aki (amely) a távh´́oszolgáltatóval távh´́o-
szolgáltatásra vonatkozóan szerz´́odéses jogviszonyba ke-
rül. A fogyasztó lehet lakossági fogyasztó és egyéb fo-
gyasztó:

ra) lakossági fogyasztó: a lakóépület és a vegyes célra
használt épület tulajdonosa vagy az ilyen épületben lev´́o
lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség (épületrész)
tulajdonosa, bérl´́oje, használója vagy azok közössége,

rb) egyéb fogyasztó: az ra) pontban nem említett épület
vagy az ilyen épületben (építményben) lév´́o helyiség (épü-
letrész) tulajdonosa vagy azok közössége;

s) fogyasztási hely: az az épület, illetve épületrész,
amelynek távh´́ovel történ´́o ellátására a szerz´́odéses jogvi-
szony létrejött;

t) üzletszabályzat: a m´́uködési engedélyt kiadó közigaz-
gatási szerv által jóváhagyott szabályzat, amely a helyi
szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza
a távh´́oszolgáltató m´́uködését, és meghatározza a távh´́o-
szolgáltató kötelezettségeit és jogait;

u) szabályozatlan vételezés: mérés nélküli szolgáltatás
esetén a szerz´́odéses jogviszony nélküli távh´́ofogyasztás és
a távh´́o más fogyasztótól való elvonása (h´́oelvonás).

(2) A hatósági ár megállapítója az árak alkalmazása
tekintetében az áralkalmazási feltételekr´́ol szóló rendele-
tében további fogalmakat határozhat meg.

II. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK
ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

Állami feladatok

4. § (1) A Kormány
a) rendeletben állapítja meg a távh´́oszolgáltató és a

fogyasztó, valamint a távh´́otermel´́o, a távh´́oszolgáltató és
az idegen ingatlan tulajdonosa közötti jogviszony általá-
nos szabályait;

b) rendeletben határozza meg a távh´́otermel´́o és a táv-
h´́oszolgáltató létesítési és m´́uködési engedélyének tartal-
mi követelményeit;

c) rendeletben határozza meg a távh´́oszolgáltatás kor-
látozásának általános elveit.

(2) Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter
(a továbbiakban: miniszter)

a) rendeletben határozza meg a h´́otermel´́o létesítmény
és részegységei m´́uszaki-biztonsági követelményeit a gáz-
berendezésekre vonatkozó el´́oírásokkal egyeztetve;
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b) kijelöli a szolgáltatói berendezések m´́uszaki-bizton-
sági felügyeletét ellátó szervezetet, és meghatározza annak
eljárási szabályait;

c) ellátja a távh´́otermeléshez kapcsolódó, törvény által
hatáskörébe utalt árhatósági feladatokat.

5. § A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hiva-
tal) f´́oigazgatója

a) kiadja, vagy e törvény alapján módosítja az e törvény
hatálya alá tartozó h´́otermel´́o létesítmény létesítési és m´́u-
ködési engedélyét, ha az a villamos energia termelésér´́ol,
szállításáról és szolgáltatásról szóló törvény alapján a Hi-
vatal engedélyezési hatáskörébe tartozó villamosm´́uben
létesül;

b) kiadja, vagy e törvény alapján módosítja a távh´́oszol-
gáltatására vonatkozó m´́uködési engedélyt azokban az ese-
tekben, amikor az a) pont szerinti h´́otermel´́o egyben táv-
h´́oszolgáltató is;

c) jóváhagyja a távh´́oszolgáltató által kidolgozandó
üzemi- és üzletszabályzatot a b) pont alapján engedélyezé-
si hatáskörébe tartozó esetekben;

d) engedélyezési jogkörében ellen´́orzi a távh´́oszol-
gáltató m´́uködési engedélyében és üzletszabályzatában
el´́oírt követelmények (feltételek) betartását, e tekintetben
együttm´́uködik a fogyasztóvédelmi szervekkel, továbbá a
fogyasztói érdekképviseletekkel;

e) megállapodás hiányában engedélyezési körében
dönt a távh´́oszolgáltató és a távh´́ofogyasztó között felme-
rül´́o, a távh´́oszolgáltatónak a m´́uködési engedélyében és
üzletszabályzatában el´́oírt követelmények betartásával
összefügg´́o vitás ügyekben.

Önkormányzati feladatok

6. § (1) A települési önkormányzat — a f´́ovárosban a
f´́ovárosi önkormányzat — (a továbbiakban: önkormány-
zat) a távh´́oszolgáltató közm´́u engedélyes(ek) útján törté-
n´́o üzemeltetésével köteles biztosítani a távh´́oszolgáltatás-
ba bekapcsolt lakóépületek és vegyes célra használt épüle-
tek távh´́oellátását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzat
képvisel´́o-testülete

a) ellátja a törvény által hatáskörébe utalt ármegálla-
pítói feladatokat;

b) szabályozza a távh´́oszolgáltatónak a fogyasztóvédel-
mi szervekkel és a fogyasztói érdekképviseletekkel történ´́o
együttm´́uködési kötelezettségét, meghatározza a véle-
mény-nyilvánításba bevont szervek körét, különös tekin-
tettel az ármegállapításra. Az önkormányzat képvisel´́o-
testülete az ármegállapítás el´́ott köteles a fogyasztóvédel-
mi szervek, továbbá a fogyasztói érdekképviseletek véle-
ményét kikérni;

c) kijelöli azokat a területeket, ahol területfejlesztési,
környezetvédelmi és leveg´́o-tisztaságvédelmi szempontok
alapján célszer´́u a távh´́oszolgáltatás fejlesztése;

d) megállapítja a Kormány rendelete alapján a fogyasz-
tói korlátozás sorrendjét;

e) rendeletben határozza meg az áralkamazási feltéte-
leket, valamint a távh´́oszolgáltató és a fogyasztó közötti
jogviszony részletes szabályait.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzat
jegyz´́oje (a f´́ovárosban f´́ojegyz´́oje)

a) e törvény alapján kiadja, vagy módosítja az 5. §
a) pontjában nem említett, a törvény hatálya alá tartozó
távh´́otermel´́o létesítmény létesítési és m´́uködési engedé-
lyét;

b) e törvény alapján kiadja, vagy módosítja a területén
bejegyzett és az 5. § b) pontjában nem említett távh´́oszol-
gáltató m´́uködési engedélyét;

c) jóváhagyja a b) pont alapján engedélyezési hatáskö-
rébe tartozó távh´́oszolgáltató által kidolgozott üzemi- és
üzletszabályzatot;

d) engedélyezési körében ellen´́orzi a területén m´́uköd´́o
távh´́oszolgáltatók tevékenységét az ellátás biztonsága, a
m´́uködés hatékonysága és a m´́uködési engedélyben el´́oírt
feltételek betartása szempontjából.

Fogyasztóvédelem

7. § (1) A távh´́oszolgáltató köteles együttm´́uködni a
fogyasztókat érint´́o kérdésekben a fogyasztóvédelmi szer-
vekkel, továbbá a fogyasztói érdekképviseletekkel. Ennek
részletes szabályait a miniszter rendeletben határozza
meg.

(2) A Hivatal a távh´́oszolgáltatás keretében
a) kidolgozza és az Ipari, Kereskedelmi és Idegenfor-

galmi Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi a távh´́o-
szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói érdekvédelemre vo-
natkozó ajánlásokat;

b) együttm´́uködik a szolgáltatókkal és a fogyasztóvé-
delmi szervekkel, továbbá a fogyasztói érdekképviseletek-
kel a távh´́oszolgáltatás országos, elvi jelleg´́u kérdéseiben;

c) a fogyasztóvédelmi szervek és a fogyasztói érdekkép-
viseletek rendelkezésére bocsátja mindazokat az adatokat,
információkat, amelyek az engedélyesnek a Hivatal által
kiadott engedélyéhez kötött tevékenységével és a fogyasz-
tói érdekekkel egyaránt kapcsolatosak;

d) ellen´́orzi az engedélyezési jogkörébe tartozó távh´́o-
termel´́ok árait befolyásoló költségek indokoltságát;

e) az engedélyezési jogkörébe tartozó távh´́oszolgálta-
tók tekintetében (az államigazgatási eljárás általános sza-
bályairól szóló 1957. évi IV. törvény 38. § alapján) egyez-
séget hoz létre, ennek hiányában dönt az engedélyes és a
fogyasztói érdekképviselet közötti, a m´́uködési engedély-
ben és az üzletszabályzatban el´́oírt követelmények betar-
tásával kapcsolatos olyan vitás kérdésben, amelyben nem
jött létre megegyezés, és valamely érdekelt fél panasszal a
Hivatalhoz fordul.
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(3) A 6. §-ban meghatározott önkormányzat képvisel´́o-
testülete

a) együttm´́uködik a fogyasztóvédelmi szervekkel és a
fogyasztói érdekképviseletekkel, és ennek keretében a táv-
h´́oszolgáltatást érint´́o képvisel´́o-testületi el´́oterjesztése-
ket el´́ozetesen véleményezteti;

b) ellen´́orzi a távh´́oszolgáltató ármeghatározó ténye-
z´́oinek (költségeinek) indokoltságát.

(4) Az önkormányzat jegyz´́oje (a f´́ovárosban f´́ojegyz´́oje)
engedélyezési jogkörében

a) kivizsgálja a 18. § (1) bekezdése szerinti intézkedési
jogkörében a távh´́oszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói
panaszokat;

b) a fogyasztóvédelmi szervek és a fogyasztói érdekkép-
viseletek rendelkezésére bocsátja mindazokat az adatokat
és információkat, amelyek az engedélyesnek az általa ki-
adott engedélyhez kötött tevékenységével és a fogyasztói
érdekekkel egyaránt kapcsolatosak.

(5) Az önkormányzat — eljárása során — el´́ozetes in-
tézkedést tehet a távh´́o szolgáltatásának folyamatosságára.

8. § Az engedélyez´́o eljárására az államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továb-
biakban: Áe.) el´́oírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy e törvény 5. és 6. §-ai szerinti engedélyezési eljárás
során az Áe. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti ügyintézés
határideje 90 nap.

III. Fejezet

ENGEDÉLYEZÉS

Engedélykötelezettség

9. § (1) A törvény hatálya alá tartozó h´́otermel´́o létesít-
mény létesítése, b´́ovítése, átalakítása (a továbbiakban
együtt: létesítés), megszüntetése, valamint a távh´́o terme-
lése és szolgáltatása engedélyköteles tevékenység.

(2) A h´́otermel´́o létesítmény megszüntetésére — a Kor-
mány rendeletében meghatározott feltételekkel — a léte-
sítési el´́oírásokat kell alkalmazni.

(3) Az engedélyezési eljárás díjait a miniszter — a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben — rendeletben határozza
meg.

(4) A h´́otermel´́o létesítmény létesítési, üzembe helyezé-
si, valamint m´́uködési engedélyezési eljárására, továbbá az
ilyen engedélyek tartalmára — az e törvényben foglalt
eltérésekkel — a villamoser´́om´́u létesítésére és üzembe
helyezésére vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

10. § (1) A 9. §-ban foglalt tevékenységekhez szükséges
létesítési, illet´́oleg m´́uködési engedély belföldi székhely´́u
gazdálkodó szervezetnek adható.

(2) Nem adható engedély
a) jogszabályi feltétel hiánya esetén;
b) annak a gazdálkodó szervezetnek, amely cs´́od- vagy

felszámolási eljárás alatt áll;
c) annak a gazdálkodó szervezetnek, amelynek m´́ukö-

dési engedélyét 5 éven belül vonták vissza.

H´́otermel´́o létesítmény létesítésére, üzembe helyezésére
és m´́uködésére vonatkozó engedély

11. § (1) A h´́otermel´́o létesítmény létesítéséhez szüksé-
ges engedély iránti kérelemhez, ha az külön jogszabály
szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles létesítmény, mel-
lékelni kell a környezetvédelmi engedélyt, és a kérelmez´́o-
nek közmeghallgatást kell kezdeményeznie.

(2) Ha a környezeti hatásvizsgálat (környezetvédelmi en-
gedély), illet ´́oleg a közmeghallgatás eredménye, valamint a
h´́otermel´́o létesítmény helye szerint illetékes és a 9. § (4) be-
kezdésében említett jogszabályokban meghatározott szakha-
tóságok álláspontja lehet´́ové teszi, kérelemre, a létesítési
engedélyt ki kell adni. Az engedélynek a közmeghallgatási
eljárás során kialakított álláspontokat és a szakhatósági hoz-
zájárulást tartalmaznia kell. A létesítési engedélyt hivatalos
lapban közzé kell tenni, vagy egyéb módon ki kell hirdetni.

(3) A h´́otermel´́o létesítmény létesítési engedélye egy
évig érvényes. Az engedély érvényessége egyszer, további
egy évvel meghosszabbítható. Ha az engedélyes a létesítés
megkezdésével vagy folytatásával neki felróható okból kés-
lekedik és emiatt az eredeti vagy a meghosszabbított határ-
id´́o nem tartható, az engedély kártalanítás nélkül vissza-
vonható. Az engedély visszavonását hivatalos lapban közzé
kell tenni, vagy egyéb módon ki kell hirdetni.

(4) A létesítési engedély — kérelemre — módosítható
az (1) és (2) bekezdésben foglalt eljárási szabályok alkal-
mazásával.

(5) A h´́otermel´́o létesítmény használatba vétele el´́ott a
jogszabályokban meghatározottak szerinti üzembe helye-
zési eljárást kell lefolytatni.

12. § (1) A h´́otermel´́o létesítményre vonatkozó üzembe
helyezési engedély alapján — kérelemre — m´́uködési en-
gedélyt kell kiadni, és azt a létesítmény helye szerint ille-
tékes önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni,
vagy egyéb módon ki kell hirdetni.

(2) A h´́otermel´́o létesítmény m´́uködéséhez szükséges
m´́uködési engedély határozatlan ideig érvényes.

A távh´́o szolgáltatására vonatkozó m´́uködési engedély

13. § (1) A kérelmez´́o a tulajdonában lev´́o (üzemelteté-
sébe adott) berendezés m´́uködtetésével a m´́uködési enge-
délyben foglaltaknak megfelel´́oen jogosult távh´́ot szolgál-
tatni.
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(2) A távh´́o szolgáltatására vonatkozó m´́uködési enge-
délynek a Kormány rendeletében el´́oírt tartalmi követel-
ményeket kell tartalmaznia.

(3) A távh´́o szolgáltatására vonatkozó m´́uködési enge-
dély határozatlan ideig érvényes.

14. § (1) Ha a h´́otermel´́o létesítmény m´́uködésére enge-
délyt kér´́o egyúttal távh´́oszolgáltatásra is kér m´́uködési
engedélyt, azt a 13. § el´́oírásainak megfelel´́oen, önálló
szolgáltatói engedélyként kell kérni, illetve kiadni.

(2) A távh´́o szolgáltatására m´́uködési engedéllyel ren-
delkez´́o távh´́otermel´́o az ellátott fogyasztók vonatkozásá-
ban távh´́oszolgáltatónak min´́osül.

Az engedélyes kötelezettsége

15. § Az engedélyes köteles:
a) a m´́uködési engedélyben meghatározott feltételek-

nek eleget tenni;
b) a jelen törvény szerinti ellátási kötelezettségét telje-

síteni;
c) a szükséges üzemeltetési és fenntartási feladatokat

ellátni;
d) új vagy növekv´́o igények kielégítésére e törvényben

részletezett feltételek mellett a szükséges fejlesztéseket
elvégezni.

A m´́uködési engedély módosítása

16. § A m´́uködési engedélyben foglaltakat — a körülmé-
nyek jelent´́os változása esetén — az engedélyes kezdemé-
nyezésére módosítani lehet.

Szétválás, egyesülés, összeolvadás,
az alapt´́oke leszállítása

17. § (1) Az engedélyes szétválását, másik engedélyessel
történ´́o egyesülését vagy összeolvadását — amennyiben ez
a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás ti-
lalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ában megha-
tározott vállalkozások összefonódását (koncentrációját)
eredményezi —, továbbá az alapt´́oke vagy törzst´́oke leg-
alább egynegyed részével történ´́o leszállítását csak az en-
gedélyez´́o hatóság határozatának birtokában lehet meg-
kezdeni, és a cégjegyzékbe történ´́o bejegyzésre irányuló
kérelmet a cégbírósághoz benyújtani.

(2) Az ellátás biztonságát és a legkisebb költség elvét
veszélyeztet´́o t´́okekoncentráció megakadályozása érdeké-
ben a 25%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzése
egy személy vagy tulajdonosi csoport részére csak az enge-
délyez´́o hatóság hozzájáruló határozatának birtokában je-
gyezhet´́o be a részvénykönyvbe.

(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott t´́okekon-
centráció (befolyásszerzés) megállapítása kérdésében az
engedélyez´́o hatóság köteles a Gazdasági Versenyhivatal
véleményét kikérni.

A m´́uködési engedély visszavonása,
a távh´́ovel való ellátás fenntartása

18. § (1) Az engedélyez´́o a m´́uködési engedélyt
a) köteles visszavonni, ha az engedélyes törvényes, il-

letve a m´́uködési engedélyben el´́oírt kötelezettségeinek
nem képes eleget tenni, vagy tevékenységét megszünteti;

b) módosíthatja, vagy visszavonhatja, ha felhívás elle-
nére a távh´́oszolgáltatás biztonságát, az élet-, az egészség-
és a vagyonbiztonságot, a környezetet, továbbá a fogyasztói
érdekeket súlyosan veszélyeztet´́o módon üzemelteti a szol-
gáltatói berendezést, illetve a m´́uködési engedélyben el´́oírt
kötelezettségeinek — erre irányuló felszólítás után — nem
tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben az önkor-
mányzat jogosult a területén más engedélyez´́o által kiadott
m´́uködési engedély alapján m´́uköd´́o, lakossági szolgálta-
tást is végz´́o engedélyes m´́uködési engedélyének visszavo-
nását kezdeményezni az engedélyt kiadónál.

(3) A m´́uködési engedély visszavonása esetén az enge-
délyez´́o a cégbíróságnál kezdeményezheti a volt engedé-
lyes engedélyében foglalt tevékenységi körének a cégjegy-
zékb´́ol való törlését, engedélyköteles tevékenységeinek
megtiltását.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a felszámolás vagy
a végelszámolás befejezéséig, illet´́oleg az ellátás más mó-
don történ´́o megoldásáig a m´́uködési engedélyben foglalt
tevékenységet az ellátás biztonságának határáig az engedé-
lyesnek folyamatosan fenn kell tartania. Az engedélyez´́o
— ha az nem az önkormányzat, akkor annak egyetértésével
— a folyamatos ellátásra más engedélyest is kijelölhet.

(5) A felszámolás vagy végelszámolás id´́otartamára más
engedélyes kijelölése esetén az engedélyez´́o a volt engedé-
lyest kötelezheti arra, hogy a folyamatos és biztonságos
távh´́oszolgáltatáshoz szükséges eszközeit a kijelölt enge-
délyesnek használatra adja át, és a tevékenység gyakorlá-
sához szükséges szerz´́odéseket, nyilvántartásokat, adato-
kat bocsássa rendelkezésre.

(6) Az engedélyez´́o a határozatát azonnal végrehajtha-
tóvá nyilváníthatja.

IV. Fejezet

JOGOK IDEGEN INGATLANON

19. § (1) Az engedélyes idegen ingatlan használatára,
megfelel´́o m´́uszaki-gazdasági indokok alapján

a) el´́omunkálati jogot,
b) vezetékjogot,
c) kisajátítást,
d) használati jogot

kérhet.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása
során

a) a jelek elhelyezésével, mérésekkel, vizsgálatokkal,
b) a létesítmények elhelyezésével, illet ´́oleg azok meg-

közelítésével, azokon való munkavégzéssel, és
c) az ingatlan használatának akadályozásával (korláto-

zásával), valamint értékcsökkenésével

okozott kárt az engedélyes az ingatlan tulajdonosának,
használójának (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles
megtéríteni.

(3) Természetvédelem alatt álló területen az (1) bekez-
désben felsorolt jogok az illetékes természetvédelmi ható-
ság, illet´́oleg nemzeti park igazgatóság el´́ozetes hozzájáru-
lásával engedélyezhet´́ok.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogok megsz´́unése esetén az
engedélyes köteles az ingatlan eredeti állapotát helyreállí-
tani.

(5) Az idegen ingatlanra vonatkozó jogok tartalmával,
engedélyezésével, megsz´́unésével, a helyreállítással és a
kártalanítással, valamint a biztonsági övezettel kapcsola-
tos részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja
meg.

El´́omunkálati jog

20. § (1) A 11. § szerinti kérelmez´́o a h´́otermel´́o létesít-
mény, a távh´́oszolgáltató a távh´́ovezeték létesítésével kap-
csolatban el´́omunkálati jog létesítését kérheti.

(2) Az el´́omunkálati jog alapján a jogosult az idegen
ingatlanon államigazgatási határozat felhatalmazása alap-
ján a szükséges jeleket elhelyezheti, méréseket, vizsgálato-
kat végezhet, az ingatlan tulajdonosa pedig e munkálatok
végzését — kártalanítás ellenében — t´́urni köteles.

Vezetékjog

21. § (1) A távh´́ovezeték idegen ingatlanon történ´́o
elhelyezésére és üzemeltetésére — az arra irányuló megál-
lapodás hiányában — kártalanítás ellenében a távh´́oszol-
gáltató javára vezetékjog engedélyezhet´́o, ha az ingatlan
rendeltetésszer´́u használatát az nem akadályozza.

(2) Távh´́ovezeték részét képez´́o beköt´́o vezeték a fo-
gyasztó ingatlanán az ingatlantulajdonos hozzájárulásával
létesíthet´́o és üzemeltethet´́o. A tulajdonosi hozzájárulás a
vezetékjoggal azonos jogosultságokat és kötelezettségeket
keletkeztet.

22. § A távh´́oszolgáltató a vezetékjog alapján az idegen
ingatlanon

a) föld alatti és feletti távh´́ovezetéket és ahhoz szüksé-
ges tartószerkezetet létesíthet, illet´́oleg helyezhet el,

b) az elhelyezett — az a) pont szerinti — m´́utárgyakat
karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja, eltávolíthatja,

c) a vezeték mentén lev´́o, annak épségét közvetlenül
veszélyeztet´́o fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit eltávo-
líthatja,

d) a miniszternek a közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszterrel együttesen kiadott rendeletében és a kötelez´́o
érvény´́u módszertani szabályzatokban meghatározott mó-
don építményt és nyomvonalas m´́utárgyat megközelíthet,
keresztezhet.

23. § A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történ´́o be-
jegyzését a távh´́oszolgáltató köteles kezdeményezni. A ve-
zetékjog a távh´́oszolgáltatás mindenkori engedélyesét ille-
ti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosát terheli. A
vezetékjog az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés el´́ott
is gyakorolható.

24. § (1) A vezetékjog megsz´́unik, ha a távh´́oszolgáltató
a 22. § a) pontjában meghatározott létesítményeket az
engedélyezést´́ol számított öt éven belül nem építi meg,
vagy azokat véglegesen eltávolítja.

(2) A vezetékjog megsz´́unése esetén az ingatlan-nyil-
vántartásból való törlést a távh´́oszolgáltató köteles, annak
elmulasztása esetén — a távh´́oszolgáltató költségére — az
ingatlan tulajdonosa jogosult kezdeményezni. Az ingat-
lantulajdonos kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilat-
kozatot a távh´́oszolgáltató köteles kiadni.

Biztonsági övezet

25. § (1) A szolgáltatói berendezések és azok környéké-
nek biztonsága, a szolgáltatói berendezés részér´́ol keletke-
z´́o esetleges veszély csökkentése, illet´́oleg megakadályozá-
sa érdekében az idegen ingatlanon biztonsági övezetet
lehet kialakítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos, illet´́oleg korláto-
zás alá esik olyan épületet, építményt vagy létesítményt
elhelyezni, olyan növényt (fát) ültetni, illet´́oleg olyan tevé-
kenységet folytatni, amely a szolgáltatói berendezés biz-
tonságát, zavartalan m´́uködését, az életet, a testi épséget
vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti.

(3) A szolgáltatói berendezést úgy kell tervezni, kivite-
lezni és üzemeltetni, hogy annak hatása az érintett terület
lakosságának egészségét ne veszélyeztesse, a természeti
környezetet és a tájképi értéket a lehet´́o legkisebb mérték-
ben változtassa meg.

(4) A biztonsági övezetre vonatkozó el´́oírásokat a veze-
tékjogi engedélyben kell meghatározni.
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Kisajátítás

26. § (1) A 11. § szerinti kérelmez´́o h´́otermel´́o létesít-
mény létesítése céljából idegen ingatlan megvásárlását
kezdeményezheti, annak eredménytelensége esetén kisa-
játítását kérheti.

(2) Idegen ingatlan kisajátítását kezdeményezheti a táv-
h´́oszolgáltató is, ha

a) az idegen ingatlanra szolgáltatói h´́oközpont létesí-
tése céljából van szükség,

b) a 21—24. § szerinti vezetékjog az ingatlan rendelte-
tés szerinti használatát jelent´́os mértékben akadályozza,
vagy megszünteti.

(3) Az (1)—(2) bekezdés szerint kisajátított ingatlant az
önkormányzat tulajdonába, az általa kijelölt szervezet va-
gyonkezelésébe és a kisajátítást kezdeményez´́o ingyenes
használatába kell adni. A kisajátítással kapcsolatos költsé-
geket — ideértve a kártalanítást is — az engedélyes köteles
el´́olegezni, és viselni.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában említett esetben a
kisajátítást az ingatlan tulajdonosa is kérheti.

Használati jog

27. § (1) Szolgáltatói h´́oközpontot a távh´́ovel ellátott
épületek egyikében (idegen ingatlanon) az ingatlantulaj-
donossal kötött megállapodás alapján lehet elhelyezni, és
üzemeltetni. Abban az esetben, ha a távh´́oszolgáltató és az
idegen ingatlan tulajdonosa között nem jön létre megálla-
podás, a szolgáltatói h´́oközpontot magában foglaló helyi-
ség használatára használati jogot lehet alapítani.

(2) A használati jogot és a fizetend´́o kártalanítást a
Kormány rendeletében (19. §) foglaltaknak megfelel´́oen
az önkormányzat jegyz´́oje határozattal állapítja meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben nem említett kérdések-
ben a használati jog alapítására a Ptk. 108. és 171. §-ai az
irányadók.

28. § (1) A használati jog ingatlan-nyilvántartásba tör-
tén´́o bejegyzését az engedélyes köteles kérni. A használati
jog a mindenkori engedélyest illeti meg, és az ingatlan
mindenkori tulajdonosát terheli. A bejegyzés késedelme a
jog gyakorlását nem érinti.

(2) A használati jog ingatlan-nyilvántartásba történt
bejegyzése esetén annak megsz´́unésekor a használati jog
törlését az engedélyes köteles kérni. Mulasztása esetén az
engedélyes költségére az ingatlantulajdonos is kérheti a
használati jog törlését.

29. § Abban az esetben, ha a használati joggal terhelt
idegen ingatlan tulajdonosa a saját fogyasztási helyére vo-
natkozó közüzemi szerz´́odést a 35. § szerint felmondja, az
engedélyest a használati jog továbbra is megilleti. Megsz´́u-
nik a használati jog az érdekeltek közös megállapodásával.

V. Fejezet

A TÁVH´́ORENDSZER Ḿ́UKÖDTETÉSE
ÉS FEJLESZTÉSE

30. § (1) A h´́otermel´́o létesítmény m´́uködtetése és fej-
lesztése a távh´́otermel´́o feladata.

(2) A távh´́o árával nem fedezett, a távh´́oszolgáltató által
bejelentett új vagy növekv´́o igényre vonatkozó fejlesztési
költségek fedezetének viselésére a távh´́otermel´́o és a táv-
h´́oszolgáltató állapodik meg.

31. § (1) A 30. §-ban nem említett többi szolgáltatói
berendezést a távh´́oszolgáltató köteles üzemeltetni, és fej-
leszteni.

(2) Új vagy növekv´́o távh´́o igénnyel jelentkez´́o fogyasz-
tási hely tulajdonosától a távh´́oszolgáltató a távh´́oszolgál-
tatás díjával nem fedezett fejlesztési költségekre az önkor-
mányzat rendeletében meghatározott mérték´́u csatlakozá-
si díjat kérhet. A csatlakozási díj magában foglalhatja a
30. § (2) bekezdés alapján fizetett fejlesztési költség teljes
vagy részleges fedezetét is.

VI. Fejezet

A TÁVH´́OTERMEĹÓ ÉS A TÁVH́́OSZOLGÁLTATÓ,
VALAMINT A TÁVH́́OSZOLGÁLTATÓ

ÉS A FOGYASZTÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY

32. § A távh´́otermel´́ot a távh´́oszolgáltatóval a polgári
jog szerinti, éves és hosszú távú (legalább ötéves id´́otar-
tamra vonatkozó) szerz´́odéskötési kötelezettség terheli.

Igénybejelentés, tájékoztatás

33. § (1) Távh´́ot vételezni kívánó új vagy többletteljesít-
ményt igényl´́o meglev´́o fogyasztási hely tulajdonosának
igénybejelentésére a távh´́oszolgáltató köteles az igény ki-
elégítésének m´́uszaki-gazdasági feltételeir´́ol el´́ozetes tájé-
koztatást adni, és a legkedvez´́obb vételezési mód meghatá-
rozásában az igényl´́ovel együttm´́uködni.

(2) A távh´́oszolgáltató a tájékoztatójában a m´́uszaki-
gazdasági feltételek között köteles meghatározni annak a
költségnek, csatlakozási díjnak az összegét, amely a fo-
gyasztót a 31. § szerint terheli.

Közüzemi szerz´́odés

34. § (1) A távh´́oszolgáltatót a lakossági fogyasztóval
általános közüzemi szerz´́odéskötési kötelezettség terheli.
Az általános közüzemi szerz´́odés létrejöhet a távh´́o mérés
szerinti vagy átalány szerinti szolgáltatására. Az átalány
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szerinti távh´́oszolgáltatásra az általános közüzemi szerz´́o-
dés létrejöhet a szolgáltatásnak az épületrész tulajdonosa,
illetve bérl´́oje, használója által történ´́o igénybevételével és
az igénybevétel bejelentésével.

(2) Az általános közüzemi szerz´́odés alapján a távh´́o-
szolgáltató a lakossági fogyasztó részére folyamatos, biz-
tonságos és meghatározott mérték´́u távh´́oszolgáltatásra, a
lakossági fogyasztó a távh´́oszolgáltatás ellenértékének
rendszeres megfizetésére köteles.

(3) Az egyéb fogyasztó és a távh´́oszolgáltató a polgári
jog szabályai szerint egyedi közüzemi szerz´́odést köt a
távh´́o folyamatos és biztonságos szolgáltatására, illet´́oleg
ellenértékének megfizetésére.

(4) Nem köteles a távh´́oszolgáltató a közüzemi szerz´́o-
dés megkötésére, ha a fogyasztó a tájékoztatóban (33. §)
foglaltakat nem teljesítette.

35. § (1) Az általános közüzemi szerz´́odés határozatlan,
az egyedi közüzemi szerz´́odés határozott id´́ore szól.

(2) Az általános közüzemi szerz´́odést az épület, illet´́oleg
épületrész tulajdonosa vagy a fogyasztók közössége 30 napos
felmondási határid´́ovel a Közüzemi Szabályzatban meghatá-
rozott módon és id´́opontra akkor mondhatja fel, ha

a) az épületben, épületrészben — az épület, épületrész
valamennyi tulajdonosának hozzájárulásával — a távh´́o-
szolgáltatással azonos komfort érték´́u más h´́oellátást való-
sít meg;

b) a szerz´́odés felmondása nem okoz kárt más számára,
és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói, bérl´́oi
jogait;

c) viseli azokat a költségeket, amelyek a fogyasztói be-
rendezéseknek a felmondás következtében szükséges m´́u-
szaki átalakításával merülnek fel;

d) a szerz´́odés felmondását a meglév´́o rendszer m´́uszaki
megoldása lehet´́ové teszi, a felmondás nem ütközik egyéb
jogszabályba, m´́uszaki el´́oírásba, továbbá közös tulajdon
esetén a tulajdonostársak döntésébe.

(3) Egyedi közüzemi szerz´́odést az egyéb fogyasztó a
szerz´́odésben meghatározott felmondási id´́ovel az abban
meghatározott id´́opontra mondhatja fel.

(4) A közüzemi szerz´́odést a távh´́oszolgáltató csak a
44. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott szerz´́o-
désszegés esetén mondhatja fel, valamint akkor, ha tudo-
mást szerez arról, hogy a vele szerz´́odéses viszonyban álló
fogyasztó a távh´́o vételezését a fogyasztási helyen meg-
szüntette. Ebben az esetben a közüzemi szerz´́odés felmon-
dása miatt az épületben, épületrészben esetleg bekövetke-
z´́o kár a fogyasztót terheli.

36. § A távh´́oszolgáltató az általános közüzemi szerz´́o-
dés megkötését

a) köteles megtagadni, ha a fogyasztó által létesített
fogyasztói berendezés az életet, az egészséget vagy a va-
gyonbiztonságot veszélyezteti;

b) megtagadhatja, ha más fogyasztó távh´́o vételezését,
illet´́oleg a távh´́oszolgáltató üzemét veszélyezteti;

c) feltételhez kötheti, ha az azt kezdeményez´́o fogyasz-
tóval korábban fennálló közüzemi szerz´́odését a 46. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel´́oen felmondta.

A távh´́oszolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

37. § (1) A távh´́oszolgáltató jogosult az élet-, egészség-
vagy a vagyonbiztonság veszélyeztetése, a szolgáltatói be-
rendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem
végezhet´́o munkák elvégzéséhez a távh´́oszolgáltatást a
szükséges legkisebb fogyasztói körben és id´́otartamban
szüneteltetni. A távh´́oszolgáltatás szünetelése miatt a fo-
gyasztói berendezésekben keletkezett károkat, amennyi-
ben a szolgáltatás szünetelésében a fogyasztó vétlen, a
szolgáltató köteles megtéríteni.

(2) A távh´́oszolgáltató köteles az el´́ore tervezhet´́o kar-
bantartási, felújítási munkák miatti szüneteltetés id´́opont-
járól és várható id´́otartamáról az üzletszabályzatban vagy
a szerz´́odésben rögzített módon az érintett fogyasztókat
el´́ore értesíteni.

38. § (1) A távh´́oszolgáltató jogosult
a) országos tüzel´́oanyag-hiány miatt nála vagy a vele

szerz´́odéses jogviszonyban álló távh´́otermel´́onél fellép´́o
termeléskiesés esetén, vagy

b) környezetvédelmi érdekb´́ol

a szolgáltatást korlátozni. A korlátozás általános feltéte-
leit a Kormány rendeletben határozza meg.

(2) A korlátozás bevezetésér´́ol és annak okairól a táv-
h´́oszolgáltató az önkormányzatot tájékoztatni köteles.

(3) Lakossági fogyasztó korlátozására csak végs´́o eset-
ben és csak akkor kerülhet sor, ha az egyéb fogyasztó
korlátozása után az még szükséges.

39. § (1) A 38. § szerinti korlátozásból, illet´́oleg elvár-
ható magatartás esetén a 37. § szerinti szüneteltetésb´́ol
származó károkért a távh´́oszolgáltatót kártalanítási köte-
lezettség nem terheli.

(2) A szüneteltetés és a korlátozás részletes feltételeit,
a távh´́oszolgáltató azzal kapcsolatos jogait és kötelezettsé-
geit, a korlátozási sorrend elkészítésének szabályait, vala-
mint a korlátozási sorrendet önkormányzati rendeletben
kell megállapítani.

Mérés, elszámolás, díjfizetés

40. § (1) A szolgáltatott távh´́o elszámolása h´́omennyi-
ségmérés vagy (átalány szerinti távh´́oszolgáltatás eseté-
ben) átalány szerint is történhet.
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(2) Mérés szerinti elszámolás esetén a távh´́oszolgáltató
a szolgáltatott távh´́o mennyiségét a fogyasztói h´́oközpont-
ban, illet´́oleg a szolgáltatói h´́oközpontban és a h´́ofogadó
állomáson köteles mérni, és elszámolni.

(3) Mérés szerinti elszámolás esetén a szolgáltatott táv-
h´́o mennyisége épületrészenként is mérhet´́o és elszámol-
ható, ha a fogyasztó az épület valamennyi épületrészében
a mér´́om´́uszernek és felszerelésének, valamint a fogyasztói
berendezés szükséges átalakításának költségét viseli.

(4) Az átalány szerinti távh´́oszolgáltatás esetében
átalánydíjas elszámolást kell alkalmazni. Az átalánydíj
megfizetése az épületnek vagy épületrésznek a szolgálta-
tást igénybe vev´́o használóját (pl. bérl´́ojét, haszonélvez´́ojét
vagy tulajdonosát) terheli.

(5) Mérés szerinti távh´́oszolgáltatás esetén a szolgálta-
tás helyét, mértékét és tartamát, a mért távh´́o és díja épü-
letrészenkénti megosztásának és kiegyenlítésének módját
az érdekeltek megállapodása rögzíti. Amennyiben a távh´́o-
vel ellátott épületnek, épületrészeknek több tulajdonosa
van, a mért fogyasztás díjának kiegyenlítése a tulajdonosok
egymással történ´́o megállapodása szerint együttesen vagy
épületrészenként külön is történhet. Külön történ´́o díjfi-
zetés esetén a díj épületrészenkénti megosztása és a meg-
osztás szerinti számlázás — a tulajdonosok által meghatá-
rozott arányok, valamint a távh´́oszolgáltatási közüzemi
szabályzat rendelkezései szerint — a távh´́oszolgáltató fel-
adata. Az érdekeltek megállapodásának hiányában és
egyebekben a díjfizetés feltételeire a települési önkor-
mányzatnak a díjalkalmazási feltételekr´́ol szóló rendelete
az irányadó.

(6) Az elszámolás alapjául szolgáló és a távh´́oszolgálta-
tó költségén felszerelt mér´́oeszköz a távh´́oszolgáltató tu-
lajdona, annak karbantartása, id´́oszakos újrahitelesítése,
cseréje a távh´́oszolgáltató kötelessége.

(7) A fogyasztó kérheti a távh´́oszolgáltatótól az alkal-
mazott mér´́oeszköz mérésügyi felülvizsgálatát. Ha a mér´́o-
eszköz felülvizsgálata indokolt volt, annak költsége a táv-
h´́oszolgáltatót terheli, ellenkez´́o esetben a költséget a fo-
gyasztó köteles viselni.

41. § (1) A szolgáltatott távh´́o elszámolásával, a díjfize-
téssel, valamint a szabályozatlan vételezéssel kapcsolatos
szabályokat az önkormányzat a díjalkalmazási feltételek-
ben határozza meg.

(2) A díjalkalmazási feltételek tartalmazzák az átalány
szerinti távh´́oszolgáltatás esetére a szolgáltatás fajtáját,
mértékét, min´́oségét, id´́otartamát és helyét, valamint a
díjelszámolás alapját.

42. § (1) A szolgáltatás díjának megfizetése a távh´́oszol-
gáltatóval szerz´́odéses jogviszonyban álló fogyasztó köte-
lessége, lakossági fogyasztók esetében a 40. § (3), (4) és (5)
bekezdésben, valamint a 41. §-ban foglaltak figyelembevé-
telével.

(2) Szabályozatlan vételezés esetén a fogyasztó
a) felemelt díjat köteles fizetni, ha az szerz´́odés nélküli

fogyasztásnak,

b) mérsékelt díjat köteles fizetni, ha az h´́oelvonásnak

a következménye.

43. § (1) Új távh´́oszolgáltató rendszer létesítésekor vagy
meglév´́o rendszer esetében az önkormányzat rendeletében
meghatározott id´́opontig, de legfeljebb a törvény hatályba-
lépését´́ol számított öt éven belül, továbbá ez id´́otartam
alatt is a meglév´́o rendszer átalakításakor meg kell valósí-
tani a távh´́ofogyasztás h´́oközpontonkénti és h´́ofogadó ál-
lomásonkénti vagy épületrészenkénti mérését, szabályozá-
sát és mérés szerinti elszámolását.

(2) Meglév´́o távh´́oszolgáltató rendszer átalakítása, b´́o-
vítése esetén az áttérés költségei a h´́oközpontban, illetve a
h´́ofogadó állomáson elhelyezett mér´́oeszközig bezárólag a
szolgáltatót terhelik.

A szerz´́odésszegés és következményei

44. § (1) A távh´́oszolgáltató részér´́ol szerz´́odésszegés-
nek min´́osül, ha

a) a távh´́oszolgáltatást a közüzemi szerz´́odésben meg-
határozott id´́opontban nem kezdi meg,

b) a távh´́ot nem a közüzemi szerz´́odésben meghatáro-
zott, illet´́oleg nem a t´́ole elvárható módon szolgáltatja,

c) a távh´́oszolgáltatás el´́ore tervezhet´́o munkák miatti
szüneteltetésér´́ol a fogyasztót a Közüzemi Szabályzatban
el´́oírt módon és id´́oben nem értesíti,

d) felróható magatartása folytán a távh´́oszolgáltatás
megszakad vagy azt a 37—38. §-okban foglaltakon túlme-
n´́oen szünetelteti vagy korlátozza,

e) a távh´́oszolgáltatás felfüggesztése esetén a fogyasz-
tónak a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írás-
beli értesítése kézhezvételét követ´́o munkanapon a távh´́o-
szolgáltatást nem kezdi meg.

(2) A fogyasztó részér´́ol szerz´́odésszegésnek min´́osül, ha

a) a szerz´́odésben meghatározott h´́oteljesítményt túl-
lépi,

b) a távh´́o folyamatos és biztonságos szolgáltatását, il-
let´́oleg más fogyasztó szerz´́odésszer´́u távh´́ovételezését za-
varja vagy veszélyezteti,

c) a mér´́oeszközt szándékosan vagy vétkes gondatlan-
sággal megrongálja, a mér´́oeszköz sérülését a távh´́oszol-
gáltatónak nem jelenti be,

d) a mér´́oeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével
távh´́ot vételez,

e) a távh´́odíját nem vagy nem a szerz´́odésben meghatá-
rozott id´́oben fizeti meg,

f)  a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget.
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45. § (1) A közüzemi szerz´́odés megszegésének követ-
kezménye

a) a díjvisszatérítés, illet ´́oleg pótdíjfizetés,
b) a felemelt díj,

c) a kötbér,
d) a kártérítés,

e) a távh´́oszolgáltatás felfüggesztése,
f)  a közüzemi szerz´́odés felmondása.

(2) Az (1) bekezdésben említett következmények együt-
tesen is alkalmazhatók.

(3) A pótdíj és a felemelt díj mértékét a távh´́oszolgálta-
tásra vonatkozó díjrendelet tartalmazza.

(4) A kötbér a szerz´́odésszegéssel érintett szolgáltatás
díja után jár és annak mértékét a szerz´́odésben kell meg-
határozni.

(5) A díjvisszatérítés, a pótdíj, a felemelt díj és a kötbér
megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.

(6) Ha a fogyasztó a távh´́oszolgáltatás felfüggesztése
okának megszüntetésér´́ol a távh´́oszolgáltatót írásban érte-
sítette, az értesítés kézhezvételét követ´́o munkanapon a
távh´́oszolgáltatást meg kell kezdeni.

46. § (1) A távh´́oszolgáltató köteles a fogyasztó részére

a) a díj arányos részét visszatéríteni, ha a 44. § (1) be-
kezdésének d) pontjában, illetve a 37. és 38. §-ban,

b) kötbért fizetni, ha a 44. § (1) bekezdésének a)—c) és
e) pontjaiban

meghatározott szerz´́odésszegést követi el.

(2) A fogyasztó köteles a távh´́oszolgáltató részére

a) pótdíjat fizetni, ha a 44. § (2) bekezdésének a) pont-
jában,

b) felemelt díjat fizetni, ha a 44. § (2) bekezdésének
c)—d) és f)  pontjaiban,

meghatározott szerz´́odésszegést követi el.

(3) A távh´́oszolgáltató

a) a távh´́oszolgáltatást felfüggeszti, ha a fogyasztó a
44. § (2) bekezdésének b) pontjában, felfüggesztheti, ha
a c) és d) pontjaiban meghatározott szerz´́odésszegést kö-
veti el, vagy a távh´́oszolgáltatás díját késedelmesen fizeti
meg,

b) a közüzemi szerz´́odést felmondhatja, ha a távh´́o-
szolgáltatás díját a fogyasztó az esedékességt´́ol számított
30 napon belül nem fizeti meg.

(4) A távh´́oszolgáltató és a fogyasztó a kötbérrel nem
fedezett kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

(5) A (3) bekezdés esetére az önkormányzat rendeleté-
ben csökkentett mérték´́u szolgáltatási kötelezettséget ír-
hat el´́o a távh´́oszolgáltatónak.

A közüzemi szabályzat és az üzletszabályzat

47. § (1) A távh´́oszolgáltató és a fogyasztó közötti
jogviszony általános szabályait a Kormány rendelettel
kiadott távh´́oszolgáltatási közüzemi szabályzatban álla-
pítja meg.

(2) A távh´́oszolgáltatási közüzemi szabályzatban fog-
laltak végrehajtására az önkormányzat képvisel´́o-testü-
lete rendeletben további részletes szabályokat határoz-
hat meg.

48. § A fogyasztói igénykielégítés és a távh´́oszolgáltatás
47. § szerinti rendeletekben foglaltakon túlmen´́o szabá-
lyait tartalmazó üzletszabályzatot a távh´́oszolgáltató köte-
les a fogyasztók részére hozzáférhet´́ové tenni.

A fogyasztói berendezés létesítése
és m´́uködtetése

49. § (1) A fogyasztói berendezés létesítése — más
megállapodás hiányában — a fogyasztási hely tulajdonosá-
nak kötelessége.

(2) A fogyasztói h´́oközpont kiviteli tervének elkészíté-
séhez a távh´́oszolgáltató köteles díjmentesen adatokat
szolgáltatni.

(3) A lakóépületek és a vegyes célra használt épületek
fogyasztói h´́oközpontjainak kiviteli tervét a távh´́oszolgál-
tató köteles díjmentesen felülvizsgálni.

(4) A (3) bekezdés szerinti h´́oközpontok üzembe helye-
zési eljárásához a távh´́oszolgáltatót meg kell hívni, abban
a távh´́oszolgáltató közrem´́uködni köteles. A közrem´́ukö-
désért díj nem számítható fel.

(5) Az elkészült fogyasztói berendezést a szolgáltatói
berendezéssel — a szerz´́odésben meghatározott feltételek
mellett — csak a távh´́oszolgáltató kapcsolhatja össze, a
távh´́ofogyasztás elszámolására alkalmas mér´́oeszköz egy-
idej´́u felszerelésével.

(6) A távh´́oszolgáltatásba már bekapcsolt átalánydíjas
fogyasztó csak a távh´́oszolgáltató el´́ozetes hozzájárulá-
sával

a) létesíthet új fogyasztói berendezést,
b) helyezhet át, alakíthat át, és — a szerz´́odés felmon-

dásának esetét kivéve — szüntethet meg meglev´́o fogyasz-
tói berendezést.

50. § (1) A fogyasztói berendezés üzemeltetése és fenn-
tartása a fogyasztási hely tulajdonosának kötelessége.

(2) Az üzemeltet´́o a fogyasztók folyamatos és biztonsá-
gos ellátása érdekében köteles az általa üzemeltetett be-
rendezés üzemképes állapotáról gondoskodni.
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Egyéb jogviszony

51. § (1) A távh´́oszolgáltató a nem a tulajdonát képez´́o
eszközök tulajdonosával (tulajdonosaival, a tulajdonosok
megbízottjával) kötött szerz´́odés alapján elláthatja a tulaj-
donos helyett ezen eszközök üzemeltetését, karbantartá-
sát, felújítását.

(2) A fogyasztói h´́oközpontot és a h´́ofogadó állomást
magában foglaló helyiség használatáért a tulajdonos a táv-
h´́oszolgáltatótól térítésre nem tarthat igényt.

(3) A fogyasztói h´́oközpont üzemeltetése magában fog-
lalhatja a h´́oközpont m´́uködtetésén túl az épületben lev´́o
lakások, közös használatra szolgáló helyiségek és terüle-
tek, valamint a nem lakás céljára szolgáló egyéb helyiségek
f´́utését (távf´́utés) és használati melegvízzel való ellátását.

VII. Fejezet

ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

52. § (1) A távh´́o legmagasabb hatósági árának megállapí-
tásával kapcsolatos szabályokat külön törvény tartalmazza.

(2) A távh´́o termelésére és szolgáltatására vonatkozó
árak (díjak) megállapításánál a következ´́okre kell tekintet-
tel lenni:

a) az árnak ösztönözni kell a biztonságos és legkisebb
költség´́u távh´́oszolgáltatásra, a kapacitások hatékony
igénybevételére;

b) az árak (díjak) megállapításánál figyelembe kell venni
a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges tarta-
lékkapacitáshoz kapcsolódó költségeket, valamint a h´́oter-
mel´́o létesítmény és a geotermikus energiát kitermel´́o léte-
sítmény bezárásával, elbontásával kapcsolatos környezetvé-
delmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit.

(3) A közcélú villamosm´́ub´́ol származó távh´́o legmaga-
sabb hatósági árát úgy kell megállapítani, hogy abban ér-
vényesüljön a kapcsolt energiatermelés energetikai és kör-
nyezetvédelmi haszna.

(4) Az engedélyes köteles nyilvántartási és elszámolási
rendszerét úgy kialakítani, hogy az feleljen meg a külön
törvényben el´́oírtaknak, és tegye lehet´́ové az árak és díjak
átláthatóságát.

VIII. Fejezet

VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTET´́O
RENDELKEZÉSEK

53. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követ´́o 90. napon
lép hatályba, egyidej´́uleg

a) a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerej´́u rende-
let 4. §-ának (1) bekezdése a következ´́o r)  ponttal egészül ki:

(Ingatlant kisajátítani az alábbi célokra lehet:)
,,r) h´́otermel´́o létesítmény és szolgáltatói h´́oközpont

létesítése’’

b) a villamos energia termelésér´́ol, szállításáról és szol-
gáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 57. §-ának
(4) bekezdése hatályát veszti.

(2) E törvény kihirdetését követ´́o 8. napon

a) a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény
12. §-ának helyébe a következ´́o rendelkezés lép:

,,12. § (1) Az engedélyes szétválását, másik engedélyes-
sel történ´́o egyesülését vagy összeolvadását — amennyiben
ez a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ában megha-
tározott vállalkozások összefonódását (koncentrációját)
eredményezi —, továbbá az alapt´́oke vagy törzst´́oke leg-
alább egynegyed részével történ´́o leszállítását csak az en-
gedélyez´́o hatóság határozatának birtokában lehet meg-
kezdeni, és a cégjegyzékbe történ´́o bejegyzésre irányuló
kérelmet a cégbírósághoz benyújtani.

(2) Az ellátás biztonságát és a legkisebb költség elvét
veszélyeztet´́o t´́okekoncentráció megakadályozása érdeké-
ben a 25%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzése
egy személy vagy tulajdonosi csoport részére csak az enge-
délyez´́o hatóság hozzájáruló határozatának birtokában je-
gyezhet´́o be a részvénykönyvbe.

(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott t´́okekon-
centráció (befolyásszerzés) megállapítása kérdésében az
engedélyez´́o hatóság köteles a Gazdasági Versenyhivatal
véleményét kikérni.’’

b) a villamos energia termelésér´́ol, szállításáról és szol-
gáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 24. §-ának
helyébe a következ´́o rendelkezés lép:

,,24. § (1) Az engedélyes szétválását, másik engedélyes-
sel történ´́o egyesülését vagy összeolvadását — amennyiben
ez a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-ában megha-
tározott vállalkozások összefonódását (koncentrációját)
eredményezi —, továbbá az alapt´́oke vagy törzst´́oke leg-
alább egynegyed részével történ´́o leszállítását csak az en-
gedélyez´́o hatóság határozatának birtokában lehet meg-
kezdeni és a cégjegyzékbe történ´́o bejegyzésre irányuló
kérelmet a cégbírósághoz benyújtani.

(2) Az ellátás biztonságát és a legkisebb költség elvét
veszélyeztet´́o t´́okekoncentráció megakadályozása érdeké-
ben a 25%-ot meghaladó tulajdoni hányad megszerzése
egy személy vagy tulajdonosi csoport részére csak az enge-
délyez´́o hatóság hozzájáruló határozatának birtokában je-
gyezhet´́o be a részvénykönyvbe.

(3) Az (1)—(2) bekezdésekben meghatározott t´́okekon-
centráció (befolyásszerzés) megállapítása kérdésében az
engedélyez´́o hatóság köteles a Gazdasági Versenyhivatal
véleményét kikérni.’’

(3) A távh´́oszolgáltatással kapcsolatos díjfizetési köte-
lezettség és más pénztartozás a társasház tulajdonostársait
és a lakásszövetkezet tagjait nem terheli egyetemlegesen,
e körben felel´́osségükre külön törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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(4) E törvény 49—51. §-ai nem érintik a hatálybalépé-
sekor meglev´́o fogyasztói berendezések tulajdonjogát, va-
lamint az abból ered´́o jogokat és kötelezettségeket.

(5) E törvény 27—29. §-ainak hatálya nem terjed ki
azokra a szolgáltatói h´́oközpontokat magában foglaló he-
lyiségekre, amelyeket a törvény hatálybalépésekor a távh´́o-
szolgáltató az ingatlantulajdonossal kötött külön megálla-
podás alapján használ.

(6) a) E törvény hatálybalépésekor m´́uköd´́o távh´́o-
termel´́o és távh´́oszolgáltató gazdálkodó szervezetek a
hatálybalépést ´́ol számított egy éven belül e törvény
11—14. §-ában foglaltak szerint m´́uködési engedélyt kö-
telesek kérni.

b) A már m´́uköd´́o távh´́otermel´́ok és távh´́oszolgáltatók
részére — amennyiben a törvényi feltételeknek megfelel-
nek — az engedélyez´́o hatóságok a m´́uködési engedélyt
kötelesek kiadni.

c) A hatósági eljárás befejezéséig az a) pontban emlí-
tett szervezetek tevékenységüket tovább folytathatják.

d) A központi költségvetési szervek vagyonkezelésé-
ben lév´́o létesítményb´́ol történ´́o távh´́oszolgáltatás egyes
kérdéseit — e törvény el´́oírásainak figyelembevételével —
az illetékes miniszter szabályozhatja.

(7) A távh´́oszolgáltató jogosult az e törvény hatálybalé-
pésekor meglev´́o vezetékjogot és használati jogot a jog
létrejöttekor hatályos jogszabályok el´́oírásai szerint gya-
korolni.

(8) Felhatalmazást kap

a) a Kormány a 4. § (1), a 9. § (2), a 13. § (2), a 19. § (5),
a 38. § (1) és a 47. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint
a központi f´́utés és melegvíz-szolgáltatás rendeleti szabá-
lyozására,

b) a miniszter a 4. § (2) és a 7. § (1) bekezdésében
foglaltak rendeleti szabályozására,

c) a miniszter — a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben — a 9. § (3) bekezdésében foglalt eljárási díj,
valamint felügyeleti és szolgáltatási díjak rendeleti sza-
bályozására,

d) a miniszter — a közlekedési, hírközlési és vízügyi
miniszterrel — a 22. § d) pontjában foglaltak szerinti
együttes rendelet kiadására,

e) az illetékes települési önkormányzat 3. § (2) bekez-
désében, a 6. §-ban, a 31. § (2) bekezdésében, a 39. §
(2) bekezdésében, a 41. § és a 42. §-ban, továbbá a 43. §-ban
és a 46. § (5) bekezdésében, valamint a 47. § (2) bekezdé-
sében foglalt rendelkezések végrehajtására.

Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgy´́ulés elnöke

1998. évi XIX.
törvény

a büntet´́oeljárásról*

ELS´́O RÉSZ

I. Fejezet

ALAPVET ´́O RENDELKEZÉSEK

Az eljárási feladatok megoszlása

1. § A büntet´́oeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés
egymástól elkülönül.

A bíróság eljárásának alapja

2. § (1) A bíróság az ítélkezés során vád alapján jár el.

(2) A bíróság csak annak a személynek a büntet´́ojogi
felel´́osségér´́ol dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak
olyan cselekmény alapján, amelyet a vád tartalmaz.

Jog a bíróság eljárásához

3. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene
emelt vádról bíróság döntsön.

(2) B´́uncselekmény elkövetésében bárkinek a b´́unös-
ségét megállapítani, és emiatt reá büntetést kiróni, vele
szemben intézkedést alkalmazni egyedül a bíróság jogo-
sult.

A bizonyítási teher

4. § A vád bizonyítása a vádlót terheli. A kétséget kizá-
róan nem bizonyított tény nem értékelhet´́o a terhelt ter-
hére.

A védelem joga

5. § (1) A terheltet megilleti a védelem joga.

(2) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon
védekezzék. E jogot korlátozni, illet´́oleg bárkinek a sza-
badságát elvonni csak az e törvényben meghatározott ok-
ból és a törvényben meghatározott eljárás alapján lehet.

(3) A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét
véd´́o útján is elláthatja.

(4) A véd´́o eljárása az e törvényben meghatározott ese-
tekben kötelez´́o.

* A törvényt az Országgy´́ulés az 1998. március 10-i ülésnapján fogad-
ta el.
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A hivatalból való eljárás,
a büntet´́oeljárás megindítása

6. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó ható-
ságnak kötelessége, hogy az e törvényben megállapított
feltételek esetén a büntet´́oeljárást megindítsa, illet´́oleg az
eljárást lefolytassa.

(2) Büntet´́oeljárás csak b´́uncselekmény gyanúja alapján,
és csak az ellen indítható, akit b´́uncselekmény megalapo-
zott gyanúja terhel.

Az ártatlanság vélelme

7. § Senki sem tekinthet´́o b´́unösnek mindaddig, amíg a
b´́unösségét a bíróság joger´́os határozatában nem állapítot-
ta meg.

Az önvádra kötelezés tilalma

8. § Senki sem kötelezhet´́o arra, hogy önmagát terhel´́o
vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltas-
son.

Az anyanyelv használata

9. § (1) A büntet´́oeljárás nyelve a magyar. A magyar
nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány.

(2) A büntet´́oeljárásban mind szóban, mind írásban
mindenki az anyanyelvét vagy az általa ismertként megje-
lölt más nyelvet használhatja.

(3) Külön törvény rendelkezése szerint a bíróságon az
eljárás nyelve a nemzeti kisebbség nyelve is lehet.

A büntet´́ojogi felel´́osség önálló elbírálása

10. § Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és
milyen b´́uncselekményt, a bíróságot, az ügyészt, a nyomozó
hatóságot nem köti a más eljárásban, így különösen a
polgári eljárásban, a szabálysértési vagy a fegyelmi eljárás-
ban hozott határozat, illet´́oleg az abban megállapított
tényállás.

A törvény hatálya

11. § (1) A büntet´́oeljárást a cselekmény elbírálásakor
hatályban lév´́o törvény szerint kell lefolytatni.

(2) A magyar büntet´́o joghatóság alá tartozó ügyekben
[a Büntet ´́o Törvénykönyvr´́ol szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Btk.) 3. és 4. §] az eljárást e törvény
szerint kell lefolytatni.

II. Fejezet

A BÍRÓSÁG

A bíróság feladata

12. § (1) A bíróság feladata az igazságszolgáltatás.

(2) Bíróság dönt — ha e törvény eltér´́oen nem rendel-
kezik — a szabadságelvonással, illetve szabadságkorláto-
zással járó kényszerintézkedésekr´́ol.

(3) A bíróság az e törvényben meghatározott más fel-
adatokat is ellát.

(4) A vádirat benyújtása el´́ott a bíróság feladatait — ha
e törvény eltér´́oen nem rendelkezik — a nyomozási bíró
látja el.

Az eljáró bíróságok

13. § (1) Els´́o fokon a helyi bíróság és a megyei bíróság
jár el.

(2) Másodfokon jár el
a) a megyei bíróság a helyi bíróság hatáskörébe tartozó

ügyekben,
b) az ítél´́otábla a megyei bíróság hatáskörébe tartozó

ügyekben.

(3) Harmadfokon jár el
a) az ítél´́otábla azokban az ügyekben, amelyekben má-

sodfokon a megyei bíróság járt el,
b) a Legfels´́obb Bíróság azokban az ügyekben, ame-

lyekben másodfokon az ítél´́otábla járt el.

A bíróság összetétele

14. § (1) A helyi bíróság
a) egy hivatásos bíróból és két ülnökb´́ol álló tanácsban

jár el, ha a b´́uncselekményre a törvény öt évi vagy ennél
súlyosabb szabadságvesztést rendel, valamint a lelkiisme-
reti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A. §), a nagy
nyilvánosság el´́ott elkövetett rágalmazás [Btk. 179. §
(2) bek. b) pont], nagy nyilvánosság el´́ott elkövetett becsü-
letsértés [Btk. 180. § (1) bek. b) pont] és a szolgálati
titoksértés (Btk. 222. §) miatt folytatott ügyben,

b) ülnökök közrem´́uködése nélkül (egyesbíróként) jár
el az a) pont alá nem tartozó esetben.

(2) A megyei bíróság mint els´́o fokú bíróság — ha e törvény
másképp nem rendelkezik — egy hivatásos bíróból és két
ülnökb´́ol álló tanácsban jár el.

(3) A helyi bíróság az (1) bekezdés b) pontja esetében
egy hivatásos bíróból és két ülnökb´́ol álló tanácsban is
eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád tárgyává tett b´́uncse-
lekmény a vádirati min´́osítést´́ol eltér´́oen hogyan min´́osül-
het.
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(4) A megyei bíróság mint els´́o fokú bíróság — az e tör-
vényben meghatározott esetekben — két hivatásos bíróból és
három ülnökb´́ol álló tanácsban járhat el.

(5) A másodfokú és a harmadfokú bíróság három hiva-
tásos bíróból álló tanácsban jár el.

(6) Az egyesbíró és a tanács elnöke hivatásos bíró; az
ítélkezésben a hivatásos bíró és az ülnökök jogai, köteles-
ségei azonosak.

Az els´́o fokú bíróság hatásköre

15. § Els´́o fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozik
azoknak a b´́uncselekményeknek az elbírálása, amelyeket
e törvény nem utal a megyei bíróság hatáskörébe.

16. § (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak
a) azok a b´́uncselekmények, amelyekre a törvény élet-

fogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehet´́ové teszi,
b) az állam elleni b´́uncselekmények (Btk. X. Fejezet),
c) az emberiség elleni b´́uncselekmények (Btk. XI. Fe-

jezet),
d) az emberölés [Btk. 166. § (1)—(4) bek.], az er´́os felin-

dulásban elkövetett emberölés (Btk. 167. §), az életveszélyt
(halált) okozó testi sértés [Btk. 170. § (5) bek.], a foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 171. §), az emberrab-
lás (Btk. 175/A. §), az egészségügyi beavatkozás, az orvostu-
dományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés
elleni b´́uncselekmények (Btk. XII. Fejezet, II. Cím),

e) a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés
rendje elleni b´́uncselekmény (Btk. 211. §), az embercsem-
pészés (Btk. 218. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §),
az államtitoksértés feljelentésének elmulasztása (Btk.
223. §), az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése
(Btk. 228/A. §), a fogolyzendülés (Btk. 246. §),

f)  a hivatali b´́uncselekmények (Btk. XV. Fejezet,
IV. Cím), a közélet tisztasága elleni b´́uncselekmények
(Btk. XV. Fejezet, VII. Cím),

g) a közveszélyokozás (Btk. 259. §), a közérdek´́u üzem
m´́uködésének megzavarása (Btk. 260. §), a terrorcselek-
mény (Btk. 261. §), a nemzetközi jogi kötelezettség meg-
szegése (Btk. 261/A. §), a légi járm´́u hatalomba kerítése
(Btk. 262. §), a fegyvercsempészet (Btk. 263/B. §), a b´́un-
szervezet létrehozása (Btk. 263/C. §),a visszaélés radioak-
tív anyaggal (Btk. 264. §), a visszaélés nukleáris létesítmény
üzemeltetésével (Btk. 264/A. §), a visszaélés atomenergia
alkalmazásával (Btk. 264/B. §), a törvény vagy hatósági
rendelkezés elleni izgatás (Btk. 268. §), a közösség elleni
izgatás (Btk. 269. §), a nemzeti jelkép megsértése (Btk.
269/A. §), az önkényuralmi jelképek használata (Btk.
269/B. §),

h) a környezetkárosítás (Btk. 280. §), a természetkáro-
sítás (Btk. 281. §), a környezetre veszélyes hulladék jogel-
lenes elhelyezése (Btk. 281/A. §), a visszaélés kábítószerrel
(Btk. 282. §),

i)  a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rend-
jét sért´́o b´́uncselekmények (Btk. XVII. Fejezet I. Cím), a
pénzhamisítás (Btk. 304. §), a hamis pénz kiadása (Btk.
306. §), a bélyeghamisítás (Btk. 307. §), az adóbevételt
(társadalombiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék,
nyugdíjjárulék bevételt) különösen nagy mértékben csök-
kent´́o, valamint a b´́unszervezet tagjaként elkövetett adó-
(társadalombiztosítási) csalás [Btk. 310. § (4) bek.], a kü-
lönösen nagy mérték´́u adó (társadalombiztosítási járulék,
egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék) behajtása kés-
leltetésével (megakadályozásával), valamint a b´́unszerve-
zet tagjaként elkövetett adó- (társadalombiztosítási) csa-
lás [Btk. 310. § (5) bek.], a bankkártyával különösen nagy
kárt okozó visszaélés, valamint a bankkártyával jelent´́os
kárt okozó b´́unszövetségben (üzletszer´́uen) elkövetett
visszaélés [Btk. 313/C. § (5) bek.],

j)  a különösen nagy értékre, a jelent´́os értékre b´́unszö-
vetségben (közveszély színhelyén, üzletszer´́uen, dolog el-
leni er´́oszakkal), továbbá a b´́unszervezet tagjaként elköve-
tett lopás [Btk. 316. § (6) bek.], a különösen nagy értékre,
valamint a jelent´́os értékre b´́unszövetségben (közveszély
színhelyén, üzletszer´́uen) elkövetett sikkasztás [Btk. 317. §
(6) bek.], a különösen nagy kárt okozó, valamint a jelent´́os
kárt okozó b´́unszövetségben (közveszély színhelyén, üzlet-
szer´́uen), továbbá a b´́unszervezet tagjaként elkövetett csa-
lás [Btk. 318. § (6) bek.], a különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó h´́utlen kezelés [Btk. 319. § (3) bek. c) pont] a hanyag
kezelés (Btk. 320. §), a fegyveresen (jelent´́os értékre, b´́un-
szövetségben, csoportosan) elkövetett rablás [Btk. 321. §
(3) bek. a)—c) pont], a különösen nagy értékre, valamint
a jelent´́os értékre, fegyveresen (jelent´́os értékre b´́unszö-
vetségben, jelent´́os értékre csoportosan), továbbá a b´́un-
szervezet tagjaként elkövetett rablás [Btk. 321. § (4) bek.
a)—c) pont], a jelent´́os értékre (b´́unszövetségben, cso-
portosan) elkövetett kifosztás [Btk. 322. § (2) bek.
a)—b) pont], a b´́unszövetségben (súlyos fenyegetéssel, hi-
vatalos személyként, hivatalos megbízás vagy min´́oség
színlelésével) elkövetett zsarolás [Btk. 323. § (2) bek.
a)—c) pont], a b´́unszervezet tagjaként elkövetett zsarolás
[Btk. 323. § (3) bek.], a különösen nagy kárt okozó rongálás
[Btk. 324. § (5) bek.], a különösen nagy értékre, valamint
a b´́unszervezet tagjaként elkövetett orgazdaság [Btk.
326. § (5) bek.], a szerz´́oi és a szomszédos jogok megsértése
(Btk. 329/A. §),

k) a katonai büntet ´́oeljárás hatálya alá tartozó b´́uncse-
lekmények.

(2) Ha a terhelt különböz´́o bíróságok hatáskörébe
tartozó b´́uncselekményeket követett el, a megyei bíróság
jár el.

Az els´́o fokú bíróság illetékessége

17. § (1) Ha e törvény eltér´́oen nem rendelkezik, az
eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek a területén a
b´́uncselekményt elkövették.
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(2) Ha a b´́uncselekményt több bíróság területén követ-
ték el, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, az
azonos hatáskör´́u bíróságok közül az jár el, amelyik az
ügyben — a nyomozási bíró eljárását ide nem értve —
korábban intézkedett (megel´́ozés). Ha az elkövetés helye
a tárgyalás megkezdése el´́ott ismertté válik, az eljárást az
ügyész, a terhelt, a véd´́o, a pótmagánvádló vagy a magán-
vádló indítványára az a bíróság folytatja, amelynek a terü-
letén a b´́uncselekményt elkövették.

(3) Több terhelt esetében a terheltek egyikére illetékes
bíróság a többi terhelttel szemben is eljárhat, ha ez a
hatáskörét nem haladja meg. Ha több ilyen bíróság van, a
megel´́ozés irányadó.

(4) Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek a
területén a terhelt lakik, ha az ügyész, a pótmagánvádló
vagy a magánvádló ott emel vádat.

(5) Közlekedési b´́uncselekmények (Btk. XIII. Fejezet)
— kivéve az ittas járm´́uvezetést [Btk. 188. § (1) bek.] és a
járm´́uvezetés tiltott átengedését [Btk. 189. § (1) bek.] —,
valamint a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk.
XIII. Fejezetében meghatározott b´́uncselekmény esetén a
megyei bíróság székhelyén lév´́o helyi bíróság, a F´́ovárosi
Bíróság területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság
jár el. E bíróságok illetékessége a megye, illet´́oleg a f´́ováros
területére terjed ki.

(6) Fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyé-
ben a megyei bíróság székhelyén lév´́o bíróság, a F´́ovárosi
Bíróság területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság
jár el. E bíróságok illetékessége a megye, illet´́oleg a f´́ováros
területére terjed ki. A fiatalkorúak bírósága feln´́ott korú
terhelt ügyét is elbírálja, ha az a fiatalkorú ügyével össze-
függ.

(7) Ha a terhelt különböz´́o bíróságok illetékessége alá
tartozó b´́uncselekményeket követett el, az a bíróság jár el,
amely valamelyik b´́uncselekmény elbírálására az (5)—(6)
bekezdés szerint illetékes.

18. § (1) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett
b´́uncselekmény elbírálására az a bíróság illetékes, amely-
nek a területén a terhelt lakik, vagy tartózkodik, ennek
hiányában az a bíróság, amelynek a területén fogva tartják.

(2) Ha a terhelt a b´́uncselekményt a Magyar Köztársaság
határain kívül követte el, és az eljárást a távollétében
folytatják, az a bíróság illetékes, amelynek a területén a
terhelt utoljára lakott, vagy tartózkodott.

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata

19. § A bíróság a hatáskörét és az illetékességét hivatal-
ból vizsgálja.

Az eljáró bíróság kijelölése

20. § (1) A bíróságok között felmerült hatásköri vagy
illetékességi összeütközés esetében az eljáró bíróságot az
ügyész indítványának beszerzése után ki kell jelölni.

(2) A kijelölésr´́ol
a) a megyei bíróság másodfokú tanácsa határoz, ha az

összeütközés a területén lev´́o helyi bíróságok között,
b) az ítél´́otábla határoz, ha a hatásköri összeütközés a

területén lév´́o megyei bíróság és a helyi bíróság között,
avagy az illetékességi összeütközés a területén lev´́o megyei
bíróságok vagy területén lev´́o különböz´́o megyei bírósá-
gokhoz tartozó helyi bíróságok között,

c) a Legfels´́obb Bíróság határoz, ha a hatásköri össze-
ütközés különböz´́o ítél´́otáblák területéhez tartozó megyei
bíróságok és helyi bíróságok, a megyei bíróság és az ítél´́o-
táblák, az ítél´́otáblák és a Legfels´́obb Bíróság között; az
illetékességi összeütközés ítél´́otáblák vagy különböz´́o
ítél´́otáblákhoz tartozó megyei bíróságok, illet´́oleg helyi
bíróságok között merült fel.

(3) Az eljáró bíróságot a Legfels´́obb Bíróság jelöli ki
akkor is, ha az illetékességet meghatározó körülmények
nem állapíthatók meg.

A bíró kizárása

21. § (1) Bíróként nem járhat el,
a) aki az ügyben mint ügyész vagy a nyomozó hatóság

tagja járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró ügyész-
nek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója,

b) aki az ügyben mint terhelt, véd´́o, továbbá sértett,
magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelent´́o vagy
mint ezek képvisel´́oje vesz, vagy vett részt, valamint aki
ezek hozzátartozója,

c) aki az ügyben mint tanú vagy szakért ´́o, illet ´́oleg szak-
tanácsadó vesz, vagy vett részt,

d) aki az ügyben külön törvény alapján titkos informá-
ciógy´́ujtés engedélyezésér´́ol döntött, tekintet nélkül arra,
hogy a titkos információgy´́ujtéssel szerzett adatokat a bün-
tet´́oeljárásban felhasználták-e,

e) akit ´́ol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból
nem várható.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a nyomozási bíróra is
irányadók.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott eseteken kívül
a) a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az

ügyben nyomozási bíróként járt el,
b) a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az

ügy els´́o fokú, a harmadfokú eljárásból pedig az, aki az ügy
els´́o fokú vagy másodfokú elbírálásában részt vett,

c) a hatályon kívül helyezés folytán megismételt els´́o
fokú, illet´́oleg másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró
is, aki a hatályon kívül helyez´́o határozat, illet´́oleg a meg-
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alapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat
meghozatalában részt vett,

d) a perújítási és a rendkívüli felülvizsgálati eljárásból
ki van zárva az a bíró, aki a perújítással, illetve a rendkívüli
felülvizsgálattal megtámadott határozat meghozatalában
részt vett.

(4) A (3) bekezdés esetén az ügy elbírálásából ki van
zárva az a bíró is, akinek hozzátartozója vett részt a meg-
támadott határozat meghozatalában.

22. § Nem járhat el az ügyben — a Legfels´́obb Bíróság
kivételével — az a bíróság, amelynek elnökével szemben a
21. § (1) bekezdésének a)—c) pontjában szabályozott ki-
zárási ok merül fel.

23. § (1) A bíró a vele szemben felmerült kizárási okot,
a tanács elnöke a tanács tagjával szemben felmerült és a
tudomására jutott kizárási okot köteles a bíróság elnöké-
nek haladéktalanul bejelenteni.

(2) A kizárási okot az ügyész, a terhelt, a véd´́o, továbbá
a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél,
valamint ezek képvisel´́oje is bejelentheti.

(3) A bíróság elnöke a tudomására jutott kizárási ok
miatt a bíró kizárását hivatalból kezdeményezi.

24. § (1) A bíró az ügyben nem járhat el, ha a kizárási
okot maga vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelenti be.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kivéve a bíró a beje-
lentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de az ügydönt´́o ha-
tározat meghozatalában nem vehet részt.

(3) A bíró a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás
nélkül járhat el, ha a bejelent´́o a kizárás megtagadása után
a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapí-
tott újabb bejelentést tesz a bíró kizárása iránt.

(4) A bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelölése
iránt, ha a bíró a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan
a tanács elnöke jelentette be, vagy a bíró a kizárásához
hozzájárult. Ebben az esetben a kizárásról nem kell külön
határozatot hozni.

(5) Ha a kizárás iránti bejelentés a (4) bekezdésben
szabályozott módon nem intézhet´́o el, azt a bíróság más
tanácsa bírálja el.

(6) A 22. §-ban szabályozott esetben, vagy ha a bíróság-
nak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonat-
kozik, a kizárásról a másodfokú bíróság, ha pedig a kizárás
iránti bejelentés a másodfokú bíróságra vonatkozik, a har-
madfokú bíróság határoz. Ha a kizárás iránti bejelentésnek
helyt adnak, az eljáró bíróság kijelölésére a 20. § irányadó.
Ha a kizárási ok a harmadfokú bíróságra vonatkozik, a
Legfels´́obb Bíróság határoz.

(7) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha a
kizárás iránti bejelentést nem a bíró tette, be kell szerezni
a bíró nyilatkozatát.

(8) A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye, a kizárás megtagadását az ügydönt´́o határozat
elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni.

25. § Ha a véd´́o, a sértett, a magánvádló, a pótmagán-
vádló, a magánfél vagy a képvisel´́ojük az ügyben ugyanazon
bíró ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a
kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható.

26. § (1) A bíró kizárására vonatkozó rendelkezések az
ülnökre is irányadók.

(2) A nyomozási bíró kizárására a 23—25. § rendelke-
zéseit kell alkalmazni; a nyomozási bíró azonban, ha a vele
szemben bejelentett ok alapján a kizárásához nem járult
hozzá, az ügyben a bejelentés elintézéséig eljárhat.

27. § A bíró kizárására vonatkozó szabályok irányadók
a jegyz´́okönyvvezet´́o kizárására is.

III. Fejezet

AZ ÜGYÉSZ

Az ügyész feladata

28. § (1) Az ügyész a közvádló.

(2) Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása
végett nyomozást végeztet vagy nyomoz. Az ügyész vádat
emel, és képviseli a vádat a bíróság el´́ott.

(3) Az ügyészt indítványtételi jog illeti meg az ügyben
felmerült minden olyan kérdésben, amelyben bíróság dönt.

(4) Az ügyész kötelessége mind a terhel´́o és súlyosító,
mind a ment´́o és enyhít´́o körülmények figyelembevétele.

(5) Az ügyész azokat a jogokat gyakorolja, amelyek azt
az ügyészséget illetik, ahol az ügyész m´́uködik.

29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a követ-
kez´́o b´́uncselekmények miatt:

a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet
élvez´́o személy [551. § (1) bek.], a nemzetközi jogi mentes-
séget élvez´́o személy [553. § (1) bek.] által elkövetett b´́un-
cselekmény, a sérelmükre elkövetett hivatalos személy el-
leni er´́oszak, továbbá a m´́uködésükkel kapcsolatban elle-
nük elkövetett b´́uncselekmény,

b) a bíró, az ügyész, a bíróság, az ügyészség, a rend´́orség
és a nyomozást végz´́o más szerv állományába tartozó sze-
mély ellen elkövetett hivatalos személy elleni er´́oszak (Btk.
229. §),

c) a bíró, ügyész, bírósági és ügyészségi titkár és fogal-
mazó, valamint az ügyészségi nyomozó által elkövetett
b´́uncselekmény, továbbá az ülnöknek az igazságszolgálta-
tással összefüggésben elkövetett b´́uncselekménye,
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d) a b) pontban felsoroltakkal kapcsolatban elkövetett
vesztegetés (Btk. 253. §) és befolyással üzérkedés [Btk.
256. § (1)—(2) bek.],

e) a rend´́orség és a polgári nemzetbiztonsági szolgála-
tok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai
büntet´́oeljárásra tartozó b´́uncselekmény,

f)  az igazságszolgáltatás elleni b´́uncselekmények (Btk.
XV. Fejezet, V. Cím) közül a hamis vád (Btk. 233—236. §),
a hatóság félrevezetése (Btk. 237. §), a hamis tanúzás (Btk.
238—241. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §), a
ment´́o körülmény elhallgatása (Btk. 243. §), a hivatalos
személy eljárása során elkövetett b´́unpártolás [Btk. 244. §
(3) bek. b) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 247. §), a
zugírászat (Btk. 248. §).

Az ügyészség hatásköre és illetékessége

30. § (1) Az ügyészség hatáskörét és illetékességét annak
a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza meg,
amely mellett m´́uködik.

(2) A különböz´́o ügyészségek illetékességébe tartozó
b´́uncselekmények esetében az az ügyészség jár el, amelyik
az ügyben korábban intézkedett.

(3) A legf´́obb ügyész vagy a fellebbviteli f´́oügyész, ille-
t´́oleg a megyei f´́oügyész rendelkezése alapján az ügyész
olyan ügyben is eljárhat, amelyre a hatásköre, illet´́oleg az
illetékessége egyébként nem terjed ki.

(4) Az ügyészségek között felmerült hatásköri vagy ille-
tékességi összeütközés esetén az eljáró ügyészséget a felet-
tes ügyész jelöli ki.

Az ügyész kizárása

31. § (1) A büntet´́o ügyben ügyészként nem járhat el,
a) aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben

eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója,
b) aki az ügyben mint terhelt, véd´́o, továbbá sértett,

magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelent´́o vagy
mint képvisel´́ojük vesz, vagy vett részt, illet´́oleg ezek hoz-
zátartozója,

c) aki az ügyben mint tanú vagy szakért ´́o, valamint
szaktanácsadó vesz, vagy vett részt,

d) akit ´́ol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból
nem várható.

(2) A perújítási eljárásból ki van zárva az az ügyész, aki
az alapügyben a nyomozást teljesítette, egyes nyomozási
cselekményeket végzett, vádat emelt, illet´́oleg a vádat kép-
viselte.

(3) Nem kizárási ok, ha az ügyész a hivatali hatásköré-
ben tudomására jutott b´́uncselekmény miatt tett feljelen-
tést.

(4) Nem járhat el az ügyben — a Legf´́obb Ügyészség
kivételével — az az ügyészség, amelynek vezet´́ojével szem-
ben az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott kizá-
rási ok merül fel.

32. § (1) Ha az ügyész a kizárási okot nem maga jelen-
tette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de —
a 31. § (1) bekezdésének d) pontjában szabályozott kizárási
ok kivételével — a feljelentést nem utasíthatja el, a nyo-
mozást nem szüntetheti meg, kényszerintézkedést nem
alkalmazhat, vádat nem emelhet, és a vádat nem képvisel-
heti.

(2) Az ügyész kizárásáról az ügyészség vezet´́oje, az
ügyészség vezet´́ojének kizárásáról a felettes ügyészség ve-
zet´́oje határoz.

33. § Az ügyész a 32. § (1) bekezdésében szabályozott
korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelent´́o a kizárás megta-
gadása után az ügyész kizárása iránt a 31. § (1) bekezdésé-
nek ugyanazon pontjára, illetve a (2) bekezdésére alapított
újabb bejelentést tesz.

34. § Az ügyész kizárására vonatkozó szabályok irány-
adók a jegyz´́okönyvvezet´́o kizárására is.

IV. Fejezet

A NYOMOZÓ HATÓSÁG

A nyomozó hatóság feladata

35. § (1) A nyomozó hatóság a nyomozást az ügyész
rendelkezése alapján vagy önállóan végzi.

(2) A nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy
egyes nyomozási cselekményeket, ha a b´́uncselekményt
maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más
módon maga szerzett tudomást.

A nyomozó hatóságok

36. § (1) Az általános nyomozó hatóság a rend´́orség.

(2) A deviza-b´́uncselekmény (Btk. 309. §), az adó-, tár-
sadalombiztosítási csalás, ha adóra nézve követik el (Btk.
310. §), a csempészet és vámorgazdaság (Btk. 312. §), a
visszaélés csekkel (Btk. 313. §), valamint az ezekkel a
b´́uncselekményekkel összefüggésben elkövetett közok-
irat-hamisítás (Btk. 274. §), magánokirat-hamisítás (Btk.
276. §), számviteli fegyelem megsértése (Btk. 289. §) és
bélyeghamisítás (Btk. 307. §) nyomozását a vám- és pénz-
ügy´́orség végzi.

(3) A jogellenes belföldi tartózkodás (Btk. 214. §), a
tiltott határátlépés (Btk. 217. §), az embercsempészés
(Btk. 218. §), a határjel-rongálás (Btk. 220. §) és az úti
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okmány tekintetében elkövetett közokirat-hamisítás (Btk.
274. §) nyomozását a határ´́orség végzi, ha a b´́uncselek-
ményt a határ´́orség észleli.

(4) Ha a vám- és pénzügy´́orség vagy a határ´́orség hatás-
körébe tartozó b´́uncselekménnyel halmazatban más b´́un-
cselekmény is megvalósult, valamennyi b´́uncselekmény vo-
natkozásában a rend´́orség a nyomozó hatóság.

(5) Külföldön lév´́o magyar kereskedelmi hajón, illet´́oleg
polgári légi járm´́uvön magyar állampolgár vagy — a Btk.
3. §-ának (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában meghatáro-
zott esetben — bárki által elkövetett b´́uncselekmény miatt
a hajó, illet´́oleg a légi járm´́u parancsnoka jogosult a nyo-
mozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására.

A nyomozó hatóság hatásköre és illetékessége

37. § (1) A nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékes-
ségét külön jogszabály határozza meg.

(2) A 36. § (1)—(3) bekezdése szerinti nyomozó ható-
ságok között felmerült hatásköri összeütközés esetén az
eljáró nyomozó hatóságot az illetékes f´́oügyész jelöli ki. Ha
ez hatáskörét meghaladja, az eljáró nyomozó hatóságot a
Legf´́obb Ügyészség jelöli ki.

A nyomozó hatóság tagjának kizárása

38. § (1) A büntet´́o ügyben a nyomozó hatóság tagjaként
nem járhat el,

a) aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben
eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója,

b) aki az ügyben mint terhelt, véd´́o, továbbá sértett,
magánvádló, pótmagánvádló, magánfél vagy azok képvise-
l´́ojeként vesz, vagy vett részt, valamint ezek hozzátarto-
zója,

c) aki az ügyben mint tanú vagy szakért ´́o vesz, vagy vett
részt,

d) akit ´́ol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból
nem várható.

(2) A perújítás során elrendelt nyomozásból a nyomozó
hatóságnak az alapügyben eljárt tagja is ki van zárva.

(3) Nem kizárási ok, ha a nyomozó hatóság tagja a
szolgálati feladata teljesítése során tudomására jutott b´́un-
cselekmény miatt tett feljelentést.

(4) Nem járhat el az ügyben az a nyomozó hatóság,
amelynek vezet´́ojével szemben a 38. § (1) bekezdésében
szabályozott kizárási ok merül fel. Ha a kizárási ok az
országos hatáskör´́u nyomozó hatóság vezet´́ojével szemben
merül fel, a nyomozást az ügyészség végzi.

39. § (1) Ha a nyomozó hatóság tagja a kizárási okot nem
maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben
eljárhat, de kényszerintézkedést nem alkalmazhat.

(2) A nyomozó hatóság tagjának kizárásáról a nyomozó
hatóság vezet´́oje, az utóbbi kizárásáról a felettes nyomozó
hatóság vezet´́oje határoz. Az országos hatáskör´́u nyomozó
hatóság vezet´́ojének kizárásáról az illetékes ügyész hatá-
roz.

40. § A kizárási indítvány elutasítása esetén a 196. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.

41. § A nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó
szabályok irányadók a jegyz´́okönyvvezet´́o kizárására is.

V. Fejezet

A BÜNTET´́OELJÁRÁSBAN RÉSZT VEV́Ó
SZEMÉLYEK

42. § A büntet´́oeljárásban — a II—IV. Fejezetben fel-
soroltakon kívül — a terhelt, a véd´́o, a sértett, a magán-
vádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek
és ezek képvisel´́oi, valamint a segít´́ok vesznek részt.

A terhelt

43. § (1) A terhelt az, akivel szemben büntet´́oeljárást
folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a bíró-
sági eljárásban vádlott, a büntetés joger´́os kiszabása, illetve
a megrovás, próbára bocsátás vagy javítóintézeti nevelés
joger´́os alkalmazása után elítélt.

(2) A terhelt jogosult arra, hogy
a) a gyanúsítást, a vád tárgyát, illet ´́oleg ezek változását

közöljék vele,
b) — ha e törvény másképp nem rendelkezik — az

eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az
´́ot érint´́o iratokba betekintsen,

c) megfelel´́o id´́ot és lehet´́oséget kapjon a védekezésre
való felkészülésre,

d) a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely
szakaszában el´́oadja, indítványokat és észrevételeket te-
gyen,

e) jogorvoslattal éljen,
f)  a büntet ´́oeljárási jogairól és kötelességeir´́ol a bíró-

ságtól, az ügyészt´́ol és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást
kapjon.

(3) A fogva lév´́o terhelt jogosult arra, hogy a véd´́ojével
a kapcsolatot felvegye, vele szóban és írásban ellen´́orzés
nélkül érintkezzék.

(4) A (2) bekezdés c) pont szerinti jogosultság szem
el´́ott tartása mellett a terhelt számára úgy kell biztosítani
a felkészülés lehet´́oségét, hogy az ne járjon az eljárás foly-
tatására nézve aránytalan nehézséggel.
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A véd´́o

44. § (1) Véd´́oként meghatalmazás vagy kirendelés alap-
ján ügyvéd járhat el.

(2) A terhelt érdekében több véd´́o is eljárhat. Több
terhelt érdekében ugyanaz a véd´́o akkor járhat el, ha a
terheltek érdekei nem ellentétesek.

(3) Ügyvédjelölt ügyvéd helyetteseként a nyomozás so-
rán, valamint a helyi bíróságon járhat el.

45. § (1) Nem lehet véd´́o
a) a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magán-

fél és képvisel´́ojük, valamint ezek hozzátartozója,
b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy mint a nyomozó

hatóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró
bírónak, ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a
hozzátartozója,

c) aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanú-
sított, vagy akinek az érdeke a terheltével ellentétes,

d) aki az ügyben szakért ´́oként, illet ´́oleg szaktanácsadó-
ként vesz vagy vett részt,

e) aki az ügyben tanúként vesz vagy vett részt, kivéve,
ha a 81. § (1) bekezdésének b) pontja alapján nem volt
kihallgatható.

(2) A tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidej´́uleg
nem lehet véd´́o.

(3) A véd´́o kizárásáról a bíróság határoz.

46. § A büntet´́oeljárásban véd´́o részvétele kötelez´́o, ha
a) a terheltet fogva tartják, az ´́orizetbe vételt kivéve,
b) a terhelt süket, néma, vak, kóros elmeállapotú,
c) a terhelt a magyar nyelvet, illet ´́oleg az eljárás nyelvét

nem ismeri,
d) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen véde-

kezni,
e) e törvény err´́ol külön rendelkezik.

47. § (1) Véd´́ot els´́osorban a terhelt hatalmazhat meg.
Meghatalmazást a terhelt törvényes képvisel´́oje vagy nagy-
korú hozzátartozója is adhat. A meghatalmazásról a ter-
heltet értesíteni kell.

(2) A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a
más által meghatalmazott véd´́ot´́ol megvonhatja.

48. § (1) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó
hatóság véd´́ot rendel ki, ha a védelem kötelez´́o, és a ter-
heltnek nincs meghatalmazott véd´́oje. A terheltet a kiren-
delést követ´́oen tájékoztatni kell a véd´́o személyér´́ol.

(2) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
akkor is véd´́ot rendel ki, ha a védelem nem kötelez´́o, de a
terhelt véd´́o kirendelését azért kéri, mert a jövedelmi vi-
szonyai miatt nem tud a védelmér´́ol gondoskodni.

(3) A kirendelés hatályát veszti, ha a terhelt védelmér´́ol
meghatalmazás útján gondoskodnak.

(4) A véd´́o kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak,
de a terhelt — indokoltan — más véd´́o kirendelését kérhe-
ti. A kérelemr´́ol az a bíróság, ügyész, illet´́oleg nyomozó
hatóság dönt, amely el´́ott az eljárás folyik.

(5) A kirendelt véd´́o indokolt esetben kérheti a felmen-
tését a kirendelés alól. A kérelem elfogadásáról az a bíró-
ság, ügyész, illet´́oleg nyomozó hatóság dönt, amely el´́ott az
eljárás folyik.

(6) A véd´́o a kirendelést követ´́oen a helyetteseként
eljáró személyér´́ol tájékoztatja a kirendel´́ot, illet´́oleg azt a
bíróságot, ügyészt vagy nyomozó hatóságot, amely el´́ott az
eljárás folyik.

49. § A kirendelés, illet´́oleg a meghatalmazás hatálya —
ha a meghatalmazásból más nem t´́unik ki — a büntet´́oel-
járás joger´́os befejezéséig tart, de kiterjed a különleges
eljárásokra is.

50. § (1) A véd´́o köteles
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni,

b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési
eszközt és módot kell´́o id´́oben felhasználni,

c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeir´́ol felvilá-
gosítani, a jogairól tájékoztatni,

d) a terheltet ment´́o, illet ´́oleg a felel´́osségét enyhít ´́o
tények felderítését szorgalmazni.

(2) A véd´́o a védelem érdekében az ügyben tájékozód-
hat, a jogszabályokban biztosított lehet´́oségek keretei kö-
zött adatokat szerezhet be, és gy´́ujthet.

(3) A terhelt jogait a véd´́oje külön is gyakorolhatja,
kivéve azokat, amelyek értelemszer´́uen kizárólag a terhel-
tet illetik.

A sértett

51. § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét
a b´́uncselekmény sértette vagy veszélyeztette.

(2) A sértett jogosult arra, hogy
a) — ha e törvény másképp nem rendelkezik — az

eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás ´́ot érint´́o
irataiba betekintsen,

b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és ész-
revételeket tegyen,

c) a büntet ´́oeljárási jogairól és kötelességeir´́ol a bíró-
ságtól, az ügyészt´́ol és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást
kapjon,

d) e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslat-
tal éljen.
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(3) Ha a sértett akár a büntet´́oeljárás megindítása el´́ott,
akár azt követ´́oen meghalt, helyébe egyenesági rokona,
házastársa, élettársa vagy törvényes képvisel´́oje léphet.

A magánvádló

52. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik,
könny´́u testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok
megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés
esetén a vádat mint magánvádló a sértett képviseli, feltéve,
hogy az elkövet´́o magánindítványra büntethet´́o.

(2) A magánvádló halála esetén helyébe harminc napon
belül a hozzátartozója léphet.

(3) Kölcsönösen elkövetett könny´́u testi sértés, rágal-
mazás és becsületsértés miatt az egyik fél feljelentésére
megindított eljárásban — e törvény rendelkezései szerint
— magánindítványt el´́oterjeszt´́o másik fél viszonvádlóként
jár el. Ahol e törvény a magánvádlóról rendelkezik, ezen a
viszonvádlót is érteni kell.

(4) A becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözen-
d´́o, ha hivatalos személy sérelmére hivatalos eljárása alatt,
illetve hatóság sérelmére hivatali m´́uködésével összefüg-
gésben követik el.

A pótmagánvádló

53. § (1) A sértett az e törvényben meghatározott eset-
ben pótmagánvádlóként léphet fel, ha

a) az ügyész a vádat elejtette,
b) az ügyész vagy a nyomozó hatóság a feljelentést el-

utasította, vagy a nyomozást megszüntette.

(2) A pótmagánvádló halála esetén helyébe — harminc
napon belül — egyenesági rokona, házastársa, élettársa
vagy törvényes képvisel´́oje léphet.

A magánfél

54. § (1) Magánfél az a sértett, aki a büntet´́oeljárásban
polgári jogi igényt érvényesít.

(2) A magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi
igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává tett cselekmény
következtében keletkezett.

(3) A polgári jogi igény egyéb törvényes úton való érvé-
nyesítését nem zárja ki, hogy a sértett magánfélként nem
lépett fel.

(4) A polgári jogi igényt az ügyész is érvényesítheti.

(5) Ha a sértett meghalt, az örököse léphet fel magán-
félként, az 51. §-ban szabályozott jogok azonban csak a
polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatban illetik
meg.

(6) Ha a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos
eljárási kérdésr´́ol e törvény nem rendelkezik, a polgári
eljárás szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy azok e tör-
vénnyel, illet´́oleg a büntet´́oeljárás jellegével nem ellenté-
tesek. A terhelt a magánféllel szemben követelést nem
érvényesíthet, beszámítási kifogással nem élhet.

Az egyéb érdekeltek

55. § Az, akinek a jogára vagy a jogos érdekére a bünte-
t´́oeljárásban hozott határozat közvetlen hatással lehet, az
´́ot érint´́o körben indítványokat és észrevételeket tehet, a
határozat reá vonatkozó rendelkezése ellen jogorvoslattal
élhet, és a tárgyaláson megjelenhet.

A képvisel´́ok

56. § (1) A sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a
magánfél és az egyéb érdekelt a jogait a képvisel´́oje útján
is gyakorolhatja. Képvisel´́oként ügyvéd járhat el. A jogai
érvényesítésére képtelen sértett vagy magánvádló képvise-
letére a bíróság ügyvédet rendelhet ki.

(2) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelez´́o.

57. § Ha a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a
magánfél és az egyéb érdekelt cselekv´́oképtelen, a képvi-
seletét a törvényes képvisel´́oje látja el, ha korlátozottan
cselekv´́oképes, a képviseletét a törvényes képvisel´́o láthat-
ja el. Az e törvényben meghatározott esetben a képviselet-
re a gyámhatóság is jogosult.

58. § (1) Ha a b´́uncselekménynek több sértettje van,
maguk közül kijelölhetik a sértetti jogokat gyakorló ter-
mészetes, illet´́oleg jogi személyt.

(2) Ha a pótmagánvád vagy a magánvád emelésére,
illet´́oleg képviseletére többen jogosultak, a megegyezé-
sükt´́ol függ, hogy melyikük jár el. Ha err´́ol megállapodás
nem jött létre, a bíróság jelöli ki közülük a képvisel´́ot.

(3) A magánfél képviseletére a polgári eljárásjog szabá-
lyai az irányadók.

A segít´́ok

59. § (1) A segít´́ok a törvényben meghatározott tevé-
kenységet fejthetnek ki a terhelt, a sértett és a tanú mellett.

(2) Ha a b´́uncselekménynek több sértettje van, avagy
egyének közelebbr´́ol meg nem határozható létszámú és
összetétel´́u csoportja tekintend´́o sértettnek, bírósági nyil-
vántartásba vett, magyarországi székhely´́u társadalmi szer-
vezet az ügyre vonatkozó álláspontját a bíróság el´́ott írás-
ban kifejtheti.
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VI. Fejezet

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

I. Cím

A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ
HATÓSÁG ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEINEK

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

60. § Ha e törvény a kényszerintézkedések alkalmazása
esetén az érintett személy alkotmányos jogainak korláto-
zását megengedi, az ilyen cselekmény elrendelésének az
egyéb feltételek megléte mellett is csak akkor van helye, ha
az eljárás célja kisebb korlátozással járó más cselek-
ménnyel nem biztosítható.

61. § A bíróság és az ügyész a helyi önkormányzat jegy-
z´́ojét és más hatóságot megbízhat a büntet´́oeljárás érdeké-
ben szükséges eljárási cselekmény végzésével; a megbízás-
nak a hatóság haladéktalanul köteles eleget tenni.

62. § A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az
eljárási cselekmény elvégzése el´́ott a cselekménnyel érin-
tett személyt a jogairól tájékoztatja, és a kötelezettségeire
figyelmezteti.

63. § (1) Az eljárásban részt vev´́o személyek személyes
adatainak megismerésére és kezelésére a bíróság, az
ügyész, a nyomozó hatóság, a szakért´́o, valamint a bíróság
vagy az ügyész által megkeresett hatóság az e törvényben
meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogo-
sult. A terhelt b´́unügyi nyilvántartás céljára szolgáló sze-
mélyes adatainak körét és a személyes adatok kezelésének
szabályait külön törvény állapítja meg.

(2) A büntet´́oeljárásban részt vev´́o személy személyes
adatait a szükséges mértékig kell jegyz´́okönyvben rögzíte-
ni.

(3) A büntet´́oeljárás során rögzített személyes adatok
— ha e törvény kivételt nem tesz — nem törölhet´́ok.

II. Cím

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A határid´́ok

64. § (1) Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére
nyitva álló id´́otartamot (határid´́o), illetve azt az id´́otarta-
mot, amelynek két eljárási cselekmény között el kell telnie
(id´́oköz), a törvény határozza meg, és a határid´́ot a törvény
alapján a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság

állapítja meg. A határid´́ot órákban, napokban, hónapok-
ban vagy években kell megállapítani.

(2) Az órákban megállapított határid´́obe minden meg-
kezdett óra egész órának számít. A napokban megállapí-
tott határid´́obe nem számít be az a nap, amelyre a határid´́o
kezdetére okot adó körülmény esik (kezd´́onap). A hóna-
pokban vagy években megállapított határid´́o azon a napon
végz´́odik, amelynek száma a kezd´́onapnak megfelel, ha
pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napján.

(3) Ha a határid´́o utolsó napja munkaszüneti nap, a
határid´́o a következ´́o munkanapon jár le.

(4) A bírósághoz, az ügyészhez, illet´́oleg a nyomozó
hatósághoz intézett beadványnak és az el´́ottük teljesíthet´́o
eljárási cselekménynek a határideje a hivatali munkaid´́o
végével jár le. Nem számít a határid´́o elmulasztásának, ha
a beadványt a határid´́o utolsó napján postára adták.

(5) Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott
id´́opont a határnap. A határnapot a bíróság, az ügyész,
illet´́oleg a nyomozó hatóság állapítja meg.

Az igazolás

65. § (1) Ha a terhelt, a véd´́o, a sértett, a magánvádló, a
magánfél, a pótmagánvádló, a tanú vagy a szakért´́o, továb-
bá a bírósági eljárásban az ügyész határid´́ot vagy határna-
pot, illet´́oleg a jogorvoslatra jogosult határid´́ot önhibáján
kívül mulasztott — ha e törvény eltér´́oen nem rendelkezik
— igazolásnak van helye.

(2) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határid´́o utol-
só napjától, illet´́oleg a határnaptól számított nyolc napon
belül lehet el´́oterjeszteni. Ha a mulasztás kés´́obb jutott a
mulasztó tudomására, vagy az akadály kés´́obb sz´́unt meg,
az igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, ille-
t´́oleg az akadály megsz´́unésével kezd´́odik. Hat hónapon túl
igazolási kérelmet nem lehet el´́oterjeszteni.

(3) Az igazolási kérelemben el´́o kell adni a mulasztás
okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vét-
lenségét valószín´́usítik. Határid´́o elmulasztása esetén az
igazolási kérelem el´́oterjesztésével együtt az elmulasztott
cselekményt is pótolni kell.

(4) Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni.

(5) Az igazolási kérelemnek az eljárás folytatására, ille-
t´́oleg a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ha
az igazolási kérelem valószín´́usíti a mulasztó vétlenségét,
illetve azt, hogy az elmulasztott cselekmény pótlása meg-
történt vagy megtörténik, az eljárási cselekmény vagy a
határozat végrehajtása felfüggeszthet´́o.

66. § (1) Az igazolási kérelemr´́ol a határid´́ot, illetve a
határnapot megállapító bíróság, ügyész, illet´́oleg nyomozó
hatóság határoz. Jogorvoslati határid´́o elmulasztása ese-
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tén a jogorvoslat elbírálására jogosult határoz az igazolási
kérelemr´́ol.

(2) Az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani, ha

a) az igazolást e törvény kizárja,
b) a kérelem elkésett,
c) határid´́o elmulasztása esetén az igazolást kér´́o az

elmulasztott cselekményt — a kérelem el´́oterjesztésével
együtt — nem pótolta, holott az lehetséges volt.

(3) Ha a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolást kér´́o által
pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt az
elmulasztott határid´́on belül teljesítette volna, az elmu-
lasztott határnapon végzett eljárási cselekményt pedig a
szükséges keretben meg kell ismételni. A megismétlés
eredményéhez képest a korábbi eljárási cselekmény hatá-
lyában tartásáról vagy teljes, illet´́oleg részleges hatályon
kívül helyezésér´́ol is határozni kell.

(4) Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen
nincs helye jogorvoslatnak.

Az idézés és az értesítés

67. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az
ügyész és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a jelenléte
az eljárási cselekménynél kötelez´́o, illet´́oleg azt értesíti,
akinek a jelenléte nem kötelez´́o, de azt a törvény lehet´́ové
teszi.

(2) Az idézés és az értesítés rendszerint írásban vagy a
bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság el´́otti sze-
mélyes megjelenés alkalmával szóban történik. Az idézés-
nek, illet´́oleg értesítésnek tartalmaznia kell

a) a megidézettnek hol, mikor, milyen min´́oségben kell
megjelennie,

b) az értesített hol, mikor, milyen min´́oségben jelenhet
meg,

c) a távolmaradás következményeire való figyelmezte-
tést,

d) a vádirat benyújtása után a vádlott nevét és az eljárás
alapjául szolgáló b´́uncselekmény megjelölését.

(3) Ha az id´́o hiánya, értesítés esetében az érintettek
nagy száma indokolttá teszi, a (2) bekezdésben említetten
kívül más alkalmas módon vagy eszközzel — különösen
távbeszél´́o, telefax, számítógép útján — való idézésnek
vagy értesítésnek is helye van. Sajtóhirdetményben tehet´́o
közzé az értesítés, ha ezt az érdekeltek rendkívül nagy
száma indokolttá teszi.

(4) Minden esetben közölni kell, hogy az érintettet me-
lyik bíróság, ügyészség, illet´́oleg nyomozó hatóság idézi,
illet´́oleg értesíti; az idézés, illetve az értesítés tényét az ügy
irataiban rögzíteni kell.

(5) A megidézett, illet´́oleg az értesített felhívható arra,
hogy az ügyre vonatkozó iratait hozza magával.

(6) Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell
megküldeni. Sajtóhirdetményben az értesítettek neve nem
közölhet´́o.

68. § (1) Katonát [Btk. 122. § (1) bek.] rendszerint az
elöljárója útján kell idézni, illet´́oleg értesíteni. Az idézés,
illet´́oleg az értesítés az elöljáró egyidej´́u értesítése mellett
közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illet´́oleg az
értesítettnek az idézés, illetve az értesítés küld´́ojének a
székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási
cselekmény elvégzését veszélyeztetné.

(2) A kiskorú idézésér´́ol a gondozóját azzal a felhívással
kell értesíteni, hogy a megjelenésér´́ol gondoskodjék. Ha a
kiskorú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, a gondo-
zója útján kell idézni, illetve értesíteni. A kiskorú idézését
és értesítését a törvényes képvisel´́ojével is közölni kell.

Az idézéssel szembeni mulasztás következményei

69. § (1) Ha a terhelt, a véd´́o, a tanú vagy a szakért´́o
idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos okkal el´́oze-
tesen, haladéktalanul nem menti ki, vagy az eljárási cselek-
ményr´́ol engedély nélkül távozik

a) a terhelt el´́ovezetése rendelhet´́o el,
b) a tanú el´́ovezetése rendelhet´́o el, vagy rendbírsággal

sújtható,
c) a véd´́o és a szakért ´́o rendbírsággal sújtható.

(2) Ha a terhelt vagy a tanú önhibájából olyan állapot-
ban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, a terhelt el´́ove-
zetése rendelhet´́o el, a tanú rendbírsággal sújtható, vagy
el´́ovezetése rendelhet´́o el. Az okozott költség megtéríté-
sére a terheltet és a tanút kötelezni kell.

(3) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben a tanút és
a szakért´́ot a meg nem jelenésével, illet´́oleg az eltávozásá-
val okozott költség megtérítésére határozattal kell köte-
lezni.

(4) A 68. § (1) bekezdése szerint idézett katona mulasz-
tása esetén az (1)—(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(5) Ha a 68. § (2) bekezdése szerint idézett kiskorú nem
jelenik meg, és gondozója nem igazolja, hogy a kiskorú
meg nem jelenésében vétlen, a gondozó rendbírsággal sújt-
ható, és a meg nem jelenéssel okozott költség megtéríté-
sére határozattal kötelezhet´́o.

(6) Ha az ügyész a bíróság értesítésében megjelölt id´́o-
ben és helyen olyan eljárási cselekményen nem jelenik
meg, amelyen részvétele kötelez´́o, err´́ol a bíróság a felettes
ügyészt tájékoztatja.

(7) Az idézéssel szembeni mulasztás következményei
akkor alkalmazhatók, ha az idézés a 67—68. § rendelkezé-
seinek, kézbesítése pedig az e törvényben és a külön jog-
szabályban foglaltaknak, illet´́oleg az egyéb el´́oírásoknak
megfelel.
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A kézbesítés

70. § (1) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó
hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére át-
adása (kézbesítés) történhet

a) személyesen,
b) posta útján,
c) hirdetményi úton,
d) a bíróság, az ügyész, illet ´́oleg a nyomozó hatóság

kézbesít´́oje útján,
e) nemzetközi jogsegély keretében.

(2) A címzett az iratot az azt küld´́onél is átveheti.

(3) Ha a sértettnek vagy az egyéb érdekeltnek meghatal-
mazottja van, a részére szóló iratot — az idézés kivételével
— a meghatalmazottnak kell kézbesíteni.

(4) Ha hirdetményi kézbesítésnek van helye, az iratot
tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság, valamint a
címzett utolsó lakóhelye szerinti helyi önkormányzat hir-
det´́otáblájára. Az iratot a bíróságnál történt kifüggesztés-
t´́ol számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekin-
teni.

(5) Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó irat
csak a bíróságnál, az ügyésznél, illet´́oleg a nyomozó ható-
ságnál kézbesíthet´́o. A címzett az iratot nem viheti magá-
val; a címzettnek államtitkot vagy szolgálati titkot nem
tartalmazó kivonatot kell adni. Hirdetményi úton is ilyen
kivonatot kell kézbesíteni. A bíróságnak, az ügyésznek
vagy a nyomozó hatóságnak kézbesítend´́o iratokra e kor-
látozások nem terjednek ki.

Megkeresések

71. § (1) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság
állami és helyi önkormányzati szervet, köztestületet, gaz-
dálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és társa-
dalmi szervezetet kereshet meg tájékoztatás adása végett,
és ennek teljesítésére legfeljebb harminc napos határid´́ot
állapíthat meg. A megkeresett — ha törvény másképp nem
rendelkezik — köteles a megkeresést teljesíteni, illet´́oleg
a teljesítés akadályát közölni.

(2) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság helyi
önkormányzatot és más hatóságot iratok rendelkezésre
bocsátása végett is megkereshet.

(3) Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonat-
kozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhe-
tetlenül szükséges. A megkeresésben az adatkezelés pon-
tos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.

(4) Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes
adat jut a megkeres´́o tudomására, amely a megkeresés
céljával nem függ össze, az adatot törölni kell.

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott személyes adat
az irat eredeti példányában található, a megkeresés céljá-
val összefügg´́o személyes adatról kivonatot kell készíteni,
és ezzel egyidej´́uleg az eredeti iratot a megkeresettnek
vissza kell küldeni.

Az ügyek egyesítése és elkülönítése

72. § (1) Ha a büntet´́o ügyben több terhelt van, velük
szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. Ez a
rendelkezés a b´́unpártolóra és az orgazdára is kiterjed.

(2) Egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes
elbírálása az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt vev´́o
személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszer´́u.

(3) Az ügyek egyesítését mell´́ozni kell, illet´́oleg az ügye-
ket el kell különíteni, ha a terheltek nagy száma vagy egyéb
ok a felel´́osségnek ugyanabban az eljárásban történ´́o elbí-
rálását jelent´́osen nehezítené.

(4) Az elkülönített ügy iratait a hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkez´́o bírósághoz, ügyészhez vagy nyomozó
hatósághoz kell áttenni.

Intézkedések az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel
szemben

73. § (1) Ha a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, a
bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság tartózkodási
helyének felkutatása iránt intézkedik; elrendeli a terhelt
lakóhelyének megállapítását, tartózkodási helyének felde-
rítését, és — szabadságvesztéssel büntetend´́o b´́uncselek-
mény esetén — a bíróság vagy az ügyész elfogató parancsot
bocsát ki.

(2) Ha a hatóság vagy hivatalos személy olyan terhelt
tartózkodási helyér´́ol szerez tudomást, akivel szemben az
(1) bekezdés szerinti intézkedéseket rendeltek el, köteles
err´́ol az elrendel´́o bíróságot, az ügyészt, illet´́oleg a nyomo-
zó hatóságot értesíteni.

(3) Azt, aki ellen elfogató parancsot bocsátottak ki,
megtalálása esetén ´́orizetbe kell venni, és huszonnégy órán
belül az elfogató parancsot kibocsátó bíróság vagy ügyész
elé kell állítani.

(4) Az elfogató parancsot vissza kell vonni, mihelyt
elrendelésének oka megsz´́unt. A visszavonásról az elfoga-
tó parancsot kibocsátó bíróság, illet´́oleg ügyész intézkedik.

A b´́unügyi költség

74. § (1) B´́unügyi költség
a) az a költség, amelyet az ügyben az eljárás megindítá-

sától a büntetés végrehajtásának befejezéséig, továbbá a
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perújítási eljárás, a rendkívüli felülvizsgálati, valamint a
különleges eljárások során az állam el´́olegezett,

b) a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótma-
gánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt és a sértett
törvényes képvisel´́ojének az ügyben felmerült készkiadása,
akkor is, ha azt az állam nem el´́olegezte,

c) a kirendelt véd´́onek és a sértett, a magánfél, valamint
a pótmagánvádló képvisel´́ojének készkiadása és díja, ak-
kor is, ha azt az állam nem el´́olegezte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett költség külö-
nösen a tanú megjelenésével felmerült költség, a szakért´́o,
illet´́oleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíj
és költségtérítés, a lefoglalt dolog szállításával és meg´́or-
zésével felmerült költség, a tolmács díja és költségtérítése,
az el´́ovezetéssel felmerült költség.

(3) Ha a külön jogszabály rendelkezése alapján a terhel-
tet személyes költségmentesség illeti meg, a kirendelt véd´́o
díját és a véd´́onek az állam által el´́olegezett, indokolt
készkiadását az állam viseli. A személyes költségmentes-
ségre jogosult terhelt számára a büntet´́o ügy iratairól kért
másolat kiadása illetékmentes.

(4) Az okozott költség viselésére kötelez´́o határozatnak
a költség viselésére vonatkozó rendelkezése elleni jogor-
voslat halasztó hatályú.

VII. Fejezet

A BIZONYÍTÁS

I. Cím

A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bizonyítás tárgya

75. § (1) A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, ame-
lyek a büntet´́o és a büntet´́oeljárási jogszabályok alkalma-
zásában jelent´́osek.

(2) A bizonyítás a büntet´́oeljárás járulékos kérdéseinek
— különösen a polgári jogi igénynek — elbírálásában
jelent´́os tényekre is kiterjedhet.

(3) Nem kell bizonyítani azokat a tényeket, amelyek
köztudomásúak, vagy amelyekr´́ol az eljáró bíróságnak,
ügyésznek, illet´́oleg nyomozó hatóságnak hivatalos tudo-
mása van.

A bizonyítás eszközei

76. § (1) A bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szak-
vélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a terhelt
vallomása.

(2) A büntet´́oeljárásban fel lehet használni azokat az
okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket va-
lamely hatóság — jogszabályban meghatározott feladatai-
nak teljesítése során a hatáskörében eljárva — a büntet´́o-
eljárás megindítása el´́ott készített, illet´́oleg beszerzett.

A bizonyítás törvényessége

77. § (1) A bizonyítási eszközök felderítése, összegy´́uj-
tése, biztosítása és felhasználása során e törvény rendelke-
zései szerint kell eljárni. Jogszabály elrendelheti a bizonyí-
tási cselekmények teljesítésének, a bizonyítási eszközök
megvizsgálásának és rögzítésének, valamint a bizonyítási
eljárások lefolytatásának meghatározott módját.

(2) A bizonyítási cselekmények végzésekor az emberi
méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti
jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a
magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül ne kerülje-
nek nyilvánosságra.

A bizonyítékok értékelése

78. § (1) A büntet´́oeljárásban szabadon felhasználható
a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz, és
szabadon alkalmazható minden bizonyítási eljárás. A tör-
vény azonban elrendelheti egyes bizonyítási eszközök
igénybevételét.

(2) A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs
törvényben el´́ore meghatározott bizonyító ereje.

(3) A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként
és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás ered-
ményét az így kialakult meggy´́oz´́odése szerint állapítja
meg.

(4) Nem értékelhet´́o bizonyítékként az olyan bizonyítási
eszközb´́ol származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy
a nyomozó hatóság b´́uncselekmény útján, más tiltott mó-
don vagy a résztvev´́ok eljárási jogainak lényeges korláto-
zásával szerzett meg.

II. Cím

A TANÚVALLOMÁS

79. § (1) Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítan-
dó tényr´́ol tudomása lehet.

(2) Akit tanúként megidéztek, köteles az idézésnek ele-
get tenni, és — ha e törvény nem tesz kivételt — vallomást
tenni.

(3) Az idézésben a tanú arra is felhívható, hogy az ügyre
vonatkozó iratain kívül a bizonyításnál felhasználható fel-
jegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.
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(4) A tanú kérelmére a megjelenésével felmerült költ-
séget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az
eljáró bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság megállapítja,
és megtéríti. Erre a tanút az idézésben, valamint a kihall-
gatásának befejezésekor figyelmeztetni kell.

80. § A tanú érdekében segít´́oként meghatalmazott ügy-
véd járhat el, ha a tanú a jogairól való felvilágosítás céljából
ezt szükségesnek tartja. Az idézésben a tanút err´́ol tájékoz-
tatni kell.

A tanú vallomástételének akadályai

81. § (1) Nem hallgatható ki tanúként
a) a lelkész, illet ´́oleg az egyházi személy arról, amire a

hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn,
b) a véd´́o arról, amir´́ol mint véd´́o szerzett tudomást,

vagy amit a terhelttel véd´́oi min´́oségében közölt,
c) akit ´́ol a testi vagy szellemi állapota miatt nyilván-

valóan nem várható helyes vallomás.

(2) Államtitoknak vagy szolgálati titoknak min´́osül´́o
tényr´́ol nem hallgatható ki tanúként az, aki a titoktartási
kötelezettség alól nem kapott felmentést.

(3) A felmentés megadására jogosultakat külön törvény
határozza meg. Külön törvényi rendelkezés hiányában a
felmentést a bíróság adhatja meg.

82. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja
a) a terhelt hozzátartozója,
b) az, aki magát vagy hozzátartozóját b´́uncselekmény

elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben,
c) aki a foglalkozásánál vagy a közmegbízatásánál fog-

va titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással a titoktartási
kötelességét megsértené, kivéve, ha ez alól a külön jogsza-
bály szerint jogosult felmentette.

(2) A tanút a kihallgatása elején a mentességi okokról
tájékoztatni és a jogaira figyelmeztetni kell. A figyelmez-
tetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát
jegyz´́okönyvbe kell venni. A figyelmeztetés elmaradása
esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem vehe-
t´́o figyelembe.

(3) A megtagadás jogosságáról az eljáró bíróság, ügyész,
illet´́oleg nyomozó hatóság határoz.

83. § (1) A tanú vallomástételének akadályát figyelembe
kell venni, ha az akár a b´́uncselekmény elkövetésekor állt
fenn, akár a kihallgatáskor áll fenn.

(2) A tanúnak a 81. § (1) bekezdésének a) és b) pontjá-
ban, a (2) bekezdésében, illet´́oleg a 82. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott mentessége az annak alapjául
szolgáló viszony megsz´́unése után is fennmarad.

84. § A 83. § rendelkezése ellenére kihallgatott tanú
vallomása bizonyítási eszközként nem vehet´́o figyelembe.

A tanú kihallgatása

85. § (1) A tanúkat egyenként kell kihallgatni.

(2) A kihallgatás kezdetén meg kell kérdezni a tanútól
a nevét, a születési idejét és helyét, anyja nevét, a lakóhe-
lyének és tartózkodási helyének címét, a foglalkozását, a
személyazonosító okmány számát, valamint azt, hogy a
terhelttel vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e, vagy
hogy az ügyben más okból érdekelt vagy elfogult-e. Ezekre
a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyéb-
ként a vallomástételt megtagadhatja.

(3) A kihallgatás elején tisztázni kell, hogy nincs-e a
tanú vallomástételének akadálya (81—82. §). Ha a tanú
vallomástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra,
hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint
az igazat vallani, továbbá figyelmeztetni kell a hamis tanú-
zás következményeire. A figyelmeztetést, valamint a tanú-
nak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyz´́okönyvbe kell
venni.

(4) A tanú kihallgatásánál jelen lehet az érdekében
eljáró ügyvéd, aki a tanúnak felvilágosítást adhat a jogairól,
de más tevékenységet nem végezhet, és a vallomást nem
befolyásolhatja. A kihallgatást követ´́oen az arról készült
jegyz´́okönyvet megtekintheti, és észrevételeit írásban vagy
szóban el´́oterjesztheti.

86. § (1) A tizennegyedik életévét meg nem haladott
személyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, ha a vallo-
másától várható bizonyíték mással nem pótolható. A ki-
hallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire való
figyelmeztetést mell´́ozni kell.

(2) Aki szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan
képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelent´́o-
ségét, tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallomást
kíván tenni, és a törvényes képvisel´́oje vagy a tanúként
kihallgatandó által megjelölt hozzátartozó hozzájárul. A
törvényes képvisel´́o vagy a kihallgatandó által megjelölt
hozzátartozó a tanú érdekében ügyvédet hatalmazhat meg.

(3) Ha a tanú és a törvényes képvisel´́o között érdekel-
lentét van, a (2) bekezdésben írt jogokat a gyámhatóság
gyakorolja.

87. § A tárgyalást megel´́oz´́oen a tanú bíróság el´́otti
kihallgatásának akkor van helye, ha

a) a tanú az életét közvetlenül veszélyeztet ´́o állapotban
van,

b) megalapozottan feltételezhet´́o, hogy a tanú tárgya-
láson nem jelenhet meg.

88. § (1) A kihallgatása során a tanú a hozzá intézett
kérdésekre válaszol, de arra is módot kell neki adni, hogy
a vallomását összefügg´́oen el´́oadja. Ha a tanú vallomása
eltér a korábbi vallomásától, ennek okát tisztázni kell. Az
eljárás azonos szakaszában a tanú újabb kihallgatásánál a
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személyi adatokat — ha azok nem változtak — nem szük-
séges rögzíteni.

(2) A tanú kérelmére a vallomásának egyes részeit szó
szerint kell jegyz´́okönyvbe venni.

Fogadalom a tanú vallomása el´́ott

89. § (1) A tanú a bíróság el´́ott a bíróság engedélyével
fogadalmat tehet. A tanút a fogadalom tételének lehet´́osé-
gére a kihallgatását megel´́oz´́oen figyelmeztetni kell.

(2) A fogadalmat arra kell tenni, hogy a tanú a legjobb
tudomása és lelkiismerete szerint az igazat és csakis az
igazat mondja el, és ebb´́ol semmit sem hallgat el.

90. § (1) A fogadalom rendszerint él´́oszóval, a felolva-
sott szövegminta utána mondásával történik.

(2) Ha a tanú néma, de írni tud, a fogadalomtétel a
fogadalom szövegének aláírásával, ha nem tud írni, tol-
mács alkalmazásával történik.

A fogadalom tételének mell´́ozése

91. § A tanú nem tehet fogadalmat, ha a tizennegyedik
életévét nem töltötte be.

92. § A tanú fogadalom tételére ugyanabban az eljárásban
csak egyszer kerülhet sor. A tanú a kés´́obbi vallomását a
korábban tett fogadalomra való hivatkozással er´́osítheti meg.

Kényszerintézkedés a tanúval szemben

93. § Ha a tanú a vallomástételt, illet´́oleg az eljárási
cselekménynél való közrem´́uködést a következményekre
történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja,
rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére
kötelezhet´́o.

94. § Ha a tanú a mentességére hivatkozással tagadja
meg a vallomástételt, az ennek helyt nem adó határozat
elleni jogorvoslatnak halasztó hatálya van.

III. Cím

A TANÚ VÉDELME

95. § A tanú életének és testi épségének vagy személyes
szabadságának védelme, valamint annak érdekében, hogy
a tanú a vallomástételi kötelezettségének eleget tegyen és
a vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg, a tanút az
e törvényben meghatározottak szerint védelemben kell ré-
szesíteni.

A tanú személyi adatainak zárt kezelése

96. § (1) A tanú, illetve az érdekében eljáró ügyvéd
kérelmére vagy hivatalból elrendelhet´́o, hogy a tanú sze-
mélyi adatait [85. § (2) bek.] — a nevén kívül — elkülönít-
ve, zártan kezeljék. Kivételesen indokolt esetben a tanú
nevének zárt kezelése is elrendelhet´́o. Ezekben az esetek-
ben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró
bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti
meg.

(2) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendel-
ték el, a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
tagja a tanú személyazonosságát az azonosítására alkalmas
iratok megtekintésével állapítja meg.

Különösen védett tanú

97. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha
a) vallomása kiemelked´́o súlyú ügy lényeges körülmé-

nyeire vonatkozik,
b) a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótol-

ható,
c) személyét és tartózkodási helyét a gyanúsított és a

véd´́o nem ismeri, és
d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátar-

tozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos
fenyegetésnek lenne kitéve.

A tanú személyes védelme

98. § Különösen indokolt esetben a bíróság, az ügyész,
illet´́oleg a nyomozó hatóság úgy rendelkezhet, hogy a rend-
´́orség a tanú, illetve hozzátartozója részére a külön jogsza-
bályban meghatározott személyi védelmet nyújtson.

IV. Cím

A SZAKVÉLEMÉNY

A szakért´́o alkalmazása

99. § (1) Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy
megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, szakér-
t´́ot kell alkalmazni.

(2) Szakért´́o alkalmazása kötelez´́o, ha
a) a bizonyítandó tény, illet ´́oleg az eldöntend´́o kérdés

személy kóros elmeállapota,
b) a bizonyítandó tény, illet ´́oleg az eldöntend´́o kérdés

kényszergyógykezelés vagy kényszergyógyítás szükséges-
sége,

c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik,
d) elhalt személy kihantolására kerül sor.
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(3) Szakért ´́ot a bíróság, az ügyész, illet ´́oleg — a (2) be-
kezdés a) és b) pontjában foglalt eseteket kivéve — a nyo-
mozó hatóság alkalmazhat.

100. § (1) A szakért´́o alkalmazása kirendeléssel törté-
nik. A szakért´́o kirendelésér´́ol szóló határozatnak meg kell
jelölnie

a) a szakért ´́oi vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket,
amelyekre a szakért´́onek választ kell adnia,

b) a szakért ´́o részére átadandó iratokat és tárgyakat, ha
az átadás nem lehetséges, az iratok és a tárgyak megtekint-
hetésének helyét és idejét,

c) a szakvélemény el´́oterjesztésének határidejét.

(2) Ha a szakvélemény elkészítéséhez sürg´́os részvizsgá-
latra van szükség, e vizsgálat kirendel´́o határozat nélkül,
az ügyész vagy a nyomozó hatóság szóbeli rendelkezése
alapján is elvégezhet´́o.

101. § (1) Rendszerint egy szakért´́ot kell alkalmazni. Ha
a vizsgálat jellege szükségessé teszi, több szakért´́o is kiren-
delhet´́o. Ez úgy is történhet, hogy a kirendelés csak a
szakért´́oi csoport vezet´́ojét jelöli ki, és feljogosítja ´́ot arra,
hogy a többi szakért´́ot bevonja.

(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot
vizsgálatánál két szakért´́ot kell alkalmazni. Jogszabály más
esetben is kötelez´́ové teheti több szakért´́o alkalmazását.

A szakért´́o

102. § (1) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó
hatóság igazságügyi szakért´́ot, ha pedig ez nem lehetséges,
kell´́o szakértelemmel rendelkez´́o személyt vagy intéz-
ményt (eseti szakért´́o) rendelhet ki szakért´́oként.

(2) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a szakkér-
déseket, amelyekben meghatározott intézmény vagy testü-
let jogosult szakvéleményt adni. Intézmény vagy testület
kirendelése esetén annak vezet´́oje jelöli ki az eljáró szak-
ért´́ot, err´́ol a kirendel´́ot értesíti.

(3) A szakért´́o kirendelésér´́ol a kirendel´́o, az eljáró
szakért´́o kijelölésér´́ol az intézmény, illetve testület vezet´́o-
je értesíti a terheltet, a véd´́ot és a sértettet; ha a szakért´́ot
a bíróság rendelte ki, err´́ol az ügyészt is értesíti.

A szakért´́o kizárása

103. § (1) Szakért´́oként nem járhat el,
a) aki az ügyben mint terhelt, véd´́o, továbbá mint sér-

tett, feljelent´́o vagy mint ezek képvisel´́oje vesz, vagy vett
részt, valamint ezek hozzátartozója,

b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy nyomozó ható-
ság tagja járt vagy jár el, valamint ezek hozzátartozója,

c) aki az ügyben tanúként vesz, vagy vett részt,

d) a halál oka és körülményei vizsgálatánál továbbá a
kihantolásnál az az orvos, aki a meghalt személyt közvet-
lenül a halála el´́ott gyógykezelte, illetve aki megállapította
a halál beálltát,

e) a szakért ´́oi intézmény szakért ´́oje, ha az a) pontban
meghatározott kizáró ok az intézmény vezet´́ojére áll fenn,

f)  akit az ügyben szaktanácsadóként vettek igénybe,
g) akit ´́ol elfogulatlan szakvélemény egyéb okból nem

várható.

(2) A szakért´́o a vele szemben felmerült kizárási okot
köteles a kirendel´́onek haladéktalanul bejelenteni; intéz-
mény kirendelése esetén a bejelentést az intézet vezet´́oje
útján kell megtenni.

(3) A szakért´́o kizárásáról az a bíróság, ügyész, illet´́oleg
nyomozó hatóság határoz, amely el´́ott az eljárás folyik.

(4) A 83—84. § rendelkezései a szakért´́ore értelemsze-
r´́uen irányadók.

Szakért´́oi vizsgálat

104. § (1) A szakért´́o köteles az ügyben közrem´́uködni,
és szakvéleményt adni.

(2) A szakért´́ot a kirendelés alól az a bíróság, ügyész,
illet´́oleg nyomozó hatóság, amely el´́ott az eljárás folyik,
fontos okból határozattal felmentheti. A szakért´́o — intéz-
mény kirendelése esetén annak vezet´́oje útján — a kiren-
del´́ot értesíti, ha

a) a szakkérdés nem tartozik a szakért ´́o szakismeretei-
nek körébe,

b) a szakkérdésben külön jogszabály alapján megha-
tározott intézmény vagy testület jogosult szakvéleményt adni,

c) a szakért ´́oi tevékenység ellátásában fontos ok akadá-
lyozza, így különösen, ha a tevékenység zavartalan ellátá-
sának vagy a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei nin-
csenek meg.

105. § (1) A szakért´́o szakért´́oi vizsgálat alapján ad
véleményt. A szakért´́o a vizsgálatot a tudomány állásának
és a korszer´́u szakmai ismereteknek megfelel´́o eszközök,
eljárások és módszerek felhasználásával köteles elvégezni.

(2) A szakért´́o köteles és jogosult mindazokat az adato-
kat megismerni, amelyek a feladatának teljesítéséhez szük-
ségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási
cselekményeknél jelen lehet, a terheltt´́ol, a sértett´́ol, a
tanúktól és az eljárásba bevont többi szakért´́ot´́ol felvilágo-
sítást kérhet. Ha ez a feladatának teljesítéséhez szükséges,
a kirendel´́ot´́ol újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást
kérhet. A szakért´́o a kirendel´́o felhatalmazása alapján a
neki át nem adott tárgyat megtekintheti, megvizsgálhatja,
mintavételt végezhet.

(3) A szakért´́o a vizsgálat során személyt vizsgálhat meg,
hozzá kérdéseket intézhet, tárgyakat megtekinthet és vizsgál-
hat. Ha a szakért ´́o olyan tárgyat vizsgál meg, amely a vizsgálat

1998/23. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1791



folytán megváltozik vagy megsemmisül, annak egy részét
lehet´́oleg az eredeti állapotban úgy kell meg´́oriznie, hogy az
azonosság, illet´́oleg a származás megállapítható legyen.

(4) A kirendel´́o meghatározhatja azokat a vizsgálatokat,
amelyeket a szakért´́onek a kirendel´́o jelenlétében kell el-
végezni.

(5) A szakért´́o értesíteni köteles a kirendel´́ot, ha annak
a hatáskörébe tartozó intézkedés vagy eljárási cselekmény
elvégzése szükséges.

Közrem´́uködési kötelezettség
a szakért´́o eljárása során

106. § (1) A megvizsgálandó személy testének sérthetet-
lenségét érint´́o szakért ´́oi vizsgálat csak a kirendel´́o külön
rendelkezése alapján végezhet´́o. A terhelt és a sértett köteles
a szakért ´́oi vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak magát alá-
vetni, kivéve a m´́utétet és a m´́utétnek min´́osül´́o vizsgálati
eljárást. A sértett köteles a szakért´́oi vizsgálat elvégzését
egyéb módon (pl. adatszolgáltatással) is el´́osegíteni.

(2) A szakért´́oi vizsgálattal okozott kárért — külön
jogszabály szerint — kártalanításnak van helye.

(3) Ha a terhelt a közrem´́uködési kötelezettségét nem
teljesíti, vele szemben kényszer alkalmazható. Ha a sértett
szegi meg közrem´́uködési kötelezettségét, rendbírsággal
sújtható.

(4) Az (1)—(3) bekezdésnek a sértettre vonatkozó
rendelkezéseit a tanúra is alkalmazni kell, azonban a
81—82. § rendelkezései irányadók.

Az elmeállapot megfigyelése

107. § (1) Ha a szakvélemény szerint a terhelt elmeálla-
potának hosszabb szakért´́oi megfigyelése szükséges, a bí-
róság — a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára —
a terhelt elmeállapotának megfigyelését rendeli el. A fog-
va lev´́o terheltet az Igazságügyi Megfigyel´́o és Elmegyógyí-
tó Intézetbe, a szabadlábon lev´́o terheltet a jogszabályban
meghatározott pszichiátriai fekv´́obeteg intézetbe kell be-
utalni. A megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határid´́ot
a bíróság a megfigyelést végz´́o intézet véleménye alapján
egy hónappal meghosszabbíthatja.

(2) Az elmeállapot megfigyelésének elrendelése miatt
bejelentett jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya, kivéve,
ha a terhelt szabadlábon van.

A szakvélemény el´́oterjesztése

108. § (1) A szakért´́o a szakvéleményt szóban el´́oadja,
vagy a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság által
kit´́uzött határid´́on belül írásban terjeszti el´́o.

(2) A szakvélemény magában foglalja
a) a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és eszkö-

zökre, a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra
vonatkozó adatokat (lelet),

b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését,
c) a szakmai megállapítások összefoglalását (szakmai

ténymegállapítás),
d) a szakmai ténymegállapításból levont következteté-

seket, ennek keretében a feltett kérdésekre adott válaszo-
kat (vélemény).

(3) A szakért´́o a szakvéleményt a saját nevében adja.

(4) Ha a vizsgálatban több szakért´́o m´́uködött közre, a
véleményben fel kell tüntetni, hogy melyik szakért´́o milyen
vizsgálatot végzett. Ha több szakért´́o azonos véleményre
jut, a szakvéleményt közösen is el´́oterjeszthetik (együttes
szakvélemény). Több szakterülethez tartozó szakkérdés-
ben a szakért´́ok a szakvéleményüket egyesíthetik (egyesí-
tett szakvélemény).

(5) Az írásbeli szakvéleményt a szakért´́onek alá kell
írnia. Ha a kirendelt szakért´́o intézmény, illetve testület
volt, a szakvéleményt annak vezet´́oje is aláírja.

(6) Az írásbeli szakvélemény el´́oterjesztésével egyide-
j´́uleg a szakért´́o bejelentheti, hogy a további eljárási cse-
lekményeken nem kíván jelen lenni. Ebben az esetben —
ha a szakért´́o megidézésére nincs szükség — értesítését
mell´́ozni kell.

(7) A terhelt, a tanú, illet´́oleg a sértett kérelmére elren-
delhet´́o, hogy a reá vonatkozó szakvélemény (2) bekezdés
a) pontja szerinti részét zártan kezeljék. Ilyen kérelmet a
terhelt véd´́oje és a tanú érdekében eljáró ügyvéd is el´́oter-
jeszthet.

(8) A terhelt elmeállapotára vonatkozó szakvélemény
(2) bekezdés a) pontja szerinti részét képez´́o, a terheltnek
az eljárás alapjául szolgáló cselekményre vonatkozó nyi-
latkozata bizonyítékként nem használható fel.

109. § Ha a szakvélemény hiányos, homályos, önmagával
ellentétben álló vagy az egyébként szükséges, a bíróság, az
ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság felhívására a szakért´́o
köteles a kért felvilágosítást megadni, illetve a szakvéle-
ményt kiegészíteni.

A szakért´́o meghallgatása

110. § (1) A szakvélemény szóbeli el´́oadása el´́ott meg
kell állapítani a szakért´́o személyazonosságát, és tisztázni
kell, hogy nincs-e vele szemben kizáró ok. Az eseti szakér-
t´́ot figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény adásának
következményeire. A figyelmeztetést, valamint a szakér-
t´́onek a figyelmeztetésre adott válaszát jegyz´́okönyvbe kell
venni. A szakvélemény el´́oadása után a szakért´́ohöz kérdé-
seket lehet intézni.
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(2) A szakvéleménynek a tárgyaláson történ´́o el´́oadása
el´́ott az igazságügyi szakért´́ot figyelmeztetni kell a szakér-
t´́oi esküjére.

(3) Az a szakért´́o, aki nem tett szakért´́oi esküt, fogadal-
mat tesz arra, hogy a szakvéleményét részrehajlás nélkül,
a legjobb tudása és lelkiismerete szerint adja el´́o. A tanú
fogadalomtételére vonatkozó szabályokat az eseti szakér-
t´́ore értelemszer´́uen alkalmazni kell.

Más szakért´́o alkalmazása

111. § (1) Ha a szakért´́ot´́ol kért felvilágosítás vagy a
szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, vagy
egyéb okból szükséges, más szakért´́ot kell kirendelni. En-
nek során szakért´́oi intézmény vagy testület véleménye is
beszerezhet´́o.

(2) Ha külön jogszabály által feljogosított intézmény
vagy testület az ügyben már adott szakvéleményt, szakér-
t´́oként más is kirendelhet´́o.

(3) A terhelt és a véd´́o a nyomozás során indítványoz-
hatja más szakért´́o kirendelését. A kirendelésr´́ol az ügyész
határoz.

(4) Ha kényszergyógykezelésr´́ol kell határozni, a ter-
helt, a törvényes képvisel´́oje vagy a házastársa, illet´́oleg
élettársa vagy a véd´́o indítványára más szakért´́ot is ki kell
rendelni.

(5) Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a nyomozás
során szakért´́ot rendelt ki, és a vádlott vagy a véd´́o a vádirat
kézbesítését´́ol számított tizenöt napon belül indítványozza
[263. § (2) bek.], a bíróságnak ugyanazon tényre más szak-
ért´́ot is ki kell rendelnie. E rendelkezés alkalmazásának
nincs helye, ha az ügyben a bíróság is kirendelt szakért´́ot,
vagy a terhelt, illetve a véd´́o által felkért személy (intéz-
mény, testület) szakért´́oként való bevonását a bíróság,
illet´́oleg az ügyész engedélyezte.

112. § (1) A terhelt és a véd´́o közölheti az ügyésszel,
illet´́oleg a bírósággal, hogy szakvéleményt kíván készíttet-
ni, és benyújtani.

(2) A terhelt vagy a véd´́o által szakvélemény készítésére
felkért személy (intézmény, testület) szakért´́oként való
bevonásáról a bíróság, illet´́oleg az ügyész határoz. A felkért
szakért´́o — e min´́oségének elismerése után — a szakért´́oi
vizsgálatokban közrem´́uködhet; a bírósági eljárásban a
bíróság, illet´́oleg az ügyész által kirendelt szakért´́ovel azo-
nos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.

(3) Ha a bíróság vagy az ügyész a felkért személy bevo-
nását megtagadja, az elkészített vélemény az okiratra vo-
natkozó szabályok szerint használható fel.

A szakért´́oi kötelezettség megszegésének
következményei

113. § (1) Ha a szakért´́o a közrem´́uködést vagy a véle-
ménynyilvánítást a megtagadás következményeire történt
figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbír-
sággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére köte-
lezhet´́o.

(2) A szakért´́ot akkor is rendbírsággal lehet sújtani, ha
a szakvélemény el´́oterjesztésével indokolatlanul késleke-
dik.

(3) Ha a szakért´́o a mentességére hivatkozva tagadja
meg a véleményadást, az ennek helyt nem adó határozat
elleni jogorvoslat elbírálásáig nem kötelezhet´́o közrem´́u-
ködésre.

A tolmács

114. § (1) Ha nem magyar anyanyelv´́u személy az eljárás
során az anyanyelvét vagy az általa értett más nyelvet kí-
vánja használni, tolmácsot kell igénybe venni.

(2) Ha a kihallgatandó személy süket vagy néma, általá-
ban tolmács igénybevételével vagy írásbeli érintkezés útján
kell kihallgatni.

(3) E törvénynek a szakért´́ore vonatkozó rendelkezései
a tolmácsra is irányadók azzal, hogy a külön jogszabályban
meghatározott képesítéssel rendelkez´́o személy vehet´́o
igénybe tolmácsként. Tolmácson a fordítót is érteni kell.

V. Cím

A TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ ÉS AZ OKIRAT

A tárgyi bizonyítási eszköz

115. § (1) Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy
(dolog), amely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas,
így különösen az, amely a b´́uncselekmény elkövetésének
nyomait hordozza, vagy a b´́uncselekmény elkövetése útján
jött létre, amelyet a b´́uncselekmény elkövetéséhez eszkö-
zül használtak, vagy amelyre a b´́uncselekményt elkövették.

(2) E törvény alkalmazásában tárgyi bizonyítási eszköz
az irat, a rajz és minden olyan tárgy, amely m´́uszaki, vegyi
vagy más eljárással adatokat rögzít. Ahol e törvény iratról
rendelkezik, ezen az adatot rögzít´́o tárgyat is érteni kell.

Az okirat

116. § (1) Okirat az a bizonyítási eszköz, amely valami-
lyen tény, adat valóságának, esemény megtörténtének vagy
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nyilatkozat megtételének bizonyítására készül, és arra al-
kalmas.

(2) Az okiratra vonatkozó rendelkezések irányadók az
okiratból készült kivonatra és az olyan tárgyra is, amely
valamely tény, adat valóságának, esemény megtörténté-
nek, vagy nyilatkozat megtételének igazolása céljából a
115. § (2) bekezdésében megjelölt módon készült.

(3) A tanú a vallomását saját kez´́uleg vagy más módon
leírhatja. A saját kez´́uleg leírt és aláírt vallomást, vagy a
más módon leírt vallomást, amelynek aláírását két tanú,
illet´́oleg bíró vagy közjegyz´́o hitelesítette, az iratokhoz kell
csatolni.

VI. Cím

A TERHELT VALLOMÁSA

117. § (1) A terhelt kihallgatása el´́ott meg kell állapítani
a személyazonosságát, ennek érdekében meg kell kérdezni
a terhelt nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakó-
helyének és tartózkodási helyének lakcímét, a személyazo-
nosító okmánya számát és az állampolgárságát.

(2) A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyel-
meztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a
vallomás tételét a kihallgatás folyamán bármikor megta-
gadhatja, továbbá amit mond, illet´́oleg rendelkezésre bo-
csát, vele szemben is felhasználható. A figyelmeztetést és
a terhelt válaszát jegyz´́okönyvbe kell foglalni. A figyelmez-
tetés elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási
eszközként nem vehet´́o figyelembe.

(3) A terhelt kihallgatása a foglalkozására, munkahelyé-
re, iskolai végzettségére, családi, kereseti és vagyoni körül-
ményeire, továbbá a korábbi büntetésére és az eljárás tár-
gyától függ´́oen a katonai rendfokozatára és a kitünteté-
seire vonatkozó kérdésekkel kezd´́odik. Ezt követi a terhelt
részletes kihallgatása.

(4) Ha a terhelt a vallomás tételét megtagadja, figyel-
meztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását nem aka-
dályozza. Ha a terhelt vallomást tesz, figyelmeztetni kell,
hogy a vallomásában mást b´́uncselekmény elkövetésével
hamisan nem vádolhat.

(5) Ha a terhelt vallomást kíván tenni, a vallomástétel
lehet´́oségét biztosítani kell.

118. § (1) A terhelthez kérdések intézhet´́ok, és módot
kell adni arra, hogy a vallomását összefügg´́oen el´́oadja.

(2) A terhelt beismerése esetén — ha e törvény eltér´́oen
nem rendelkezik — meg kell szerezni az egyéb bizonyíté-
kokat is.

(3) A terhelteket egyenként kell kihallgatni. A terhelt a
vallomását saját kez´́uleg vagy más módon leírhatja, ezt az
iratokhoz kell csatolni.

VII. Cím

A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A szemle

119. § (1) Szemlét a bíróság, illet´́oleg az ügyész rendel
el, és tart, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez vagy meg-
állapításához személy, tárgy vagy helyszín megtekintése,
illet´́oleg tárgy vagy helyszín megfigyelése szükséges.

(2) A szemlénél rendszerint szakért´́ot kell alkalmazni.

(3) A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából
jelent´́os körülményeket részletesen rögzíteni kell. A szem-
lén fel kell kutatni és össze kell gy´́ujteni a tárgyi bizonyítási
eszközöket, és gondoskodni kell a megfelel´́o módon törté-
n´́o meg´́orzésükr´́ol. A szemle tárgyáról, ha lehetséges és
szükséges, kép- vagy hangfelvételt, illetve képet és hangot
egyidej´́uleg rögzít´́o felvételt, rajzot vagy vázlatot kell ké-
szíteni, és azt a jegyz´́okönyvhöz kell csatolni.

(4) Ha a szemle tárgyát egyáltalán nem, vagy csak jelen-
t´́os nehézség, illetve költség árán lehetne a bíróság, az
ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság elé vinni, a szemlét a
helyszínen kell megtartani.

(5) A terhelt, a tanú, a sértett vagy más személy szemlének
alávethet´́o, a birtokában lev´́o tárgyat a szemle céljából köteles
rendelkezésre bocsátani. A terhelt erre kényszeríthet´́o; ha
más szegi meg ezt a kötelességét, rendbírsággal sújtható.

(6) A szemle során a 83. § rendelkezéseit értelemsze-
r´́uen alkalmazni kell.

120. § (1) A bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság
a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút (helyszíni
kihallgatás), ha az addigi kihallgatás után is szükséges,
hogy a b´́uncselekmény helyszínén nyilatkozzék, és mutassa
meg az elkövetés helyét, a b´́uncselekménnyel összefügg´́o
más helyet, tárgyi bizonyítási eszközt vagy a cselekmény
lefolyását.

(2) A helyszíni kihallgatás el´́ott a terheltet, illet´́oleg a
tanút ki kell hallgatni arról, hogy a kérdéses helyet, cselek-
ményt vagy tárgyi bizonyítási eszközt milyen körülmények
között észlelte, és mir´́ol ismerné fel.

A bizonyítási kísérlet

121. § (1) A bíróság, illet´́oleg az ügyész bizonyítási
kísérletet rendel el és tart, ha azt kell megállapítani vagy
ellen´́orizni, hogy valamely esemény vagy jelenség megha-
tározott helyen, id´́oben, módon, illet´́oleg körülmények
között megtörténhetett-e.

(2) A bizonyítási kísérletet lehet´́oleg ugyanolyan körül-
mények között kell lefolytatni mint ahogyan a vizsgált
esemény vagy jelenség megtörtént, illet´́oleg megtörténhe-
tett.
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A felismerésre bemutatás

122. § (1) A bíróság, illet´́oleg az ügyész felismerésre
bemutatást rendel el és tart, ha az személy vagy tárgy
felismerése céljából szükséges. A terheltnek vagy a tanú-
nak felismerésre legalább három személyt vagy tárgyat kell
be mutatni.

(2) A felismerésre bemutatás el´́ott azt, akit´́ol a felisme-
rés várható, részletesen ki kell hallgatni arról, hogy a kér-
déses személyt vagy tárgyat milyen körülmények között
észlelte, milyen kapcsolata van vele, milyen ismertet´́o je-
leir´́ol tud.

(3) Személyek bemutatása esetén az ügyt´́ol független és
a felismerést végz´́o által nem ismert, továbbá a kérdéses
személlyel a f´́o ismertet´́o jegyekben megegyez´́o tulajdon-
ságú — így különösen vele azonos nem´́u, hasonló korú,
testalkatú, b´́orszín´́u, ápoltságú és öltözet´́u — személyeket
kell a kérdéses személlyel egy csoportba állítani. Tárgyak
bemutatása esetén a kérdéses tárgyat hasonló tárgyak kö-
zött kell elhelyezni. A kérdéses személynek vagy tárgynak
a csoporton belüli elhelyezkedése a többit´́ol jelent´́osen
nem térhet el, és nem lehet felt´́un´́o.

(4) A bemutatást több felismer´́o személy esetében is
külön-külön, egymás távollétében kell végezni.

(5) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a felismerésre
bemutatást úgy kell végezni, hogy a felismerésre bemuta-
tott a tanút ne ismerhesse fel, illet´́oleg ne észlelhesse. Ha
a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, err´́ol
a felismerésre bemutatásnál is gondoskodni kell.

123. § (1) A bizonyítási kísérletre és a felismerésre
bemutatásra a szemle szabályait értelemszer´́uen alkalmaz-
ni kell.

(2) A bíróság, illet´́oleg az ügyész a szemle, a bizonyítási
kísérlet és a felismerésre bemutatás tartásához a nyomozó
hatóságot is igénybe veheti. A nyomozó hatóság a bíróság
utasításait határid´́ore teljesíti.

(3) A szemlét, a bizonyítási kísérletet és a felismerésre
bemutatást — ha az ügyész másképp nem rendelkezik —
a nyomozó hatóság is elrendelheti, és tarthatja.

A szembesítés

124. § (1) Ha a terheltek, a tanúk, illet´́oleg a terhelt és
a tanú vallomásai egymással ellentétesek, az ellentétet
szükség esetén szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesí-
tettek a vallomásukat egymással él´́oszóban közlik; megen-
gedhet´́o, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel.

(2) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a tanú szembe-
sítését mell´́ozni kell.

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt
akkor lehet szembesíteni, ha a szembesítés a kiskorúban
nem kelt félelmet.

A szakért´́ok párhuzamos meghallgatása

125. § Ha a szakért´́ok véleménye eltér, az eltérést a
szakért´́ok egymás jelenlétében való meghallgatásával lehet
tisztázni.

VIII. Fejezet

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK

I. Cím

AZ ´́ORIZETBE VÉTEL

126. § (1) Az ´́orizetbe vétel a terhelt személyi szabadsá-
gának átmeneti elvonása.

(2) Az ´́orizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetend´́o
b´́uncselekmény megalapozott gyanúja — különösen tet-
tenérés — esetén rendelhet´́o el, feltéve, hogy a terhelt
el´́ozetes letartóztatása valószín´́usíthet´́o.

(3) Az ´́orizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ennek
elteltével a terheltet — ha a bíróság az el´́ozetes letartózta-
tását nem rendelte el — szabadon kell bocsátani. A terhel-
tet szabadon kell bocsátani, ha a bíróság az ´́orizet tartama
alatt az el´́ozetes letartóztatását nem rendelte el.

(4) Ugyanazon b´́uncselekmény miatt — ha a körülmé-
nyek nem változtak — az ´́orizetbe vétel újra nem rendel-
het´́o el.

(5) A terheltnek az ´́orizetbe vétel elrendelését megel´́oz´́o
hatósági fogvatartását az ´́orizet tartamába be kell számí-
tani.

127. § (1) Az ´́orizetbe vétel elrendelésér´́ol és megszün-
tetésér´́ol a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
határoz.

(2) Ha az ´́orizetbe vételt a nyomozó hatóság rendelte el,
err´́ol az ügyészt huszonnégy órán belül értesíti.

(3) A b´́uncselekmény elkövetésén tetten ért személyt
bárki elfoghatja, köteles azonban ´́ot a nyomozó hatóság-
nak haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rend´́or-
séget értesíteni.

128. § (1) Az ´́orizetbe vétel elrendelésér´́ol és a fogvatar-
tás helyér´́ol huszonnégy órán belül értesíteni kell a terhelt
által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt
által megjelölt más személy is értesíthet´́o.
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(2) A terhelt felügyelet nélkül maradó kiskorú gyerme-
két, illet´́oleg az általa gondozott más személyt gondozás
céljából a hozzátartozójának, illet´́oleg az arra alkalmas
intézménynek kell átadni. A kiskorú elhelyezésér´́ol a
gyámhatóság útján kell gondoskodni, a terhelt által gon-
dozott más személy esetében a helyi önkormányzat jegyz´́o-
jét kell értesíteni. Intézkedni kell a terhelt felügyelet nél-
kül maradó vagyonának és lakásának biztonságba helyezé-
sér´́ol is.

(3) A katona [Btk. 122. § (1) bek.] ´́orizetbe vételér´́ol az
elöljáróját is értesíteni kell.

II. Cím

AZ EL´́OZETES LETARTÓZTATÁS

Az el´́ozetes letartóztatás feltétele

129. § (1) Az el´́ozetes letartóztatás a terhelt személyi
szabadságának bírói elvonása a joger´́os ügydönt´́o határo-
zat meghozatala el´́ott.

(2) A terhelt el´́ozetes letartóztatásának szabadságvesz-
téssel büntetend´́o b´́uncselekmény miatt folytatott eljárás-
ban, és akkor van helye, ha

a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó
hatóság el´́ol elrejt´́ozött, vagy szökést kísérelt meg, illet´́oleg
ellene szabadságvesztéssel büntetend´́o szándékos b´́uncse-
lekmény miatt újabb eljárás indult,

b) szökésének vagy elrejt ´́ozésének veszélyére tekintet-
tel vagy más okból megalapozottan feltehet´́o, hogy az eljá-
rási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosít-
ható,

c) megalapozottan feltehet´́o, hogy szabadlábon hagyá-
sa esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfé-
lemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmi-
sítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsíta-
ná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,

d) megalapozottan feltehet´́o, hogy szabadlábon hagyá-
sa esetén a megkísérelt vagy el´́okészített b´́uncselekményt
véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetend´́o újabb
b´́uncselekményt követne el.

Az el´́ozetes letartóztatás elrendelése

130. § (1) Az el´́ozetes letartóztatás elrendelésér´́ol — a
vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára a IX. Fejezet
VI. Címe szerinti eljárásban — a bíróság határoz.

(2) A bíróság el´́ozetes letartóztatás helyett lakhelyelha-
gyási tilalmat is elrendelhet.

(3) Ha a büntet´́oeljárásnak magánindítványra van helye,
az el´́ozetes letartóztatás a magánindítvány el´́oterjesztése
el´́ott nem rendelhet´́o el.

Az el´́ozetes letartóztatás tartama

131. § (1) A vádirat benyújtása el´́ott elrendelt el´́ozetes
letartóztatás az els´́o fokú bíróságnak a tárgyalás el´́okészí-
tése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig
tart. Az el´́ozetes letartóztatást a nyomozási bíró alkalman-
ként legfeljebb három hónappal, összesen legfeljebb az
el´́ozetes letartóztatás elrendelését´́ol számított egy év eltel-
téig meghosszabbíthatja. Ezt követ´́oen az el´́ozetes letar-
tóztatást a megyei bíróság egyesbíróként eljárva hosszab-
bíthatja meg.

(2) A vádirat benyújtása el´́ott az el´́ozetes letartóztatás
meghosszabbítása iránt az ügyész az el´́ozetes letartóztatás
határidejének lejárta el´́ott öt nappal tesz indítványt a bíró-
ságnak.

(3) A nyomozási bíró határozata ellen bejelentett felleb-
bezést a megyei bíróság másodfokú tanácsa, a megyei bíró-
ság egyesbíróként hozott határozata elleni fellebbezést az
ítél´́otábla tanácsa bírálja el.

(4) A vádirat benyújtása után az els´́o fokú bíróság által
elrendelt vagy fenntartott el´́ozetes letartóztatás az els´́o
fokú bíróság ügydönt´́o határozatának kihirdetéséig, az el-
s´́o fokú bíróság által az ügydönt´́o határozat kihirdetése
után elrendelt vagy fenntartott el´́ozetes letartóztatás a
másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által
elrendelt vagy fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság
által elrendelt el´́ozetes letartóztatás az eljárás joger´́os be-
fejezéséig, de mindegyik esetben legfeljebb a nem joger´́os
ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart.

132. § (1) Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy
fenntartott el´́ozetes letartóztatás tartama

a) hat hónapot meghalad, és az els´́o fokú bíróság még
nem hozott ügydönt´́o határozatot, az els´́o fokú bíróság,

b) egy évet meghalad, a másodfokú bíróság

az el´́ozetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja.

(2) Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntar-
tott el´́ozetes letartóztatás tartama egy évet meghalad, az
el´́ozetes letartóztatás indokoltságát az a bíróság, amely
el´́ott az eljárás folyik, legalább hat havonta felülvizsgálja.

(3) Ha az el´́ozetes letartóztatás tartama a három évet
eléri, az el´́ozetes letartóztatás megsz´́unik, kivéve az ügy-
dönt´́o határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntar-
tott el´́ozetes letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben
harmadfokú bírósági eljárás, vagy hatályon kívül helyezés
folytán megismételt eljárás van folyamatban.

Az el´́ozetes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány
elbírálása

133. § (1) Az el´́ozetes letartóztatás megszüntetése iránti
indítványt a bíróság érdemben megvizsgálja, és err´́ol indo-
kolt határozatot hoz. Ha a terhelt, illet´́oleg a véd´́o az
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ismételt indítványban új körülményre nem hivatkozik, a
bíróság az indítványt érdemi indokolás nélkül elutasít-
hatja.

(2) Ha az el´́ozetes letartóztatás elrendelése, illet´́oleg
meghosszabbítása óta három hónap eltelt, az (1) bekezdés
második mondata nem alkalmazható.

Intézkedés az el´́ozetes letartóztatás elrendelése után

134. § A vádirat benyújtásáig a nyomozó hatóság, a
vádirat benyújtását követ´́oen a bíróság az el´́ozetes letar-
tóztatott meghallgatása után haladéktalanul megteszi a
128. §-ban szabályozott intézkedéseket, ha ezek az ´́orizetbe
vétel során nem történtek meg.

Az el´́ozetes letartóztatás végrehajtása

135. § (1) Az el´́ozetes letartóztatást büntetés-végrehaj-
tási intézetben kell végrehajtani.

(2) A vádirat benyújtása el´́ott az el´́ozetes letartóztatás
kivételesen, a bíróság határozata alapján legfeljebb har-
minc napig; továbbá — ha a nyomozási cselekmény elvég-
zése ezt indokolttá teszi — az ügyész határozata alapján
kétszer — alkalmanként legfeljebb tizenöt napig — rend-
´́orségi fogdában is végrehajtható.

(3) A büntetés-végrehajtási szabályok az el´́ozetesen le-
tartóztatottra is vonatkoznak azokkal a kivételekkel, ame-
lyeket külön törvény határoz meg.

(4) Az el´́ozetes letartóztatott csak olyan korlátozásnak
vethet´́o alá, amely a büntet´́oeljárás jellegéb´́ol következik.
Biztosítani kell, hogy az el´́ozetes letartóztatott a büntet´́o-
eljárási jogait gyakorolhassa, védelmér´́ol gondoskodhas-
son, véd´́ojével és — külföldi esetén — államának konzuli
tisztvisel´́ojével érintkezhessen.

Soron kívüli eljárás, az el´́ozetes letartóztatás
megszüntetése

136. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek, illet´́oleg a nyo-
mozó hatóságnak arra kell törekednie, hogy az el´́ozetes
letartóztatás a lehet´́o legrövidebb ideig tartson. Ha a ter-
helt el´́ozetes letartóztatásban van, az eljárást soron kívül
kell lefolytatni.

(2) Az el´́ozetes letartóztatás nyomban megsz´́unik, ille-
t´́oleg meg kell szüntetni, ha a tartama meghosszabbítás
vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást joger´́osen befejez-
ték, a nyomozást megszüntették, a vádemelést mell´́ozték,
illet´́oleg elhalasztották, vagy ha az elrendelésének oka
megsz´́unt.

(3) Az el´́ozetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az
ügyész is megszüntetheti.

III. Cím

A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM

137. § (1) A lakhelyelhagyási tilalom a terhelt mozgási
szabadságát és a lakóhely szabad megválasztásának jogát
korlátozza; a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álló a
meghatározott területet, körzetet engedély nélkül nem
hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illet´́oleg a lakóhelyét
nem változtathatja meg.

(2) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének akkor van
helye, ha a b´́uncselekmény jellegére, a terhelt személyi
körülményeire, különösen az egészségi állapotára, id´́os
korára, családi körülményeire tekintettel az el´́ozetes letar-
tóztatással elérni kívánt célok ezzel is biztosíthatók.

(3) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésér´́ol a bíróság
határoz. A lakhelyelhagyási tilalmat elrendel´́o határozatá-
ban a bíróság el´́oírhatja, hogy a terhelt meghatározott
id´́oközönként a rend´́orségen jelentkezzék, és a lakhelyel-
hagyási tilalom célját biztosító más korlátozásokat is el-
rendelhet.

(4) A bíróság a lakhelyelhagyási tilalom keretében el-
rendelheti a terhelt házi ´́orizetét is. Házi ´́orizet elrendelése
esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó
bekerített helyet a terhelt csak a bíróság határozatában
meghatározott célból, az ott írt id´́oben és távolságra hagy-
hatja el.

(5) A lakhelyelhagyási tilalom végrehajtását a rend´́orség
ellen´́orzi. A házi ´́orizet el´́oírásainak megtartását a rend´́or-
ség folyamatos ´́orzéssel is ellen´́orizheti.

138. § (1) A vádirat benyújtása el´́ott elrendelt lakhelyel-
hagyási tilalom az els´́o fokú bíróság tárgyalás el´́okészítése
során hozott határozatáig, az ezt követ´́oen elrendelt vagy
fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az els´́o fokú bíróság
ügydönt´́o határozatának kihirdetéséig, az els´́o fokú bíró-
ság által az ügydönt´́o határozat kihirdetése után elrendelt
vagy fenntartott lakhelyelhagyási tilalom a másodfokú el-
járás befejezéséig, a másodfokú bíróság által elrendelt vagy
fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt
lakhelyelhagyási tilalom az eljárás joger´́os befejezéséig
tart.

(2) Ha a bíróság a lakhelyelhagyási tilalmat a vádirat
benyújtása el´́ott rendelte el, és azóta hat hónap eltelt
anélkül, hogy az ügyész vádat emelt volna, a tilalom fenn-
tartásának szükségességét a bíróság megvizsgálja, ez iránt
az ügyész a határid´́o lejárta el´́ott öt nappal tesz indítványt.

(3) Házi ´́orizet elrendelése esetén a lakhelyelhagyási
tilalom tartamára, illet´́oleg fenntartására az el´́ozetes letar-
tóztatás meghosszabbítására, illet´́oleg fenntartására vo-
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [131. §, 132. §
(1)—(2) bek.].
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139. § (1) Ha a terhelt a lakhelyelhagyási tilalmat meg-
szegi, az el´́ozetes letartóztatása rendelhet´́o el, vagy rend-
bírsággal sújtható. A bíróság erre a terheltet a lakhelyel-
hagyási tilalom elrendelésekor figyelmezteti.

(2) A terhelt a lakhelyelhagyási tilalom korlátozását
kérheti, ha a munkahelyén való megjelenés, vagy más nyo-
matékos ok miatt a lakóhelyének elhagyása szükséges.

(3) A lakhelyelhagyási tilalom nyomban megsz´́unik, il-
let´́oleg meg kell szüntetni, ha a tartama lejárt, a nyomozást
megszüntették, a vádemelést mell´́ozték, illet´́oleg elhalasz-
tották, az eljárást joger´́osen befejezték, vagy ha az elren-
delésének oka megsz´́unt.

(4) A házi ´́orizet nyomban megsz´́unik, ha a 132. § (3) be-
kezdésében írt tartam lejárt.

(5) A lakhelyelhagyási tilalmat a vádirat benyújtásáig az
ügyész is megszüntetheti.

IV. Cím

AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

140. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros
elmeállapotú terhelt személyi szabadságának bírói elvoná-
sa joger´́os ítélet nélkül.

(2) Ideiglenes kényszergyógykezelésnek akkor van he-
lye, ha megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a
terhelt kényszergyógykezelését kell elrendelni.

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére az
el´́ozetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó szabályok
[130. § (1) bek.] irányadók.

141. § (1) Ha a terhelt el´́ozetes letartóztatásban van, az
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésével egyide-
j´́uleg az el´́ozetes letartóztatást meg kell szüntetni.

(2) Ha az el´́ozetesen letartóztatott pszichiátriai kezelése
szükséges, de ideiglenes kényszergyógykezelésének elren-
delésére nincs alap, az el´́ozetes letartóztatást — a bíróság
rendelkezése alapján — az Igazságügyi Megfigyel´́o és  El-
megyógyító Intézetben kell végrehajtani.

142. § (1) A vádirat benyújtása el´́ott elrendelt ideiglenes
kényszergyógykezelés az els´́o fokú bíróságnak a tárgyalás
el´́okészítése során hozott határozatáig tart.

(2) Ha az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésé-
t´́ol hat hónap eltelt, és az ügyész még nem nyújtott be
vádiratot, az ideiglenes kényszergyógykezelés indokoltsá-
gát a bíróság felülvizsgálja. A felülvizsgálat iránt az ügyész
a határid´́o lejárta el´́ott öt nappal tesz indítványt a bíróság-
nak.

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdését´́ol
számított egy év elteltével annak indokoltságát a megyei
bíróság egyesbíróként eljárva vizsgálja felül. A felülvizsgá-

lat iránt az ügyész a határid´́o lejárta el´́ott öt nappal tesz
indítványt a bíróságnak.

(4) A bíróság (2) bekezdés szerinti határozata ellen
bejelentett fellebbezést a megyei bíróság másodfokú taná-
csa, a megyei bíróság (3) bekezdés szerinti határozata ellen
bejelentett fellebbezést az ítél´́otábla tanácsa bírálja el.

143. § (1) A vádirat benyújtása után az els´́o fokú bíróság
által elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógy-
kezelés az els´́o fokú bíróság ügydönt´́o határozatának kihir-
detéséig, az els´́o fokú bíróság által az ügydönt´́o határozat
kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes
kényszergyógykezelés a másodfokú eljárás befejezéséig, a
másodfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott, illetve
a harmadfokú bíróság által elrendelt ideiglenes kényszer-
gyógykezelés az eljárás joger´́os befejezéséig tart.

(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott
ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálatára a 132. §
(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

144. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelést az Igaz-
ságügyi Megfigyel´́o és Elmegyógyító Intézetben kell végre-
hajtani.

(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtására
a 135. § (3)—(4) bekezdése megfelel´́oen irányadó. Az
ideiglenesen kényszergyógykezelt a törvényes képvisel´́ojé-
vel szóban ellen´́orzés nélkül, ha pedig megalapozottan
feltehet´́o, hogy ezáltal az eljárást meghiúsítaná, ellen´́orzés
mellett érintkezhet.

145. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés nyomban
megsz´́unik, illet´́oleg meg kell szüntetni, ha a tartama lejárt,
a nyomozást megszüntették, az eljárást joger´́osen befejez-
ték, vagy ha az elrendelésének oka megsz´́unt.

(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelést a vádirat be-
nyújtásáig az ügyész is megszüntetheti.

V. Cím

AZ ÚTLEVÉL ELVÉTELE

146. § (1) A bíróság az el´́ozetes letartóztatás, a lakhely-
elhagyási tilalom, valamint az ideiglenes kényszergyógyke-
zelés elrendelése mellett a terhelt útlevelének az elvételét
is elrendeli.

(2) A bíróság a terhelt útlevelének elvételét az (1) be-
kezdésben fel nem sorolt esetekben is elrendelheti, ha
olyan b´́uncselekmény miatt folyik eljárás, amelyre a tör-
vény három évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést
rendel, és az útlevél elvétele a terhelt eljárási cselekmé-
nyeknél való jelenlétének biztosítása végett indokolt.

(3) A (2) bekezdés esetén a vádirat benyújtása el´́ott az
útlevél elvétele iránt az ügyész tesz indítványt.
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(4) Az útlevél elvételére a lefoglalásra vonatkozó szabá-
lyokat a külföldre utazásról szóló törvény el´́oírásainak kell
megfelel´́oen alkalmazni.

(5) A bíróság, illet´́oleg a vádirat benyújtása el´́ott az
ügyész a terhelt indokolt kérelmére hozzájárulhat ahhoz,
hogy az útlevélhatóság a terhelt külföldre utazását korlá-
tozott id´́otartamra és területi hatállyal engedélyezze.

(6) A bíróság az útlevél visszaadását rendeli el, ha a
nyomozást megszüntették, a vádemelést mell´́ozték, illet´́o-
leg elhalasztották, az elvétel oka megsz´́unt, illet´́oleg a
büntet´́oeljárás joger´́os határozattal befejez´́odött, kivéve,
ha az útlevélnek a terhelt részére kiadásáról más jogsza-
bály eltér´́oen rendelkezik. A nyomozás megszüntetése, a
vádemelés mell´́ozése, illet´́oleg elhalasztása esetén, illetve,
ha az elvétel oka a vádirat benyújtása el´́ott sz´́unt meg, az
útlevél visszaadását az ügyész is elrendelheti.

(7) Az útlevél elvételér´́ol és visszaadásáról az útlevél-
hatóságot értesíteni kell.

VI. Cím

AZ ÓVADÉK

147. § (1) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének b) pont-
jában meghatározott esetben a terhelt el´́ozetes letartózta-
tásának elrendelését mell´́ozheti, és az elrendelt el´́ozetes
letartóztatást megszüntetheti, ha a b´́uncselekményre és a
személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekmé-
nyeknél a terhelt megjelenését az óvadék letétele valószí-
n´́uvé teszi. Óvadékot a terhelt vagy helyette más ajánlhat
fel, és tehet le.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a szándékos
b´́uncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél
súlyosabb büntetést rendel, továbbá, ha a b´́uncselekményt
b´́unszövetségben, üzletszer´́uen, b´́unszervezet tagjaként,
fegyveresen, illetve kiskorú sérelmére követték el.

(3) A felajánlott óvadék elfogadását a terhelt vagy a
véd´́o az el´́ozetes letartóztatásról döntésre jogosult bíró-
ságnál indítványozhatja. A felajánlott óvadékról és elfoga-
dásáról a bíróság ülést tart, ezen az ügyészt, a terheltet, a
véd´́ot, valamint azt, aki az óvadékot felajánlotta, meghall-
gatja. Ha a véd´́o az ülésen értesítés ellenére nem jelent
meg, az ülés a véd´́o távollétében is megtartható.

(4) A bíróság az óvadék elfogadását kimondó határoza-
tában az óvadék összegét a terhelt személyi körülményeire
és vagyoni helyzetére is figyelemmel határozza meg. Az
óvadék elfogadásával egyidej´́uleg a bíróság a lakhelyelha-
gyási tilalmat, valamint a terhelt útlevelének elvételét is
elrendelheti.

(5) Az óvadék ellenében a terhelt el´́ozetes letartóztatá-
sának mell´́ozését, illet´́oleg megszüntetését kimondó hatá-
rozat ellen az ügyész élhet fellebbezéssel.

(6) A bíróság által joger´́osen elfogadott óvadékot a bíró-
ságon készpénzben kell letenni, ennek megtörténte után a
fogva lév´́o terheltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani.

(7) Az óvadék elfogadása iránti indítvány elutasítása
esetén a terhelt, illet´́oleg a véd´́o óvadék elfogadása iránt
ismételten terjeszthet el´́o indítványt, ha ebben új körül-
ményre hivatkozik.

148. § (1) Az óvadék mellett szabadlábon hagyott, ille-
t´́oleg szabadlábra helyezett terhelt el´́ozetes letartóztatását
a bíróság elrendelheti, ha

a) a terhelt az eljárási cselekményen idézés ellenére
nem jelent meg, és elmaradását el´́ozetesen alapos okkal
nem mentette ki, vagy az akadály megsz´́unése után nyom-
ban alapos okkal nem igazolta,

b) az óvadék elfogadása után a terhelt el´́ozetes letartóz-
tatásának más oka merült fel.

(2) Az óvadék összegét az óvadékot letev´́onek vissza kell
adni, ha

a) a terheltet — az (1) bekezdés a) pontja kivételével
— letartóztatták,

b) az ügyész a nyomozást megszüntette, a vádemelést
mell´́ozte vagy elhalasztotta,

c) a bíróság az eljárást joger´́os ítélettel vagy megszün-
tet´́o határozattal befejezte.

(3) Szabadságvesztés kiszabása esetében az óvadékot
akkor lehet visszaadni, ha a büntetés végrehajtását meg-
kezdték.

(4) Az óvadékot letev´́o elveszti a jogát az óvadék össze-
gére, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból
a terhelt el´́ozetes letartóztatását elrendelték.

VII. Cím

A HÁZKUTATÁS, A MOTOZÁS ÉS A LEFOGLALÁS

A házkutatás

149. § (1) A házkutatás a ház, lakás, egyéb helyiség vagy
azokhoz tartozó bekerített hely, továbbá az ott elhelyezett
járm´́u átkutatása az eljárás eredményessége érdekében.

(2) Házkutatásnak akkor van helye, ha megalapozottan
feltehet´́o, hogy az

a) a b´́uncselekmény elkövet´́ojének kézre kerítésére,
b) a b´́uncselekmény nyomainak felderítésére,
c) bizonyítási eszköz megtalálására

vezet.

(3) Házkutatást az ügyész, illet´́oleg ha az ügyész más-
képp nem rendelkezik, a nyomozó hatóság rendel el, az
ügyész a házkutatás végrehajtásához a nyomozó hatóságot
igénybe veheti.

(4) A házkutatást rendszerint az érintett jelenlétében
kell elvégezni, a megkezdése el´́ott közölni kell vele a ház-
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kutatást elrendel´́o határozatot, és — ha a házkutatás bizo-
nyítási eszköz megtalálására irányul — fel kell ´́ot szólítani,
hogy a keresett dolgot adja el´́o. Ha az érintett a felszólítás-
ra a keresett dolgot el´́oadja, a házkutatás nem folytatható.

(5) Ha a házkutatáson az érintett, illet´́oleg véd´́oje, kép-
visel´́oje, segít´́oje vagy megbízott hozzátartozója nincs je-
len, az érintett érdekeinek védelmére olyan személyt kell
kirendelni, akir´́ol feltehet´́o, hogy a házkutatással érintett
érdekeit megfelel´́oen védi.

(6) A közjegyz´́oi vagy ügyvédi irodában, továbbá egész-
ségügyi intézményben tartandó házkutatást a bíróság ren-
deli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében végezhet´́o,
az irodában lév´́o iratok tartalmát a házkutatás során csak
az ügyész ismerheti meg.

(7) Az ügyész és a nyomozó hatóság a bíróság határozata
nélkül tarthatja a (6) bekezdés szerinti házkutatást, ha a
házkutatás késedelmes foganatosítása a (2) bekezdésben
felsorolt cél elérését veszélyezteti.

(8) A (7) bekezdésben szabályozott esetben a bíróság
határozatát utólag be kell szerezni. Ha a bíróság az indít-
ványt elutasítja, a házkutatás eredménye bizonyítékként
nem használható fel.

A motozás

150. § (1) A motozás bizonyítási eszköz, elkobozható
dolog megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy
ruházatának, testének és a nála lev´́o, illet´́oleg a rendelke-
zése alatt álló járm´́unek, más tárgynak, csomagnak átvizs-
gálása, akir´́ol megalapozottan feltehet´́o, hogy bizonyítási
eszközt tart magánál.

(2) Motozást az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
rendel el. Ha a motozást az ügyész rendeli el, végrehajtá-
sához a nyomozó hatóságot veszi igénybe.

(3) A motozás el´́ott az érintettet fel kell szólítani, hogy
a keresett dolgot adja át, ha felszólításra a keresett dolgot
el´́oadja, a motozástól el kell tekinteni.

(4) Az érintett testének átvizsgálását csak a megmoto-
zottal azonos nem´́u végezheti, és a motozásnál csak ilyen
személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a mo-
tozásnál közrem´́uköd´́o orvosra.

(5) A motozásnál jelen lehet a motozás helyszínén tar-
tózkodó, az érintett által megnevezett személy, kivéve az
olyan személyt, akinek a jelenléte a nyomozás érdekeit
veszélyezteti.

A lefoglalás

151. § (1) A lefoglalás a bizonyítás érdekében, vagy az
elkobzás biztosítására, a dolog birtokának hatósági elvo-
nása a birtokos rendelkezése alól.

(2) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
elrendeli annak a dolognak a lefoglalását,

a) amely bizonyítási eszköz,
b) amely a törvény értelmében elkobozható,
c) amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik.

(3) A közjegyz´́oi vagy ügyvédi irodában, továbbá egész-
ségügyi intézményben tartott házkutatás során az ott talált
iratok lefoglalását a bíróság rendeli el.

(4) A címzettnek még nem kézbesített postai és távköz-
lési küldemény, valamint a sajtótermék szerkeszt´́osége ira-
tainak lefoglalását az ügyész rendeli el. A határozat meg-
hozataláig csak a küldemény visszatartásának van helye.

(5) Ha a lefoglalást a bíróság, illet´́oleg az ügyész rendeli
el, végrehajtásához a nyomozó hatóságot veheti igénybe.

(6) Ha az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság a lefogla-
lás elrendelésére nem jogosult, késedelmet nem t´́ur´́o eset-
ben dolgot ´́orzésbe veheti. Ebben az esetben lefoglalás
elrendelésére jogosult határozatát utólag be kell szerezni.
A dolog ´́orzését meg kell szüntetni, és azt annak kell
visszaadni, akit´́ol ´́orzésbe vették, ha a lefoglalásra jogosult
a lefoglalást nem rendeli el.

152. § (1) A lefoglalás érdekében a dolog birtokosát fel
kell szólítani, hogy a keresett dolgot adja át. Ha ezt önként
nem teszi meg, rendbírsággal sújtható, kivéve a terheltet
és azt, aki a tanúvallomást megtagadhatja, illet´́oleg aki
tanúként nem hallgatható ki. Az átadás megtagadása nem
akadálya annak, hogy a keresett dolgot házkutatással, illet-
ve motozással megszerezzék. Erre az érintettet figyelmez-
tetni kell.

(2) Nem foglalhatók le a terhelt és a véd´́o között váltott
levelek és más írásbeli közlések, valamint a véd´́onek az
ügyre vonatkozó feljegyzései.

(3) Nem foglalhatók le a terhelt és a tanúvallomás meg-
tagadására a 82. § (1) bekezdése alapján jogosult személy
között váltott levelek és más írásbeli közlések, feltéve, ha
a dolgot a tanúvallomás megtagadására jogosult személy
´́orzi.

(4) Nem foglalhatók le azok az iratok sem, amelyeknek
tartalmára a tanúvallomás megtagadható, ha az iratot a
tanúvallomás megtagadására jogosult személy ´́orzi. Ez a
korlátozás kiterjed annak a személynek a hivatali helyisé-
gében ´́orzött iratokra és dolgokra, aki a 82. § (1) bekezdés
c) pontja alapján a tanúvallomást megtagadhatja.

(5) A (3)—(4) bekezdés szerinti korlátozás nem alkal-
mazható, ha

a) a tanúvallomás megtagadására jogosulttal szemben
társtettesség, részesség, b´́unpártolás vagy orgazdaság gya-
núja merült fel,

b) a lefoglalandó dolog a b´́uncselekmény eszköze.

153. § (1) Irat esetében gondoskodni kell arról, hogy
annak tartalma illetéktelen személy el´́ott rejtve maradjon.
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(2) Ha az irat megtalálásánál az ügyész nincs jelen, és az
irat birtokosa, illet´́oleg véd´́oje, képvisel´́oje, segít´́oje vagy
megbízott hozzátartozója az irat tartalmának megismeré-
séhez nem járul hozzá, azt zárt borítékban átadhatja a
nyomozó hatóságnak, a nyomozó hatóság az iratot bete-
kintés nélkül átadja az ügyésznek. Ha ez nem lehetséges, a
nyomozó hatóság a 154. § (3) bekezdésének értelemszer´́u
alkalmazásával intézkedik az irat ´́orzésér´́ol. Az ügyész az
irat tartalmának megismerése után haladéktalanul határoz
az irat lefoglalásáról, illet´́oleg a 151. § (3) bekezdése sze-
rinti iratok esetében a lefoglalás iránti indítvány el´́oter-
jesztésér´́ol a bírósághoz.

(3) Az irat birtokosának kérésére — ha ez az eljárás
érdekét nem veszélyezteti — a lefoglalt iratról részére
hiteles másolatot kell kiadni.

154. § (1) A lefoglalt dolgot letétbe kell helyezni; ha a
dolog letétbe helyezésre nem alkalmas, vagy azt más fontos
ok indokolja, a meg´́orzésér´́ol egyéb módon kell gondos-
kodni. Ez utóbbi esetben a lefoglalt dolognak a b´́uncselek-
ménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzít´́o iratot
vagy fényképet kell az ügy irataihoz csatolni.

(2) A lefoglalt dolgokat jegyz´́okönyvben vagy más okirat-
ban a mennyiségük, értékük, min´́oségi állapotuk feltünteté-
sével, egyedi azonosításra alkalmas módon fel kell sorolni.

(3) A lefoglalt dolgot úgy kell ´́orizni, hogy az változat-
lanul maradjon, a b´́uncselekmény esetleges nyomai el ne
t´́unjenek, a lefoglalt dolgot ne lehessen kicserélni, és az
azonossága könnyen megállapítható legyen.

155. § (1) A lefoglalást a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a
nyomozó hatóság megszünteti, ha arra az eljárás érdeké-
ben már nincs szükség. A lefoglalás megszüntetése helyett
a más jogszabályban meghatározott módon kell eljárni, ha
a lefoglalt dolog birtoklása jogszabályba ütközik. A bíró-
ság által elrendelt lefoglalást a vádirat benyújtásáig az
ügyész is megszüntetheti.

(2) A lefoglalás megszüntetésekor a lefoglalt dolgot
annak kell kiadni, aki a b´́uncselekmény elkövetésekor a
dolog tulajdonosa volt, és ezt kétséget kizáró módon iga-
zolni tudja.

(3) Ha nincs olyan személy, akinek a (2) bekezdés sze-
rint a dolgot ki kell adni és ez az eljárás adataiból sem t´́unik
ki, a dolgot annak kell kiadni, aki a kiadása iránt alaposnak
látszó igényt jelentett be.

(4) Ha olyan személy sincs, akinek a (3) bekezdés szerint
lehetne a dolgot kiadni, vagy ilyen igény az eljárás adataiból
nem t´́unik ki, a dolgot annak kell kiadni, akit´́ol lefoglalták.

(5) A terheltnek a lefoglalt dolgot csak akkor lehet
kiadni, ha azt a (2)—(4) bekezdés szerint másnak nem
lehet kiadni.

(6) A terheltt´́ol lefoglalt dolog a bíróság határozata
alapján az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül

mást illet, de a kiléte nem állapítható meg. A kés´́obb
jelentkez´́o igényl´́o az elévülési id´́on belül kérheti a dolog
kiadását, illet´́oleg az értékesítésb´́ol származó ellenértékét.
Az igényl´́o kérelme tárgyában a bíróság határoz.

(7) Ha a lefoglalt dolog értéktelen, és arra senki sem tart
igényt, a lefoglalás megszüntetése után azt meg kell sem-
misíteni.

A lefoglalt dolog el´́ozetes értékesítése

156. § (1) A bíróság a lefoglalt dolog értékesítésér´́ol
határoz, ha a lefoglalt dolog

a) gyors romlásnak van kitéve,
b) huzamos tárolásra alkalmatlan.

(2) A bíróság a lefoglalt dolog értékesítése iránt akkor
is határozhat, ha a lefoglalt dolog

a) kezelése, tárolása, illetve ´́orzése az értékével arány-
ban nem álló költséggel járna,

b) értéke az el´́oreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás
miatt jelent´́osen csökkenne.

(3) Az (1)—(2) bekezdés esetén a lefoglalt dolog akkor
értékesíthet´́o, ha a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem
jelentett be jogos igényt.

(4) A lefoglalt dolog értékesítéséb´́ol befolyt ellenérték
a lefoglalt dolog helyébe lép.

A lefoglalt dolog visszatartása

157. § (1) A terheltnek kiadandó lefoglalt dolgot a vele
szemben megállapított pénzbüntetés, pénzmellékbünte-
tés, vagyonelkobzás, vagyoni el´́ony, elkobzás alá es´́o érték,
b´́unügyi költség vagy a polgári jogi igény biztosítására
vissza lehet tartani, err´́ol az ügydönt´́o határozatban kell
rendelkezni.

(2) A polgári jogi igény biztosítását szolgáló visszatar-
tást meg kell szüntetni, ha a magánfél a megállapított
teljesítési határid´́o lejártától számított hatvan napon belül
nem kért végrehajtást, illet´́oleg a polgári jogi igény érvé-
nyesítésének egyéb törvényes útra utasítása esetén hatvan
napon belül nem igazolja, hogy a polgári perben biztosítási
intézkedés iránti kérelmet nyújtott be.

Közös szabályok

158. § (1) A házkutatást, a motozást és a lefoglalás
érdekében tett intézkedést az érintett kíméletével, lehet´́o-
leg a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell
végezni. Biztosítani kell, hogy az intézkedés folytán ne
kerüljenek nyilvánosságra a magánéletnek a büntet´́oeljá-
rással össze nem függ´́o körülményei; kerülni kell a szük-
ségtelen károkozást.

1998/23. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1801



(2) Az intézkedésr´́ol készített jegyz´́okönyvben fel kell
tüntetni, hogy a tárgyi bizonyítási eszközt vagy más dolgot,
tárgyat hol, milyen körülmények között találták meg.

(3) Aki a házkutatást, a motozást vagy a lefoglalás érdeké-
ben tett intézkedést akadályozza, ezek t´́urésére kényszeríthe-
t´́o, és — a terhelt kivételével — rendbírsággal sújtható.

(4) A nyomozó hatóság a bíróságnak a házkutatás, a
motozás és a lefoglalás végrehajtására vonatkozó utasítá-
sait határid´́ore teljesíti.

VIII. Cím

A ZÁR ALÁ VÉTEL

159. § (1) A zár alá vétel a terheltnek a zár alá vett
vagyontárgyak és vagyoni jogok feletti rendelkezési jogát
függeszti fel. Zár alá vételt a bíróság rendel el.

(2) Ha az eljárás olyan b´́uncselekmény miatt folyik,
amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak, illetve vagyoni
el´́ony vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezé-
sének van helye, illet´́oleg ha polgári jogi igényt érvényesí-
tenek, és alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést
meghiúsítják, ezek biztosítására a terhelt egész vagyoná-
nak, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyon-
tárgyainak zár alá vétele rendelhet´́o el. A zár alá vételnek
a közhitel´́u nyilvántartásba történ´́o bejegyzése iránt hala-
déktalanul intézkedni kell. Ha nincs külön jogszabály sze-
rinti közhitel´́u nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gaz-
dálkodó szervezetet kell értesíteni.

(3) A magánfél által érvényesített polgári jogi igény
biztosítására zár alá vételnek csak a magánfél indítványára
van helye. A nyomozás során azonban zár alá vételnek
helye van a sértett indítványára.

(4) A zár alá vételt fel kell oldani, ha
a) az elrendelésének oka megsz´́unt,
b) a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására

rendelték el, és ezt az összeget letétbe helyezték,
c) az eljárást vagyonelkobzás alkalmazása, vagyoni el´́ony

vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezés nélkül
fejezték be, illet´́oleg a polgári jogi igényt elutasították,

d) a polgári jogi igény megítélése esetén a magánfél a
megállapított teljesítési határid´́o lejártától számított har-
minc napon belül nem kért végrehajtást,

e) a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása
esetén az ügyész, illet´́oleg a magánfél hatvan napon belül
nem igazolta, hogy az igényét érvényesítette.

Biztosítási intézkedés

160. § (1) Ha a zár alá vétel feltételeinek fennállása
valószín´́usíthet´́o, és a terhelt a dolog elrejtését, rendelke-
zési jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelé-
sét megkísérli, a nyomozó hatóság, illet´́oleg az ügyész a zár

alá vétel biztosítása, illet´́oleg a dolog elrejtésének, átruhá-
zásának, elidegenítésének vagy megterhelésének megaka-
dályozása végett biztosítási intézkedést alkalmazhat.

(2) A biztosítási intézkedés a terhelt ingó és ingatlan
vagyona, hitelviszonyt vagy tagsági jogot megtestesít´́o ér-
tékpapírjai, értékpapírnak min´́osül´́o, de hitelviszonyt
megtestesít´́o papírjai, gazdálkodó szervezet vagyonából
megillet´́o üzletrésze feletti rendelkezési jogának átmeneti,
ideiglenes jelleg´́u megakadályozása. Ha a biztosítási intéz-
kedés a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagjá-
nak a vagyonára történik, a biztosítási intézkedés csak arra
a hányadra terjedhet ki, amely a tagot a társaság vagy a
tagsági viszony megsz´́unése esetére megilleti.

(3) A biztosítási intézkedés végrehajtása érdekében a
nyomozó hatóság, illet´́oleg az ügyész az (1) bekezdésben
meghatározott dolgokat lefoglalja, vagy a 61. §-ban felso-
rolt hatóságokat bízza meg a hatáskörükbe tartozó intéz-
kedések elvégzése céljából. A hatóságok az intézkedéseket
haladéktalanul kötelesek megtenni, és ennek megtörtén-
tér´́ol a nyomozó hatóságot, illet´́oleg ügyészt haladéktala-
nul tájékoztatni kötelesek.

(4) A nyomozó hatóság, illet´́oleg az ügyész a 61. §-ban
fel nem sorolt más szerveket, gazdálkodó szervezeteket is
megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és annak nyil-
vántartásba vétele céljából. A megkeresett szervek a bizto-
sítási intézkedést haladéktalanul nyilvántartásba veszik, és
ennek megtörténtér´́ol a megkeresést intéz´́o nyomozó ha-
tóságot, illet´́oleg ügyészt tájékoztatni kötelesek. A bizto-
sítási intézkedés nyilvántartásba vételét követ´́oen a bizto-
sítási intézkedést elszenved´́o a rendelkezési jog átmeneti,
ideiglenes jelleg´́u korlátozását t´́urni köteles.

(5) A biztosítási intézkedés els´́osorban azzal szemben
alkalmazható, akinek a zár alá vétel a rendelkezési jogát
függesztené fel. Mással szemben akkor alkalmazható, ha a
terhelttel — a dolog elrejtése, rendelkezési jogának átru-
házása, elidegenítésének megkísérlése céljából — való
kapcsolattartása vagy ilyen kapcsolat létesítése megalapo-
zottan feltételezhet´́o.

(6) A biztosítási intézkedést követ´́oen a zár alá vétel
elrendelését haladéktalanul indítványozni kell, és — ha ez
a foganatosítást nem veszélyezteti — az érintettet értesíte-
ni kell.

IX. Cím

AZ ELJÁRÁS RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A rendbírság

161. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a
rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási kötele-
zettségek megszegése miatt ezer forinttól kétszázezer fo-
rintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer
forintig terjed´́o rendbírság szabható ki.
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(2) A rendbírság összegének megállapításánál a kisza-
bására okot adó cselekmény súlyát és következményeit kell
figyelembe venni.

(3) Rendbírság kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz.

(4) A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslat-
nak halasztó hatálya van.

Az el´́ovezetés

162. § (1) Az el´́ovezetés személyi szabadságot korlátozó
intézkedés annak érdekében, hogy az érintettet a bíróság,
az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság elé állítsák, vagy
biztosítsák az eljárási cselekményen való részvételét.

(2) A törvényben meghatározott személyek el´́ovezeté-
sének elrendelésér´́ol a bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyo-
mozó hatóság rendelkezik.

(3) Az el´́ovezetést a rend´́orség hajtja végre. Az el´́oveze-
tést az általa nyomozott ügyben, az illetékességi területén
eljáró nyomozó hatóság is végrehajthatja. A rend´́or az
érintett személyt az el´́ovezetést elrendel´́o határozatban
megjelölt helyre kíséri, szükség esetén kényszert alkalmaz-
hat.

(4) Az el´́ovezetést általában a napnak a hatodik és hu-
szonnegyedik órája között kell végrehajtani.

(5) A bíróság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
rendelkezhet úgy, hogy a rend´́or az el´́ovezetés foganatosí-
tása helyett az érintett személy útbaindulását ellen´́orizze,
ha megalapozottan feltehet´́o, hogy az el´́ovezetés célja ezzel
is elérhet´́o.

(6) Katona [Btk. 122. § (1) bek.] el´́ovezetése iránt az
el´́ovezetend´́o elöljáróját kell megkeresni.

Testi kényszer alkalmazása

163. § (1) Ha megalapozottan feltehet´́o, hogy eljárási
cselekmény biztosítása vagy bizonyítási cselekmény foga-
natosítása céljából testi kényszer alkalmazása szükséges,
err´́ol az eljárási cselekmény elvégzését elrendel´́o bíróság,
ügyész, illet´́oleg nyomozó hatóság rendelkezhet. A testi
kényszer alkalmazásáról rendelkezhet az eljárási cselek-
ményt vagy a bizonyítási cselekményt végz´́o bíróság,
ügyész, illet´́oleg nyomozó hatóság is.

(2) Testi kényszer a terhelttel, a sértettel, a tanúval,
valamint az eljárási cselekményt akadályozó más sze-
méllyel szemben alkalmazható.

(3) A testi kényszer alkalmazására a bíróság és az ügyész
els´́osorban a rend´́orséget veszi igénybe.

(4) Kivételesen a bírósági eljárási cselekménynél jelen-
lév´́o büntetés-végrehajtási ´́or is igénybe vehet´́o testi kény-
szer alkalmazására, ez azonban nem terjedhet ki bizonyí-
tási cselekmény érdekében alkalmazott testi kényszerre.

MÁSODIK RÉSZ

IX. Fejezet

A NYOMOZÁS

I. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapvet´́o rendelkezés

164. § (1) A büntet´́oeljárás — ha e törvény eltér´́oen nem
rendelkezik — nyomozással kezd´́odik.

(2) A nyomozás során fel kell deríteni a b´́uncselekményt,
az elkövet´́o személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell a
bizonyítási eszközöket. A tényállást oly mértékben kell felde-
ríteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e.

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata

165. § (1) Az ügyész rendelkezik a nyomozásról. Az
ügyész a nyomozó hatóságot utasítja. Az ügyész betekint-
het a nyomozó hatóságok külön jogszabályban meghatá-
rozott nyilvántartásaiba, és ezek adatait felhasználhatja.
Egyes nyomozási cselekmények teljesítése végett az ügyész
akkor is a nyomozó hatósághoz fordulhat, ha egyébként a
nyomozást maga végzi.

(2 ) A nyomozó hatóság az ügyésznek az ügy nyomozá-
sára vonatkozó utasításait határid´́ore teljesíti, az ügyészt
— annak rendelkezése szerint — a nyomozás elrendelésé-
r´́ol és az ügy állásáról írásban vagy szóban tájékoztatja. Ha
a nyomozó hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény
elvégzése szükséges, amelyr´́ol a döntés a bíróság, illet´́oleg
az ügyész hatáskörébe tartozik, err´́ol az ügyészt haladékta-
lanul tájékoztatja.

(3) Az ügyész a határozatai el´́okészítésére a nyomozó
hatóságot utasíthatja.

(4) Az (1)—(3) bekezdés rendelkezéseit akkor is alkal-
mazni kell, ha a nyomozó hatóság a nyomozást a 35. §
(2) bekezdése alapján önállóan végzi.

(5) Az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoz-
tatást írásban vagy szóban adhatja. Az utasítást a nyomozó
hatóság kérésére írásba kell foglalni.

A jegyz´́okönyv

166. § (1) A nyomozási cselekményekr´́ol — ideértve az
ügyész, valamint a nyomozó hatóság intézkedéseit —, ha
e törvény másképp nem rendelkezik, az ügyész, illet ´́oleg a
nyomozó hatóság jegyz´́okönyvet készít. A jegyz´́okönyvet a
jegyz´́okönyvvezet´́o vagy a nyomozó hatóság tagja veszi fel.
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(2) A jegyz´́okönyvben fel kell tüntetni
a) az eljáró hatóság megnevezését,
b) az eljárás alapjául szolgáló b´́uncselekmény megne-

vezését és a gyanúsított nevét,
c) a nyomozási cselekmény helyét és idejét,

d) a jelen lév´́o ügyész, nyomozó hatóság tagja, eljárás-
ban részt vev´́o személy és képvisel´́oje, tanú, tanú érdeké-
ben eljáró ügyvéd, hatósági tanú és jegyz´́okönyvvezet´́o
nevét,

e) a kihallgatott terhelt és tanú, a meghallgatott szak-
ért´́o nevét, valamint az e törvényben meghatározott más
személyi adatokat.

(3) A jegyz´́okönyvben röviden le kell írni a nyomozási
cselekmény menetét akként, hogy a jegyz´́okönyv alapján
az eljárási szabályok megtartását is ellen´́orizni lehessen. A
gyanúsított és a tanú vallomását a jegyz´́okönyvnek a szük-
séges részletességgel kell tartalmaznia. A kihallgatott in-
dítványozhatja a vallomásának szó szerinti jegyz´́okönyvbe
foglalását. Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság az indít-
ványt nem tartja indokoltnak, azt elutasítja, és egyidej´́uleg
a kihallgatottat tájékoztatja a 116. § (3) bekezdésében
foglaltakról; az indítvány elutasítását és a tájékoztatást
jegyz´́okönyvbe foglalja.

(4) Ha a szakért´́o a szakvéleményt szóban adja el´́o,
ennek jegyz´́okönyvbe vételére a (3) bekezdés irányadó.

(5) A jegyz´́okönyvet a nyomozási cselekményt végz´́o
ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság tagja és a jegyz´́okönyv-
vezet´́o aláírja. A gyanúsított, a tanú és a tolmács a jegyz´́o-
könyv minden oldalát aláírja. Ha a gyanúsított, a tanú vagy
a tolmács a jegyz´́okönyv aláírását megtagadja, a megtaga-
dás tényét és annak közölt vagy ismert indokát a jegyz´́o-
könyvben fel kell tüntetni.

(6) Ha a nyomozási cselekményen jelenlév´́o gyanúsított,
véd´́o, sértett, egyéb érdekelt, tanú vagy az érdekében eljáró
ügyvéd az eljárással összefügg´́o esemény vagy nyilatkozat
jegyz´́okönyvbe vételét kéri, ez csak abban az esetben tagad-
ható meg, ha ennek megtörténtér´́ol az ügyésznek, illet´́oleg
a nyomozó hatóság tagjának nincs tudomása.

(7) A jegyz´́okönyvet az ügyész vagy a nyomozó hatóság
eljáró tagja szükség esetén kijavítja vagy kiegészíti, a kija-
vítást és a kiegészítést aláírja, és arról az érdekelteket
értesíti.

167. § (1) Az ügyész, valamint a nyomozó hatóság elren-
delheti a nyomozási cselekménynek gyorsírással, kép- vagy
hangfelvev´́ovel vagy egyéb berendezéssel történ´́o rögzíté-
sét; elrendeli, ha a gyanúsított, a véd´́o vagy a sértett ezt a
költségek egyidej´́u el´́olegezésével indítványozza. A rögzí-
tés ilyen módja a jegyz´́okönyvet nem pótolja, de az ügyész
vagy a nyomozó hatóság által készített, a képet és a hangot
egyidej´́uleg rögzít´́o felvétel esetében a jegyz´́okönyvben
mindössze a jelenlev´́oket, az elkészítés helyét, idejét és
egyéb körülményeit kell feltüntetni.

(2) A gyorsírói feljegyzést, a kép- vagy hangfelvételt vagy
a nyomozási cselekménynek egyéb módon történ´́o rögzí-
tésével létrejött felvételt külön jogszabály rendelkezései
szerint kell meg´́orizni.

(3) A gyorsíróra a szakért´́okre vonatkozó rendelkezések
az irányadók.

A jelentés

168. § (1) A nyomozó hatóság tagja az általa végzett
nyomozási cselekményekr´́ol — ha az ügyész másképp nem
rendelkezik — jegyz´́okönyv helyett jelentést készíthet. Az
ügyész elrendelheti egyes nyomozási cselekmények megis-
métlését, és ezekr´́ol jegyz´́okönyv felvételét.

(2) A jelentés tartalmazza a 166. § (2) bekezdésének
a)—c) és e) pontjában meghatározott adatokat, az elvég-
zett eljárási cselekmények megjelölését, és ezek tartalmá-
nak tömör összefoglalását akként, hogy az eljárási szabá-
lyok megtartását is ellen´́orizni lehessen. A gyanúsított és a
tanú kihallgatásáról készült jelentés tartalmazza a vallo-
más lényegét.

(3) A jelentést a nyomozó hatóság eljáró tagja írja alá.

A határozat

169. § (1) Az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság a
kizárásról (32. §, 39. §), az igazolási kérelem elbírálásáról
(66. §), a mulasztással és a meg nem jelenéssel okozott
költség viselésére kötelezésr´́ol (69. §), a tanúnak és a szak-
ért´́onek a mentességre történt hivatkozása el nem fogadá-
sáról [94. §, 113. § (3) bek.], a szakért ´́o kirendelésér´́ol
(100. §, 111. §), kizárásáról (103. §), felmentésér´́ol (104. §),
a kényszerintézkedésekr´́ol (VIII. Fejezet) — kivéve az
el´́ovezetést (162. §) és a testi kényszer alkalmazását
(163. §) —, a feljelentés elutasításáról (174. §), az eljárás
felfüggesztésér´́ol (188. §), a nyomozás megszüntetésér´́ol
(190. §, 192. §), az ügyész a szakért´́o bevonásáról (112. §),
a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (176. §) és
a nyomozás részbeni mell´́ozésér´́ol (187. §) határozatot
hoz. Az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság más intézke-
déseit nem foglalja határozatba.

(2) A határozatban meg kell nevezni azt, akire a rendel-
kezés vonatkozik, és fel kell tüntetni az azonosításhoz
szükséges személyi adatokat. A határozatban fel kell tün-
tetni

a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság megnevezését,
b) a b´́uncselekményt, amely miatt az eljárás folyik,
c) a határozatban megállapított rendelkezést és a jog-

szabályt, amelyen az alapul.

(3) A határozatot röviden azoknak a tényeknek a feltün-
tetésével kell indokolni, amelyek a határozat rendelkezé-
seire okot adtak.
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(4) A határozatot jegyz´́okönyvbe, vagy más módon írásba
kell foglalni, és azzal kell közölni, akire a rendelkezése vonat-
kozik, továbbá azzal is, akinek az eljárási jogait érinti. A
gyanúsítottal közölt határozatot a véd´́ovel is közölni kell. A
határozatot a jelenlev´́oknek át kell adni, és szóban is közölni
kell, egyébként pedig kézbesítés útján kell közölni.

(5) Ha névcsere, szám- vagy számítási hiba és más ha-
sonló elírás történt, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
a határozat kijavítását mind indítványra, mind hivatalból
elrendelheti. A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni. A
kijavításra vonatkozó értesítésre a 166. § (7) bekezdése
értelemszer´́uen irányadó.

II. Cím

A BÜNTET́ÓELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
NYOMOZÁSSAL

A nyomozás megindításának alapja

170. § (1) A nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó
hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a nyomozó
hatóság tagjának hivatali min´́oségében tudomására jutott
adatok alapján vagy feljelentésre indul meg.

(2) Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel
el, és err´́ol feljegyzést készít. A feljegyzésb´́ol ki kell t´́unnie,
hogy milyen b´́uncselekmény miatt és — ha a gyanúsított
ismert — ki ellen és mikor indítottak nyomozást. Ha nyo-
mozást feljelentésre indítanak, az elrendelését rendszerint
a feljelentést tartalmazó iraton kell feljegyezni.

(3) A nyomozás elrendelésér´́ol a feljelentés megérkezé-
sét´́ol számított három napon belül kell határozni, feltéve,
ha a feljelentést nem utasítják el.

(4) Nyomozási cselekménnyel — nyomozás elrendelése
nélkül — indul meg a nyomozás, ha az ügyész vagy a
nyomozó hatóság a bizonyítási eszközök biztosítására, a
gyanúsított személy megállapítása, elrejt´́ozésének meg-
akadályozása, a b´́uncselekmény befejezésének, újabb b´́un-
cselekmény elkövetésének megakadályozása végett, vagy
késedelmet nem t´́ur´́o más okból nyomozási cselekményt
végez. A nyomozás megindításának tényér´́ol és idejér´́ol
utólag haladéktalanul feljegyzést kell készíteni.

A feljelentés

171. § (1) B´́uncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. A
feljelentés kötelez´́o, ha annak elmulasztása b´́uncselekmény.

(2) A hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha
külön törvény el´́oírja, a köztestület köteles a hatáskörében
tudomására jutott b´́uncselekményt — ha az elkövet´́o is-
mert, annak megjelölésével — feljelenteni. A feljelentés-
hez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehet-
séges, a meg´́orzésükr´́ol kell gondoskodni.

172. § (1) A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a
nyomozó hatóságnál kell írásban vagy szóban megtenni. A
szóban tett feljelentést jegyz´́okönyvbe kell foglalni. A fel-
jelentést nyomban nyilvántartásba kell venni.

(2) A feljelentést más hatóság és a bíróság is elfogadhat-
ja, de köteles azt a nyomozó hatóságnak megküldeni. Ha
a feljelentés azonnali intézkedést kíván, azt el kell fogadni.

(3) Ha a feljelentést nem a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkez´́o ügyésznél, illetve nyomozó hatóságnál tették,
a feljelentést ez is köteles átvenni, illet´́oleg jegyz´́okönyvbe
foglalni, és az eljárásra jogosultnak megküldeni.

(4) A távbeszél´́on vagy más technikai eszközzel történt
feljelentésre az (1) bekezdésben foglaltakat kell megfele-
l´́oen alkalmazni.

A magánindítvány

173. § (1) Magánindítványra üldözend´́o b´́uncselekmény
miatt csak a jogosult feljelentése alapján indítható bünte-
t´́oeljárás. A magánindítvány el´́oterjeszt´́ojének bármely
olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövet´́o büntet´́ojogi
felel´́osségre vonását kívánja, magánindítványnak kell te-
kinteni.

(2) A magánindítvány el´́oterjesztésére jogosult nyilat-
kozatát be kell szerezni, ha a nyomozás megindítását kö-
vet´́oen derül ki, hogy a cselekmény csak magánindítványra
büntethet´́o.

(3) A magánindítványt attól a naptól számított harminc
napon belül kell el´́oterjeszteni, amelyen a magánindít-
ványra jogosult a b´́uncselekmény elkövet´́ojének kilétér´́ol
tudomást szerzett. A (2) bekezdésben meghatározott eset-
ben ezt a határid´́ot attól a naptól kell számítani, amelyen
a magánindítványra jogosult a felhívásról tudomást szer-
zett. Az elhunyt sértett hozzátartozója a még nyitva álló
határid´́o alatt terjesztheti el´́o a magánindítványt.

(4) A magánindítvány el´́oterjesztésére nyitva álló határ-
id´́o elmulasztása miatt igazolásnak akkor van helye, ha a
b´́uncselekmény közvádra üldözend´́o.

A feljelentés elutasítása

174. § (1) Az ügyész a tudomására jutott feljelentést
három napon belül határozattal elutasítja, ha magából a
feljelentésb´́ol megállapítható, hogy

a) a cselekmény nem b´́uncselekmény,
b) a b´́uncselekmény gyanúja hiányzik,
c) a büntethet´́oséget kizáró ok (Btk. 22. §) állapítható

meg,
d) eljárás halál, elévülés vagy kegyelem [Btk. 32. §

a)—c) pont] folytán nem indítható,
e) a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiányzik,
f)  a cselekményt már joger´́osen elbírálták.
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(2) Az (1) bekezdés a)—b), valamint d)—f)  pontjában
meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethet´́oséget a
gyermekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a feljelentés
elutasítására a nyomozó hatóság is jogosult.

(3) A feljelentést nem lehet elutasítani, ha
a) kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükséges-

nek,
b) elkobzásnak, vagyoni el´́ony vagy elkobzás alá es´́o

érték megfizetésére kötelezésnek a büntethet´́oségt´́ol füg-
getlenül helye van, kivéve, ha az elkobzásra, illet´́oleg va-
gyoni el´́ony vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére való
kötelezésre irányuló eljáráshoz a bizonyítékok rendelke-
zésre állnak.

(4) A feljelentés elutasításáról értesíteni kell a feljelen-
t´́ot és azt is, aki magánindítványt terjesztett el´́o. A feljelen-
tést elutasító határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek
haladéktalanul megküldi.

175. § (1) A b´́uncselekmény elkövetésének megalapo-
zott gyanúja esetében az ügyész, illet´́oleg a nyomozó ható-
ság az ügyész engedélyével a feljelentést elutasíthatja, ha a
b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható személy az ügy, illet´́oleg más büntet´́o ügy felderítésé-
hez, bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben együtt-
m´́uködik, hogy az együttm´́uködéshez f´́uz´́od´́o nemzetbiz-
tonsági vagy b´́unüldözési érdek jelent´́osebb mint az, amely
az állam büntet´́ojogi igényének érvényesítéséhez f´́uz´́odik.

(2) A b´́uncselekmény elkövetésének megalapozott gya-
núja esetén az ügyész a feljelentést határozattal elutasítja,
ha a b´́uncselekmény elkövetésével fedett nyomozó [178. §
(4) bek.] gyanúsítható megalapozottan, aki a cselekményt
szolgálati feladata teljesítése közben b´́unüldözési érdek-
b´́ol követte el, és a b´́unüldözési érdek jelent´́osebb mint az,
amely az állam büntet´́ojogi igényének érvényesítéséhez
f´́uz´́odik.

(3) A feljelentés nem utasítható el, ha az (1) bekezdés-
ben meghatározott személy más életének szándékos kiol-
tásával járó b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható.

(4) A (2) bekezdés esetén a feljelentés nem utasítható
el, ha a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával
járó b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható.

III. Cím

A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA

A nyomozás határideje

176. § (1) A nyomozást a lehet´́o legrövidebb id´́on belül
le kell folytatni, és be kell fejezni. Ha a nyomozás elrende-
lését´́ol, illetve megindulásától két hónap eltelt, indokolt

esetben a nyomozás határidejét az ügyész két hónappal, ha
ez a határid´́o letelt, a megyei f´́oügyész legfeljebb a bünte-
t´́oeljárás megindításától számított egy évig meghosszab-
bíthatja.

(2) Egy éven túl a legf´́obb ügyész jogosult a nyomozás
határidejének meghosszabbítására. Ha a nyomozás meg-
határozott személy ellen folyik, a meghosszabbítás legfel-
jebb az ellene folyó büntet´́oeljárás megindításától számí-
tott két évig terjedhet.

Nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül

177. § Az ügyész és a nyomozó hatóság az olyan kény-
szerintézkedéseket, amelyeknek elrendelésére egyébként
jogosult (126. §, 149. §. 150. §, 151. §) halasztást nem t´́ur´́o
esetben nyomban elvégezheti, és bizonyítási cselekmények
(119. §, 121. §, 122. §) elvégzését rendelheti el (halasztha-
tatlan nyomozási cselekmény). Az eljárási cselekményr´́ol
készült jegyz´́okönyvben a halaszthatatlanság tényét fel kell
tüntetni.

A nyomozó hatóság egyéb adatszerz´́o tevékenysége

178. § (1) A nyomozó hatóság a büntet´́oeljárás megin-
dítása után annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyí-
tási eszközök, és ezek hol találhatók, puhatolást végezhet,
ennek során információt gy´́ujthet, felvilágosítást kérhet,
iratokat megtekinthet, a b´́uncselekmény helyszínét megte-
kintheti, szaktanácsadót vehet igénybe, és a megszerzett
adatokat ellen´́orizheti.

(2) A nyomozó hatóság a puhatolás során fénykép vagy
más adathordozó bemutatásával személyt vagy tárgyat ki-
választathat, illet´́oleg felismertethet.

(3) A nyomozó hatóságnak az a tagja, aki a puhatolást
végezte, err´́ol jelentést készít. A jelentés tartalmára a
168. § (2) bekezdésének rendelkezései irányadók.

(4) A nyomozó hatóság az ügyész engedélyével a nyo-
mozás során a nyomozó hatóság olyan tagját is igénybe
veheti, aki e min´́oségét leplezi (fedett nyomozó).

A gyanúsított kihallgatása

179. § (1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján meg-
határozott személy megalapozottan gyanúsítható b´́uncse-
lekmény elkövetésével, az ügyész, illet´́oleg — ha az ügyész
másképp nem rendelkezik — a nyomozó hatóság a gyanú-
sítottat a 117—118. § szerint kihallgatja. A fogva lév´́o
gyanúsítottat huszonnégy órán belül ki kell hallgatni.

(2) A gyanúsítottal a kihallgatás elején közölni kell a
gyanúsítás lényegét, az erre vonatkozó jogszabályok meg-
jelölésével.
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(3) A gyanúsítottat figyelmeztetni kell arra, hogy véd´́ot
választhat, illet´́oleg véd´́o kirendelését kérheti. Ha az eljá-
rásban véd´́o részvétele kötelez´́o, a gyanúsított figyelmét
arra is fel kell hívni, hogy ha három napon belül nem
hatalmaz meg véd´́ot, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
rendel ki véd´́ot. Ha a gyanúsított kijelenti, hogy nem kíván
véd´́ot megbízni, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
nyomban véd´́ot rendel ki.

(4) A gyanúsított 117. § (2) bekezdése szerinti figyel-
meztetésének ki kell terjednie arra, hogy a vallomás tételét
id´́olegesen is megtagadhatja.

180. § (1) Nem tehet´́o fel a gyanúsítottnak a választ,
illet´́oleg nem bizonyított tény állítását magában foglaló, a
törvénnyel össze nem egyeztethet´́o ígéretet tartalmazó
kérdés.

(2) A gyanúsított belegyezése nélkül a vallomása poligráf
alkalmazásával nem vizsgálható.

A tanú kihallgatása

181. § (1) A tanút az ügyész, illet´́oleg — ha az ügyész
másképp nem rendelkezik — a nyomozó hatóság a
79—88. § szerint kihallgatja. A tanúnak nem tehet´́o fel a
180. § (2) bekezdésében tilalmazott, továbbá olyan kérdés,
amely a feleletre útmutatást tartalmaz.

(2) A feljelent´́o tanúként kihallgatható. Ha a feljelentés
tartalmazza a feljelent´́o el´́oadását, a tanúkénti kihallgatása
mell´́ozhet´́o.

(3) A tanú a szóbeli kihallgatást követ´́oen írásban is
tehet vallomást. Az ügyész vagy a nyomozó hatóság enge-
délyezheti, hogy a tanú szóbeli kihallgatás nélkül írásban,
a 116. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfele-
l´́oen tegyen vallomást; erre ´́ot figyelmeztetni kell. Ha a
tanú szóbeli kihallgatás nélkül, vagy a szóbeli kihallgatást
követ´́oen írásban tesz vallomást, az írásbeli vallomásból ki
kell t´́unnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadá-
lyainak (81—82. §), valamint a hamis tanúzás következmé-
nyeinek ismeretében tett meg. Erre a tanút a szóbeli kihall-
gatásán, illet´́oleg az írásbeli vallomás megtételének enge-
délyezésével egyidej´́uleg a vallomástétel akadályainak is-
mertetésével figyelmeztetni kell.

Szaktanácsadó közrem´́uködése

182. § (1) Az ügyész, valamint a nyomozó hatóság a
nyomozási cselekményeknél szaktanácsadót vehet igény-
be, ha a bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzésé-
hez, összegy´́ujtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szak-
értelem szükséges, illet´́oleg az ügyész vagy a nyomozó
hatóság valamilyen szakkérdésben felvilágosítást kér.

(2) Szaktanácsadó igénybevétele kötelez´́o, ha a terhelt
vallomását a nyomozásban poligráf alkalmazásával vizs-
gálják.

(3) Ha a szaktanácsadó eljárása során a személy testé-
nek sérthetetlenségét érint´́o cselekmény elvégzése szüksé-
ges, err´́ol az ügyész vagy a nyomozó hatóság külön rendel-
kezik.

(4) Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tagjának kizá-
rására vonatkozó rendelkezéseket a szaktanácsadóra meg-
felel´́oen alkalmazni kell.

A hatósági tanú

183. § (1) A nyomozó hatóság a felismerésre bemutatás,
a házkutatás, a motozás végrehajtásánál, valamint az írni-
olvasni nem tudó személy kihallgatásáról felvett jegyz´́o-
könyv ismertetésénél hatósági tanút alkalmazhat.

(2) A nyomozási cselekmény el´́ott a hatósági tanút a
jogairól és a kötelességeir´́ol fel kell világosítani. A nyomo-
zási cselekményt úgy kell lefolytatni, hogy azt a hatósági
tanú nyomon követhesse. A hatósági tanú a nyomozási
cselekményre észrevételt tehet.

(3) Hatósági tanúként olyan, lehet´́oleg érdektelen sze-
mélyt kell igénybe venni, aki képes érzékelni és igazolni a
nyomozási cselekmény elvégzését. Nem lehet hatósági ta-
nú az eljáró ügyész, a nyomozó hatóság tagja; az eljáró
ügyészség vagy nyomozó hatóság alkalmazottja csak akkor
lehet hatósági tanú, ha más személy igénybevételének el-
háríthatatlan akadálya van.

(4) A hatósági tanúként közrem´́uködésre senki sem
kötelezhet´́o.

(5) A nyomozási cselekményr´́ol készült jegyz´́okönyvben
fel kell tüntetni a hatósági tanúk nevét, lakcímét, érdekte-
lenségét vagy esetleges érdekeltségét. Ha a hatósági tanú
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság alkalmazottja, a
lakcíme helyett a munkakörét, illetve beosztását kell fel-
tüntetni. Ha a nyomozási cselekmény során a hatósági tanú
észrevételt tett, a jegyz´́okönyvben ezt is fel kell tüntetni.

(6) A tanú költségére vonatkozó rendelkezéseket a ha-
tósági tanúra is alkalmazni kell.

Jelenlét a nyomozási cselekményeknél

184. § (1) A nyomozási cselekményen az ügyészen, a
nyomozó hatóság tagján és a jegyz´́okönyvvezet´́on kívül
csak az lehet jelen, akinek a jelenlétét e törvény megen-
gedi.

(2) Ha a gyanúsítottat az ügyész vagy a nyomozó hatóság
kihallgatja, a véd´́oje a kihallgatáson jelen lehet. A véd´́o
jelen lehet az általa, illetve a gyanúsított által indítványo-
zott tanú kihallgatásán is. A kihallgatáson jelen lév´́o véd´́o
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a gyanúsítotthoz és a tanúhoz kérdések feltevését indítvá-
nyozhatja.

(3) A fogva lév´́o gyanúsított a kihallgatása el´́ott a véd´́o-
vel értekezhet.

(4) A nyomozási cselekményen jelen lehet az állam- és
jogtudományi kar nappali tagozatán jogász szakon hallga-
tói jogviszony keretében szervezett szakmai gyakorlatát
tölt´́o személy, ha ezt az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság
engedélyezi, és a jelen lév´́o gyanúsított, tanú vagy sértett
ehhez írásban hozzájárul.

185. § (1) A gyanúsított, a véd´́o és a sértett jelen lehet a
szakért´́o meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási kí-
sérletnél és a felismerésre bemutatásnál, indítványt ter-
jeszthet el´́o és észrevételt tehet, a szakért´́o meghallgatásá-
nál kérdések feltevését is indítványozhatja. A felsoroltak-
nak a nyomozási cselekményr´́ol való értesítése kivételesen
mell´́ozhet´́o, ha ezt a nyomozási cselekmény sürg´́ossége
indokolja.

(2) A gyanúsított a szemlére és a bizonyítási kísérletre
idézhet´́o, ebben az esetben a nyomozási cselekmény a
gyanúsított távollétében nem tartható meg.

(3) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozási cselek-
mény helyszínér´́ol eltávolíthatja azt, akinek a jelenléte az
eljárást akadályozza, a nyomozás el´́osegítése érdekében
bárkit a nyomozási cselekmény helyszínén való tartózko-
dásra kötelezhet. Aki az eljárás rendjét zavarja, vagy a
helyszínen tartózkodási kötelezettségének nem tesz ele-
get, rendbírsággal sújtható.

186. § (1) Aki a nyomozási cselekményen jelen lehet, az
arról készült jegyz´́okönyvet nyomban megtekintheti.

(2) A gyanúsított, a véd´́o és a sértett a nyomozás során
is megtekintheti a szakvéleményt, az egyéb iratokat pedig
akkor, ha az a nyomozás érdekeit nem sérti.

(3) A gyanúsított és a véd´́o jogosult arra, hogy azokról
az iratokról, amelyeket megtekinthet, másolatot kapjon.

(4) Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratról
csak hiteles másolat készíthet´́o. Az államtitkot vagy szol-
gálati titkot tartalmazó iratról készült másolatot a gyanú-
sított és a véd´́o nem viheti magával; részükre államtitkot
vagy szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot kell adni.
Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó másolatot
az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság ´́orzi, a gyanúsított
és a véd´́o indítványára azt elolvasásra át kell adni.

A nyomozás részbeni mell´́ozése

187. § (1) A gyanúsított kihallgatása után az ügyész a
további nyomozást határozattal mell´́ozheti az olyan b´́un-
cselekmény miatt, amelynek az elkövetett jelent´́osebb sú-
lyú b´́uncselekmény mellett a felel´́osségre vonás szempont-
jából nincs jelent´́osége.

(2) A nyomozás részbeni mell´́ozésér´́ol szóló határozatot
közölni kell a sértettel, a feljelent´́ovel és azzal is, aki
magánindítványt terjesztett el´́o. Ha a határozattal érintet-
tek száma nagy, a határozat közlése a 67. § (3) bekezdésé-
ben említett módon történhet.

A nyomozás felfüggesztése

188. § (1) Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomo-
zást, ha

a) a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tar-
tózkodik, és az eljárás a távollétében nem folytatható,

b) a gyanúsított tartós, súlyos betegsége vagy a b´́uncse-
lekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége
miatt az eljárásban nem vehet részt,

c) az elkövet´́o kiléte a nyomozásban nem volt megálla-
pítható,

d) az eljárás lefolytatásához el´́ozetes kérdésben hozott
döntést kell beszerezni,

e) jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi
teljesítése szükséges és további, Magyarországon elvég-
zend´́o nyomozási cselekmény már nincs.

(2) Az eljárást folytatni kell, ha a felfüggesztés oka
megsz´́unt.

(3) Az ügyész legfeljebb egyéves határid´́ot állapíthat
meg

a) a külföldön tartózkodónak a visszatérésre,
b) az érdekeltnek kereset benyújtására, a személyi álla-

pot kérdésének eldöntése érdekében,
c) ha a nyomozást az (1) bekezdés e) pontja alapján

függeszti fel.

(4) Ha az ügyész által megállapított határid´́o eredmény-
telenül telt el, az eljárást folytatni kell.

(5) A nyomozás felfüggesztésér´́ol szóló határozatot kö-
zölni kell az ismert helyen tartózkodó gyanúsítottal, a
véd´́ovel, a feljelent´́ovel és a sértettel.

(6) A nyomozás felfüggesztése után a gyanúsított szemé-
lyét közvetlenül érint´́o eljárási cselekmény nem végezhet´́o.

(7) A felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe
nem számít be.

189. § (1) A nyomozó hatóság határozattal felfüggeszt-
heti a nyomozást a 188. § (1) bekezdésének a), c) és
e) pontjában meghatározott esetekben. A nyomozást fel-
függeszt´́o határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek
haladéktalanul megküldi.

(2) A 188. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatáro-
zott esetben az ügyész és a nyomozó hatóság az ügyet
nyilvántartásba veszi, és ha az elkövet´́o személyére utaló
újabb adat birtokába jut, a nyomozást folytatja.
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A nyomozás megszüntetése

190. § (1) Az ügyész a nyomozást határozattal megszün-
teti,

a) ha a cselekmény nem b´́uncselekmény,

b) ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg
b´́uncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásáról sem
várható eredmény,

c) ha nem a gyanúsított követette el a b´́uncselekményt,
illetve ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg,
hogy a b´́uncselekményt a gyanúsított követte el,

d) ha büntethet´́oséget kizáró ok állapítható meg, kivé-
ve, ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik szüksé-
gesnek,

e) a gyanúsított halála, elévülés, kegyelem miatt,

f)  a törvényben meghatározott egyéb büntethet´́oséget
megszüntet´́o ok miatt,

g) ha a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiány-
zik, és az már nem pótolható,

h) ha a cselekményt már joger´́osen elbírálták,

i)  ha a meghatározott személy ellen folyó nyomozás
megindításától számított két év eltelt [176. § (2) bek.].

(2) Az (1) bekezdés a), e), g) és h) pontjában meghatá-
rozott esetekben, továbbá, ha a büntethet´́oséget a gyer-
mekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a nyomozás megszün-
tetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A nyomozást meg-
szüntet´́o határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek
haladéktalanul megküldi.

(3) A nyomozás megszüntetése esetén a b´́unügyi költsé-
get az állam viseli; a gyanúsítottat kötelezni kell annak a
költségnek viselésére, amely a mulasztása folytán merült
fel.

(4) A nyomozást megszüntet´́o határozatot egyidej´́uleg
közölni kell a gyanúsítottal, a véd´́ovel, a sértettel, a felje-
lent´́ovel és azzal is, aki magánindítványt terjesztett el´́o.

191. § (1) A nyomozás megszüntetése — ha e törvény
kivételt nem tesz — nem akadálya annak, hogy ugyanabban
az ügyben utóbb az eljárást folytassák.

(2) Az eljárás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomo-
zást az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész rendelhe-
ti el.

(3) Ha a nyomozás megszüntetése ellen nem éltek pa-
nasszal, illetve a felettes ügyész nem rendelte el a nyomo-
zás folytatását, utóbb azt csak a bíróság rendelheti el az
ellen, akivel szemben a nyomozást korábban megszüntet-
ték.

(4) Ha a bíróság a nyomozás folytatásának elrendelése
iránti indítványt elutasította, változatlan alapon a nyomo-
zás folytatásának elrendelése iránti ismételt indítvány el´́o-
terjesztésének nincs helye.

A nyomozás megszüntetése az együttm´́uköd´́o gyanúsítottal
és a fedett nyomozóval szemben

192. § (1) A b´́uncselekmény elkövetésének megalapo-
zott gyanúja esetében az ügyész, illet´́oleg a nyomozó ható-
ság az ügyész engedélyével a nyomozást megszüntetheti, ha
a b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható személy az ügy, illet´́oleg más büntet´́o ügy bizonyítá-
sához hozzájárulva olyan mértékben együttm´́uködik, hogy
az együttm´́uködéshez f´́uz´́od´́o nemzetbiztonsági vagy b´́u-
nüldözési érdek jelent´́osebb, mint az, amely az állam bün-
tet´́ojogi igényének érvényesítéséhez f´́uz´́odik.

(2) A b´́uncselekmény elkövetésének megalapozott gya-
núja esetében az ügyész a nyomozást határozattal meg-
szünteti, ha a b´́uncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható fedett nyomozó [178. § (4) bek.] a cselek-
ményt szolgálati feladata teljesítése közben b´́unüldözési
érdekb´́ol követte el, és a b´́unüldözési érdek jelent´́osebb
mint az, amely az állam büntet´́ojogi igényének érvényesí-
téséhez f´́uz´́odik.

(3) A nyomozásnak az (1)—(2) bekezdés alapján történt
megszüntetése esetén az állam téríti meg azt a kárt, amely
az elkövet´́ot a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésr´́ol
polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját vélel-
mezni kell.

(4) Ha a nyomozást az (1)—(2) bekezdés alapján szün-
tetik meg, a 191. § rendelkezéseit alkalmazni kell. A hatá-
rozat rendelkez´́o részb´́ol és keltezésb´́ol áll. A rendelkez´́o
rész tartalmazza a b´́uncselekmény megjelölését, a nyomo-
zás megszüntetésének tényét és a tájékoztatást arról, hogy
a b´́uncselekmény elkövetésével kapcsolatban felmerült
kár az állammal szemben miként érvényesíthet´́o.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkal-
mazható, ha a terhelt más életének szándékos kioltásával
járó b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható.

(6) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni
akkor is, ha a 175. § alapján a feljelentést utasították el.

(7) A (2) bekezdés esetén a nyomozás nem szüntethet´́o
meg, ha a fedett nyomozó más életének szándékos kioltá-
sával járó b´́uncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható.

A nyomozás iratainak megismerése

193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy —
ha az ügyész másképp nem rendelkezik — a nyomozó
hatóság a gyanúsítottnak és a véd´́onek az erre kijelölt
helyiségben átadja a nyomozás iratait. Lehet´́ové kell tenni,
hogy a gyanúsított és a véd´́o az esetleges vádemelés alap-
jául szolgáló összes iratot — kivéve a zártan kezelt iratokat
— megismerhesse.
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(2) Az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsí-
tottat és a véd´́ot értesíteni kell, a fogva lev´́o gyanúsítottat
a határnapra el´́o kell állítani. A gyanúsított és a véd´́o a
nyomozás kiegészítését indítványozhatja, egyéb indítvá-
nyokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kér-
het. A gyanúsítottat erre a jogára figyelmeztetni kell.

(3) A gyanúsított, illet´́oleg a véd´́o indítványáról az
ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság határoz.

(4) A gyanúsítottnak és a véd´́onek az iratok megtekin-
tésének határnapját követ´́oen is joga van arra, hogy meg-
ismerhesse az (1) bekezdés szerinti iratokat, azokról má-
solatot kapjon.

(5) Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratról
csak hiteles másolat készíthet´́o. Az államtitkot vagy szol-
gálati titkot tartalmazó iratról készült másolatot a gyanú-
sított és a véd´́o nem viheti magával; részükre államtitkot
vagy szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot kell adni.
Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó másolatot
az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság ´́orzi, a gyanúsított
és a véd´́o indítványára azt elolvasásra át kell adni.

194. § (1) A nyomozás iratainak a 193. § (1) bekezdés
szerinti átadásáról felvett jegyz´́okönyv tartalmazza

a) a gyanúsítottnak és a véd´́onek átadott iratok megje-
lölését, a megtekintés kezd´́o és befejez´́o id´́opontját,

b) a gyanúsított és a véd´́o indítványait és észrevételeit,
c) ha a gyanúsított vagy a véd´́o nem él a 193. § (1) be-

kezdésben biztosított jogával, ezt a tényt.

(2) Ha az iratról másolat készült, ezt az iratra fel kell
jegyezni.

IV. Cím

Jogorvoslat a nyomozás során

195. § (1) Akire nézve az ügyész vagy a nyomozó hatóság
határozata rendelkezést tartalmaz, a határozat ellen a köz-
lést´́ol számított nyolc napon belül panasszal élhet.

(2) Nincs helye panasznak a más szakért´́ot kirendel´́o és
a gyanúsított vagy a véd´́o által szakvélemény elkészítésére
felkért személy szakért´́oként való bevonását engedélyez´́o
határozat ellen [111—112. §].

(3) A panasznak — ha e törvény kivételt nem tesz —
nincs halasztó hatálya. Kivételesen indokolt esetben a ha-
tározatot hozó, illet´́oleg a panaszt elbíráló a határozat
végrehajtását a panasz elbírálásáig felfüggesztheti.

(4) Ha a határozatot hozó a panasznak három napon
belül nem ad helyt, köteles azt haladéktalanul felterjeszte-
ni az elbírálásra jogosulthoz. Az ügyész határozata elleni
panaszt a felettes ügyész, a nyomozó hatóság határozata
elleni panaszt az ügyész a hozzá érkezését´́ol számított
tizenöt, megszüntet´́o határozat esetén harminc napon be-
lül határozattal bírálja el.

(5) A panasz elbírálásáról a panaszt tev´́ot — a határozat
hatályon kívül helyezése, illet´́oleg a megváltoztatása ese-
tén azokat is, akikkel a határozatot közölték — értesíteni
kell. A panaszt elbíráló határozat ellen további jogorvos-
latnak — a (6) bekezdés eseteit kivéve — nincs helye.

(6) A 149. § (3) bekezdése, a 150. § (2) bekezdése, a 151. §
(4) bekezdése, valamint a 153. § (2) bekezdése szerinti hatá-
rozat, továbbá a 151. § (2) bekezdése szerinti ügyészi határo-
zat elleni panaszt elutasító határozat ellen a kézbesítést´́ol
számított nyolc napon belül a határozatot hozó ügyészségnél
felülbírálati indítvány terjeszthet´́o el´́o, az ügyészség a felülbí-
rálati indítványt az iratokkal és indítványával együtt három
napon belül megküldi a bíróságnak.

(7) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény elleni jog-
orvoslatra az (1)—(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

196. § Az, akit az ügyész vagy a nyomozó hatóság intéz-
kedése vagy intézkedésének elmulasztása érint, ellenvetést
tehet. A panaszt ellenvetésként kell elbírálni, ha elkésett,
vagy nem a jogosulttól származik. Az ellenvetés alapján a
szükséges és indokolt intézkedéseket az ügyész, illet´́oleg a
nyomozó hatóság megteszi.

197. § Ha az ügyész a nyomozást a 190. § (1) bekezdésé-
nek e) pontja alapján azért szüntette meg, mert a büntet-
het´́oség a hivatalból kezdeményezett eljárási kegyelem
folytán sz´́unt meg, a gyanúsított a nyomozást megszüntet´́o
határozat közlését´́ol számított nyolc napon belül kérheti a
nyomozás folytatását, ebben az esetben a nyomozást foly-
tatni kell.

198. § (1) Ha a feljelentést a sértett tette, a sértett a
feljelentést elutasító határozat ellen, a nyomozás elrende-
lése iránt a határozat közlését´́ol számított nyolc napon
belül panasszal élhet.

(2) Ha az ügyész a nyomozást megszüntette, a sértett az
eljárás folytatásának elrendelése iránt a határozat közlésé-
t´́ol számított nyolc napon belül panasszal élhet.

199. § (1) Az ügyész, illet´́oleg a felettes ügyész a panasz
alapján

a) a feljelentést elutasító, illet ´́oleg a nyomozást meg-
szüntet´́o határozatot hatályon kívül helyezi, és dönt a nyo-
mozás elrendelésér´́ol vagy folytatásáról, illetve a vádeme-
lésr´́ol,

b) a panaszt elutasítja, ha azt nem találja alaposnak.

(2) A panasz elutasítását követ´́oen a sértett pótmagán-
vádat emelhet, ha

a) a feljelentést a 174. § (1) bekezdésének a) és c) pontja
alapján utasították el, vagy

b) a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének a)—d) vagy
f)  pontja alapján szüntették meg.
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(3) Nincs helye pótmagánvád emelésének, ha a büntet-
het´́oséget a gyermekkor vagy a kóros elmeállapot zárja ki,
továbbá az elkövet´́o halála esetén.

V. Cím

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS
ADATSZERZÉS

Általános szabályok

200. § (1) A nyomozásban az érintett tudta nélkül és
leplezett eszközzel, illetve módszerrel történ´́o adatszer-
zésnek (titkos adatszerzés) bizonyítási eszköz felderítése,
a gyanúsított kilétének, tartózkodási helyének megállapí-
tása vagy a gyanúsított elfogása érdekében a vádemelésig
van helye.

(2) A nyomozó hatóság a bírói engedélyhez kötött titkos
adatszerzést e törvény alapján, a bírói engedélyhez nem
kötött titkos információgy´́ujtést külön törvényben megha-
tározottak szerint végzi.

201. § (1) Titkos adatszerzést els´́osorban a gyanúsítottal
szemben lehet alkalmazni. Mással szemben akkor alkal-
mazható, ha a gyanúsítottal való kapcsolattartás vagy ilyen
kapcsolat létesítése megalapozottan feltehet´́o, illet´́oleg az
ügynek még nincs gyanúsítottja. A titkos adatszerzést nem
gátolja, ha az kívülálló személyt elkerülhetetlenül érint.

(2) A titkos adatszerzésnek akkor van helye, ha megala-
pozottan feltehet´́o, hogy más módon az adat megszerzése
kilátástalan, vagy lényegesen nagyobb nehézséggel jár, és
ezúton az adat megszerzése valószín´́u.

(3) A nyomozás során e törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a külön törvény alapján a nyomozás el´́ott en-
gedélyezett és folyamatban lev´́o, bírói engedélyhez kötött
titkos információgy´́ujtés további végrehajtására.

Bírói engedély

202. § (1) Bírói engedéllyel lehet
a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel

megfigyelni és rögzíteni,
b) postai küldemény tartalmát megismerni, és techni-

kai eszközzel rögzíteni,
c) telefonvezetéken vagy azt helyettesít ´́o távközlési

rendszer útján továbbított közlés tartalmát megismerni, és
azt technikai eszközzel rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt titkos adatszerzésre
szolgáló eszközök és módszerek (különleges eszközök)
alkalmazásának akkor van helye, ha az eljárás

a) öt évi, illetve ennél súlyosabb szabadságvesztéssel
büntetend´́o szándékos b´́uncselekmény, illet´́oleg pénzha-
misítás (Btk. 304. §),

b) b´́unszövetségben, üzletszer´́uen, b´́unszervezet tagja-
ként, fegyveresen, illet´́oleg kiskorú sérelmére elkövetett
b´́uncselekmény

gyanúja miatt folyik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában magánla-
kásnak min´́osül a lakás, a lakás céljára használt egyéb
helyiség, tárgy, a lakáshoz tartozó nem lakás céljára szol-
gáló helyiség, az ezekhez tartozó bekerített hely, továbbá
a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül
minden más helyiség vagy terület.

203. § (1) A titkos adatszerzés engedélyezése iránti
indítványt az ügyész írásban a bíróságnál terjeszti el´́o. Az
el´́oterjesztéssel egyidej´́uleg be kell mutatni az indítvány-
ban foglaltakat megalapozó iratokat. Az alkalmazás meg-
hosszabbítására vonatkozó indítvány el´́oterjesztésével
egyidej´́uleg be kell mutatni a korábbi engedélyezés óta
keletkezett iratokat is.

(2) Az indítványnak tartalmaznia kell
a) a különleges eszköz alkalmazásának helyét, telefon-

lehallgatás esetén a kapcsolási számot is,
b) a különleges eszköz alkalmazásával érintett nevét,

illet´́oleg az azonosításra alkalmas adatot, valamint a vele
szemben alkalmazni kívánt különleges eszköz megneve-
zését,

c) az alkalmazás tartamának kezd´́o és befejez´́o id´́o-
pontját, naptári napban meghatározva,

d) az alapul szolgáló b´́uncselekmény megnevezését és
a b´́uncselekmény gyanújára okot adó adatokat,

e) a különleges eszköz elkerülhetetlen alkalmazását
indokoló körülményeket, az alkalmazás célját, és annak
valószín´́usítését, hogy a megszerezni kívánt adat a külön-
leges eszköz alkalmazásával elérhet´́o,

f)  halaszthatatlan elrendelés esetén annak okát és id´́o-
pontját.

(3) A rend´́orségi fogdában, illet´́oleg a büntetés-végre-
hajtási intézetben lev´́o ügyvédi beszél´́o helyiségében akkor
végezhet´́o titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a
gyanúsított ellen folyamatban lév´́o üggyel összefügg´́o b´́un-
cselekmény gyanúja merült fel. Az ügyvédi irodában akkor
végezhet´́o titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben
b´́uncselekmény gyanúja merült fel.

(4) A bíróság az indítvány el´́oterjesztését´́ol számított
huszonnégy órán belül határoz. Ha a bíróság az indítvány-
nak helyt ad, vagy részben ad helyt, meghatározza, hogy
kivel szemben, milyen különleges eszköz, mett´́ol meddig
alkalmazható.

(5) A különleges eszköz alkalmazása legfeljebb kilenc-
ven napra engedélyezhet´́o, ez ismételt indítványra legfel-
jebb kilencven nappal meghosszabbítható. Ha a bíróság az
indítványnak helyt ad, és az engedélyezés idején a különle-
ges eszköz alkalmazásának az indítvány szerinti kezd´́o id´́o-
pontja már elmúlt, az alkalmazás kezd´́o id´́opontja az en-
gedélyezés napját követ´́o nap.
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(6) Ha az engedélyezés olyan késedelemmel járna,
amely a titkos adatszerzés sikerét veszélyeztetné, az ügyész
legfeljebb huszonnégy óra id´́otartamra elrendelheti a kü-
lönleges eszköz alkalmazását (halaszthatatlan elrendelés).
Ez esetben az elrendeléssel egyidej´́uleg az engedélyezés
iránti indítványt is el´́o kell terjeszteni. Ha a bíróság az
indítványt elutasította, változatlan alapon újabb halaszt-
hatatlan elrendelésnek nincs helye.

A titkos adatszerzés végrehajtása

204. § (1) A titkos adatszerzés végrehajtásáról okiratot
kell készíteni, amely tartalmazza a megszerzett adat leírá-
sát, a megszerzés forrásának megjelölését, a megszerzés
módjának leírását, helyének és id´́opontjának feltüntetését
és az engedélyez´́o végzés számát.

(2) A titkos adatszerzés során keletkezett és rögzített
felvételek eredetiben való megóvásáról folyamatosan gon-
doskodni kell. Az erre tett intézkedést az okiratban fel kell
tüntetni.

(3) A titkos adatszerzés során tett intézkedések, az ab-
ban érintett természetes és jogi személyek, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkez´́o szervezetek adatai nem
hozhatók nyilvánosságra.

(4) A titkos adatszerzést nyomban meg kell szüntetni,
ha a célját elérte, továbbá, ha a további alkalmazásától nem
várható eredmény. A titkos adatszerzést az ügyész hala-
déktalanul megszünteti, ha

a) az engedélyezett id´́otartam eltelt,
b) halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indít-

ványt elutasította,
c) a nyomozást megszüntették.

(5) A titkos adatszerzés befejezését követ´́o nyolc napon
belül meg kell semmisíteni a titkos adatszerzés célja szem-
pontjából érdektelen, rögzített adatot és az ügyben nem
érintett személy rögzített adatait.

(6) A (4) bekezdés b) pontja esetében az addig rögzített
adatokat meg kell semmisíteni.

(7) Az adatok megsemmisítésér´́ol jegyz´́okönyvet kell
készíteni.

205. § A távközlési szolgáltatást, valamint a küldemé-
nyek továbbítását végz´́ok kötelesek a titkos adatszerzés
eszközeinek és módszereinek alkalmazását biztosítani, és
a titkos adatszerzésre jogosult hatóságokkal együttm´́u-
ködni.

A titkosan szerzett adat felhasználása

206. § (1) A titkosan szerzett adatot az adatszerzés
végrehajtása során a bíróság, az ügyész és a nyomozó ha-
tóság ismerheti meg.

(2) Az ügyész — a külön törvény alapján a rend´́orség
által — a büntet´́oeljárás megindítását megel´́oz´́oen szerzett
titkos információgy´́ujtés adatait megismerheti.

(3) Ha az ügyész a titkosan szerzett adatot a büntet´́oel-
járásban bizonyítékként felhasználja, a titkos adatszerzés-
r´́ol készült okiratot egyidej´́uleg csatolja az iratokhoz. Az
ügyész kérésére a bíróság igazolást állít ki az adatszerzés
engedélyezésér´́ol. Az igazolást az okirattal együtt kell az
iratokhoz csatolni. Ha az okirat csatolása a nyomozás
iratainak megismerése után történt, a gyanúsítottat és a
véd´́ot err´́ol értesíteni kell, és lehet´́oséget kell adni az irat
megismerésére.

(4) A titkosan szerzett adat leírását tartalmazó, az adat-
szerzés végrehajtásáról készített okirat bizonyítékként fel-
használható. A titkosan szerzett adat más büntet´́oeljárás-
ban akkor használható fel, ha a felhasználás célja megegye-
zik az adatszerzés eredeti céljával.

(5) Nem lehet felhasználni azt a titkosan szerzett adatot,
amelynek megszerzése során az ügyben eljáró véd´́o vagy
olyan személy az érintett, aki tanúként nem hallgatható ki.

(6) Az ügyész a titkos adatszerzés tényér´́ol értesíti a
bírói engedélyben érintettet, ha az érintett ellen nem in-
dult büntet´́oeljárás, és az értesítés a titkos adatszerzés
alapján indult büntet´́oeljárás sikerét nem veszélyezteti.

VI. Cím

A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA

A nyomozási bíró feladata

207. § (1) A vádirat benyújtása el´́ott a bíróság feladatait
els´́o fokon a megyei bíróság elnöke által kijelölt helyi
bírósági bíró (nyomozási bíró) látja el.

(2) A nyomozási bíró dönt
a) a vádirat benyújtása el´́ott a bíróság hatáskörébe tar-

tozó kényszerintézkedésekkel [129. §, 137. §, 140. §, 146. §,
147. §, 149. § (6) és (8) bek., 151. § (2)—(3) és (6) bek.,
153. § (2) bek., 156. §, 159. §], az elmeállapot megfigyelé-
sével (107. §) kapcsolatos indítványokról, valamint a véd´́o
kizárásáról [45. § (3) bek.],

b) a titkos adatszerzés engedélyezésér´́ol [203. § (4) és
(6) bek.],

c) a nyomozás megszüntetését követ´́oen a nyomozás
folytatásának elrendelésér´́ol [191. § (3) bek.],

d) az ügyész indítványára a tanú különösen védetté
nyilvánításáról (97. §).

e) a 149. § (3) bekezdése, a 150. § (2) bekezdése, a 151. §
(4) bekezdése, valamint a 153. § (2) bekezdése szerinti
határozat elleni panaszt elutasító határozat, továbbá a
151. § (2) bekezdése szerinti ügyészi határozat ellen el´́oter-
jesztett felülbírálati indítványról.
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(3) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása el´́ott az ügyész
indítványára kihallgatja a különösen védett tanút és azt a
tanút, aki az életét közvetlenül veszélyeztet´́o állapotban
van. A tanú kihallgatásának indítványozását a tanú és az
érdekében eljáró ügyvéd az ügyésznél kezdeményezheti.

(4) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása el´́ott az ügyész
indítványára kihallgatja a tizennegyedik életévét be nem
töltött tanút, ha megalapozottan feltehet´́o, hogy a tárgya-
láson történ´́o kihallgatása a fejl´́odését károsan befolyásol-
ná. A tanú kihallgatásának indítványozását a törvényes
képvisel´́o, a gondozó és a tanú érdekében eljáró ügyvéd az
ügyésznél kezdeményezheti.

(5) Az ügyész, a gyanúsított és a véd´́o bizonyítás felvé-
telét is indítványozhatja, ha megalapozottan feltehet´́o,
hogy az így megszerezhet´́o bizonyítási eszköz a bírósági
eljárásban már nem állna rendelkezésre, vagy az addigra
jelent´́os mértékben megváltozna, illet´́oleg bizonyítási esz-
köz jellegét elveszítené.

Illetékesség

208. § (1) A nyomozási bíró a megyei bíróság illetékes-
ségi területén lév´́o ügyészségek által folytatott eljárás so-
rán jár el, tekintet nélkül arra, hogy az eljárás alapjául
szolgáló b´́uncselekmény elbírálása a helyi bíróság vagy a
megyei bíróság hatáskörébe tartozik.

(2) A megyei bíróság elnöke a megyei bíróság területén
lév´́o több helyi bíróságon is kijelölhet nyomozási bírót, és
ebben az esetben a nyomozási bírók illetékességét a megyei
bíróság elnöke állapítja meg. A nyomozási bíró bizonyítási
cselekmény elvégzése esetén az illetékességi területén kí-
vül is eljárhat.

Általános eljárási szabályok

209. § (1) A nyomozási bíró eljárására a bírósági eljárás
általános szabályai az e címben foglalt eltérésekkel alkal-
mazandók.

(2) Az ügyek egyesítésének és elkülönítésének nincs
helye.

(3) Azt az eljárásában felmerült b´́unügyi költséget, ame-
lyet a 74. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az állam
el´́olegez, a nyomozási bíró állapítja meg, de a megállapított
összeget az ügyész el´́olegezi.

(4) Ha a nyomozási bíró azt észleli, hogy a nyomozás
felfüggesztésének vagy megszüntetésének van helye, err´́ol
az ügyészt értesíti.

Az ülés

210. § (1) A nyomozási bíró ülést tart, ha az indítvány
tárgya

a) a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kény-
szerintézkedés (129. §, 137. §, 140. §, 146. §) elrendelése,

b) az el´́ozetes letartóztatásnak az elrendelését´́ol számí-
tott hat hónapot meghaladó meghosszabbítása,

c) óvadék elfogadása (147. §),
d) elmeállapot megfigyelésének (107. §) elrendelése,
e) bizonyítási cselekmény elvégzése [207. § (3)—(5)

bek.].

(2) Az ülés mell´́ozhet´́o, ha az indítvány tárgya elmeálla-
pot megfigyelésének elrendelése, és azon a gyanúsított az
egészségi állapota miatt nem jelenhet meg, vagy a jogainak
gyakorlására képtelen.

(3) A nyomozási bíró az iratok alapján dönt
a) az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben,
b) ha az ülést a (2) bekezdés alapján mell´́ozi,
c) ha az indítvány nem az arra jogosulttól származik.

(4) A nyomozási bíró — ha ez szükséges — a (3) bekez-
désben felsorolt esetekben is ülést tart.

211. § (1) Ha az indítványt az ügyész terjeszti el´́o, az
indítványában megjelöli az ülés id´́opontját, a gyanúsítottnak
a nyomozási bíró el´́otti megjelenésér´́ol gondoskodik, az ülés
id´́opontjáról és helyér´́ol a véd´́ot értesíti. Ha az indítványt nem
az ügyész terjesztette el´́o, a nyomozási bíró meghatározza az
ülés id´́opontját, intézkedik a szükséges iratok beszerzése
iránt, az ülés id´́opontjáról és helyér´́ol értesíti az indítványo-
zót, az ügyészt, a gyanúsítottat és a véd´́ot.

(2) Ha az ülésen az indítványozó nem jelenik meg, ezt
úgy kell tekinteni, hogy az indítványt visszavonta. Ha az
indítvány tárgya az ideiglenes kényszergyógykezelés elren-
delése, és a gyanúsított az állapota miatt nem jelenhet meg,
vagy a jogainak gyakorlására képtelen, az ülés a véd´́o tá-
vollétében nem tartható meg.

(3) Az ülésen az indítványozó az indítványt megalapozó
bizonyítékokat írásban el´́oterjeszti, vagy szóban el´́oadja. A
jelenlev´́oknek módot kell adni arra, hogy az indítványozó
bizonyítékait — a 186. § keretei között — megismerjék. Ha
az értesített nem jelent meg, de az észrevételét írásban
benyújtotta, ezt a nyomozási bíró ismerteti.

(4) A nyomozási bíró megvizsgálja, hogy az indítvány
törvényi el´́ofeltételei fennállnak-e, nincs-e akadálya a bün-
tet´́oeljárásnak, és az indítvány megalapozottsága iránt
nem támaszthatók-e ésszer´́u kételyek. A 210. § (1) bekez-
désének a) és b) pontja esetén a vizsgálat kiterjed a gyanú-
sított személyi körülményeire is.

(5) A nyomozási bíró az ülést a mozgóképet és a hangot
egyidej´́uleg továbbító készülék zárt láncú közvetítése útján
is tarthatja. Az ülésen véd´́o részvétele kötelez´́o, a véd´́onek
az ülés tartama alatt a gyanúsítottal azonos helyen kell
tartózkodnia.
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Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen

212. § (1) A bizonyítási cselekmény elvégzésére vonat-
kozó indítvány el´́oterjeszt´́oje gondoskodik a bizonyításfel-
vétel elvégzésének feltételeir´́ol. Ha az ülés a nyomozási
bíró hivatalos helyiségében nem tartható meg, az indít-
ványban az ülés helyét meg kell jelölni.

(2) A nyomozási bíró az ülés kezdetén a bizonyítási
cselekmény elvégzésére vonatkozó indítványról indokolt
végzéssel határoz.

213. § (1) Az olyan tanú kihallgatásán, akinek életét
közvetlen veszély fenyegeti, vagy megalapozottan feltehe-
t´́o, hogy a tárgyaláson nem jelenhet meg (87. §), a gyanú-
sított és véd´́oje, valamint a tanú érdekében eljáró ügyvéd
jelen lehet, kivéve, ha ezt a tanú állapota nem teszi lehet´́o-
vé. Ebben az esetben a gyanúsítottat és a véd´́ot az ülésr´́ol
utólag kell értesíteni azzal, hogy az ülésr´́ol készült jegyz´́o-
könyvet az ügyésznél megtekinthetik.

(2) A különösen védett tanú kihallgatásánál csak az
ügyész és a tanú érdekében eljáró ügyvéd lehet jelen. Az
ülésr´́ol készült jegyz´́okönyvet, a 207. § (2) bekezdésének
d) pontja szerinti határozatot elkülönítetten, zártan a nyo-
mozási bíró kezeli. A jegyz´́okönyvr´́ol kivonatot kell készí-
teni, amely a jelenlév´́ok közül csak a nyomozási bíró és az
ügyész nevét, a tanú különösen védetté nyilvánításának
tényét és a különösen védett tanú vallomását tartalmazza.
A jegyz´́okönyvi kivonatot a vádirat benyújtásáig elkülöní-
tetten, zártan kell kezelni.

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihall-
gatásánál a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a tanú
törvényes képvisel´́oje és gondozója is jelen lehet. A tanú
kihallgatásáról a gyanúsítottat és a véd´́ot utólag kell érte-
síteni azzal, hogy a kihallgatásról készült jegyz´́okönyvet az
ügyésznél megtekinthetik.

(4) A nyomozási bíró — indítványra — elrendelheti a
tanú kihallgatásának kép- vagy hangfelvev´́ovel, illetve
egyéb berendezéssel történ´́o rögzítését. A felvétel a jegy-
z´́okönyvet nem pótolja. A felvételr´́ol készült másolaton a
tanú személyazonosságának megállapítására alkalmas
egyedi tulajdonságai (pl. arckép, hang) technikai úton tor-
zíthatók. Ha a felvétel különösen védett, vagy olyan tanú
kihallgatásáról készült, akinek a személyi adatait zártan
kezelik, a zárt kezelésre vonatkozó rendelkezéseket az
ilyen felvételre is alkalmazni kell.

A határozat

214. § (1) A nyomozási bíró — ha e törvény másképp
nem rendelkezik — az indítvány el´́oterjesztését´́ol számí-
tott három napon belül indokolt végzéssel határoz, amely-
ben az indítványnak helyt ad, részben ad helyt, vagy azt
elutasítja. Az indokolás tartalmazza az indítvány lényegét,
az eljárás alapjául szolgáló b´́uncselekmény rövid leírását

és min´́osítését, az indítvány törvényi feltételeinek fennál-
lását vagy azok hiányára való utalást. Ha a nyomozási bíró
az indítványt elutasította, változatlan alapon újabb indít-
vány el´́oterjesztésének nincs helye.

(2) A határozatot az ügyésszel, az indítványozóval és —
a 207. § (2) bekezdésének b) pontját és (3) bekezdését
kivéve — azzal kell közölni, akire az rendelkezést tartal-
maz. A gyanúsítottal közölt határozatot a véd´́ovel is közöl-
ni kell.

(3) A határozatot az ülésen kihirdetés útján kell közöl-
ni. Ha a nyomozási bíró az iratok alapján döntött, a hatá-
rozatot az írásba foglalást követ´́oen nyomban kézbesíteni
kell. A 207. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése
esetén a kézbesítésre a 70. § (1) bekezdésének d) pontja az
irányadó.

Jogorvoslat

215. § (1) A nyomozási bíró határozata ellen az jelenthet
be fellebbezést, akivel a határozatot közölték. A kihirdetés
útján közölt határozat elleni fellebbezést a kihirdetés után
nyomban be kell jelenteni. Az a jogosult, aki a határozat
kihirdetésén nem vett részt, a fellebbezését az ülést´́ol szá-
mított három napon belül jelentheti be. A kézbesítés útján
közölt határozat ellen a fellebbezést a jogosult a kézbesí-
tést´́ol számított három napon belül jelentheti be.

(2) A nyomozási bíró a határozat elleni fellebbezést a
nyilatkozatok beérkezését, illet´́oleg a fellebbezési határid´́o
lejártát követ´́oen haladéktalanul a fellebbezés elbírálására
illetékes megyei bíróságnak küldi meg.

(3) A fellebbezést a megyei bíróság másodfokú tanácsa
bírálja el.

(4) Nincs helye fellebbezésnek
a) a 207. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti, a vádirat

benyújtása el´́ott a bíróság hatáskörébe tartozó kényszerin-
tézkedések közül a 149. § (6) és (8) bekezdésével, a 151. §
(3) és (6) bekezdésével és a 153. § (2) bekezdésével kap-
csolatos indítványokról hozott határozat,

b) a 207. § (2) bekezdésének b) és e) pontjára és
(3)—(4) bekezdésére vonatkozó határozat,

c) a 212. § (2) bekezdése szerinti határozat

ellen.

(5) Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható a sze-
mélyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézke-
dés elrendelése. A személyi szabadságot elvonó vagy kor-
látozó kényszerintézkedésnek az iratok alapján történt
megszüntetése miatt bejelentett ügyészi fellebbezés — fel-
téve, hogy a megszüntetést nem az ügyész indítványozta —
halasztó hatályú.

(6) A (4) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbezés,
továbbá a joger´́os határozat elleni fellebbezés elbírálására
vonatkozó határozat hozatalát a nyomozási bíró mell´́oz-
heti.
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X. Fejezet

A VÁDEMELÉS

Intézkedés az iratok ismertetése után

216. § (1) Ha a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási
cselekményt a nyomozó hatóság végezte, ennek megtör-
téntét követ´́oen tizenöt napon belül az iratokat az ügyész-
nek megküldi. Az ügyész az iratok hozzáérkezését köve-
t´́oen

a) további nyomozási cselekményt végezhet, vagy az
elvégzésér´́ol rendelkezhet,

b) a nyomozást felfüggesztheti,
c) a nyomozást megszüntetheti.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyomozási
cselekmény elvégzése után az ügyész vádat emel, azt meg-
el´́oz´́oen a nyomozási cselekményr´́ol készült iratok megis-
merésének lehet´́oségét a 193. § szerint biztosítja a gyanú-
sítottnak és a véd´́onek. Más esetben az iratok megismeré-
sének lehet´́oségét a gyanúsított vagy a véd´́o indítványára
kell biztosítani.

(3) Az ügyész a nyomozás iratainak ismertetése után,
illetve a feljelentésnek a hozzáérkezését követ´́o harminc
napon belül emel vádat. A határid´́ot az ügyészség vezet´́oje
kivételes esetben, az ügy rendkívüli bonyolultsága miatt,
harminc nappal meghosszabbíthatja. A határid´́ot a 216. §
(1) bekezdésének a) pontjában szabályozott esetben a nyo-
mozási cselekmény elvégzését´́ol kell számítani.

A vádirat

217. § (1) Az ügyész vádiratnak a bírósághoz való be-
nyújtásával emel vádat.

(2) A gyanúsítottat az ügyész szükség esetén a vádeme-
lés el´́ott kihallgatja.

(3) A vádirat tartalmazza
a) a vádlottnak a 117. § (1) bekezdésében felsorolt

személyi adatait,
b) a vád tárgyává tett cselekmény leírását,
c) a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti

min´́osítését,
d) az eljárás megindításához szükséges külön törvényi

feltétel (magánindítvány, feljelentés, kívánat, mentelmi
jog vagy mentesség felfüggesztése, hozzájárulás a büntet´́o-
eljárás megindításához) meglétét,

e) a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó
jogszabályok megjelölését,

f)  a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazásá-
ra vonatkozó indítványt, ha az ügyész nem vesz részt a
tárgyaláson,

g) a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb
indítványokat,

h) a tárgyalásra idézend´́ok és az arról értesítend´́ok in-
dítványozását,

i)  a bizonyítási eszközök megjelölését, valamint azt,
hogy mely tény bizonyítására szolgálnak,

j)  a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjé-
re vonatkozó indítványt.

218. § (1) Ha a gyanúsított a vádirat benyújtásakor a
személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó
kényszerintézkedés hatálya alatt áll, és az ügyész ennek
fenntartását indokoltnak tartja, a kényszerintézkedés
fenntartására indítványt tesz.

(2) Ha a vádlott a gyermeke sérelmére szándékos b´́un-
cselekményt követett el, az ügyész a vádiratban indítvá-
nyozhatja, hogy a bíróság a vádlott szül´́oi felügyeleti jogát
szüntesse meg.

(3) Az ügyész a vádiratban a vádlottal szemben polgári
jogi igényt terjeszthet el´́o.

219. § (1) A vádiratot annyi példányban kell benyújtani,
hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és véd´́onek egy-
egy példány jusson. A vádirat bírósági példányához csatol-
ni kell a vádemelés alapjául szolgáló

a) mindazon iratot, amelyet az ügyész a gyanúsítottnak,
illetve a véd´́onek ismertetésre az eljárás végén átadott,
illetve az iratoktól elkülönítetten, zártan kezel,

b) a különösen védett tanú vallomásáról készült jegy-
z´́okönyvi kivonatot,

c) tárgyi bizonyítási eszközöket.

(2) Ha a tanú nevének, illet´́oleg adatainak zárt kezelését
rendelték el, a tárgyalásra idézend´́o tanú nevét, illetve
adatait nem a vádiratban, hanem külön zárt iratban kell
közölni.

(3) Ha a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri, a vádirat-
nak az e vádlottra vonatkozó részét a vádlott anyanyelvére,
vagy kérésére az általa ismertként megjelölt és az eljárás-
ban korábban használt más nyelvre is le kell fordítani, és
azt a bíróságnak benyújtani.

A vádemelés részbeni mell´́ozése

220. § Az ügyész határozattal mell´́ozheti a vádemelést
az olyan b´́uncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává
tett jelent´́osebb súlyú b´́uncselekmény mellett a felel´́os-
ségre vonás szempontjából nincs jelent´́osége. Erre a vád-
iratban utalni kell, és a vádemelés részbeni mell´́ozését a
sértettel közölni kell.

A vádemelés mell´́ozése

221. § (1) Ha a b´́uncselekmény elenyész´́o súlya miatt a
gyanúsított felel´́osségre vonása nem szükséges, az ügyész a
vádemelést határozattal mell´́ozi.
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(2) A vádemelés mell´́ozésér´́ol szóló határozatot közölni
kell a sértettel is. A sértett indítványozhatja, hogy az ügyész
emeljen vádat.

A vádemelés elhalasztása

222. § (1) Az ügyész a vádemelés helyett három évi
szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel bünteten-
d´́o b´́uncselekmény miatt — a b´́uncselekmény súlyára, és a
rendkívüli enyhít´́o körülményekre tekintettel — a vád-
emelést egy évt´́ol két évig terjed´́o id´́ore határozattal elha-
laszthatja, ha ennek a gyanúsított jöv´́obeni magatartásá-
ban mutatkozó kedvez´́o hatása feltételezhet´́o.

(2) Az ügyész a vádemelést a kábítószer-fogyasztó
gyanúsítottal szemben egy évre elhalasztja, ha a Btk.
282/A. §-ának a) és b) pontjában meghatározott okból az
eljárás megszüntetésének lehet helye, és a gyanúsított vál-
lalja a folyamatos gyógykezelést.

(3) Az ügyész a vádemelést tartás elmulasztásának vét-
sége miatt egy évre elhalasztja, ha ett´́ol az elmulasztott
kötelezettség teljesítése várható.

223. § (1) A vádemelés a 222. § (1) bekezdése alapján
nem halasztható el, ha a gyanúsított

a) többszörös visszaes´́o,
b) a b´́uncselekményt a próbaid´́o alatt vagy a szabadság-

vesztés végrehajtásának befejezése el´́ott követte el.

(2) Ha a Btk. az eljárás megindulását követ´́o magatar-
tástól teszi függ´́ové a büntethet´́oség megsz´́unését, a vád-
emelés elhalasztásának csak az e törvényben meghatáro-
zott esetben van helye.

Magatartási szabályok megállapítása vádemelés
elhalasztása esetén

224. § (1) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló
határozatában a gyanúsítottat magatartási szabályok meg-
tartására vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezhe-
ti. A magatartási szabályok megtartását és a kötelezett-
ségek teljesítését a pártfogó ellen´́orzi és segíti. A pártfogó
e feladatai teljesítéséhez más szervek és szervezetek segít-
ségét is igénybe veheti.

(2) Az ügyész a gyanúsított részére kötelezettségként
írhatja el´́o, hogy

a) részben vagy egészben térítse meg a sértettnek a
b´́uncselekménnyel okozott kárt,

b) más módon gondoskodjék a sértettnek adandó jóvá-
tételr´́ol,

c) meghatározott célra történ´́o anyagi juttatást teljesít-
sen, vagy a köz számára munkát végezzen (a köz javára
teljesített jóvátétel),

d) kábítószer-függ´́oséget gyógyító kezelésben vegyen
részt,

e) alkoholfügg´́oséget gyógyító kezelésben vegyen részt.

(3) Az ügyész a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül más
magatartási szabályt is megállapíthat, illetve más kötele-
zettséget is el´́oírhat.

Meghallgatás a vádemelés elhalasztása el´́ott

225. § (1) Az ügyész — ha a vádemelés elhalasztása
mellett magatartási szabályokat állapít meg, és kötelezett-
ségeket ír el´́o — a vádemelés elhalasztása feltételeinek
megállapítása érdekében a gyanúsítottat meghallgatja. A
meghallgatás során tisztázni kell, hogy a gyanúsított a
kilátásba helyezett magatartási szabályok megtartását és
kötelezettségek teljesítését képes-e, és kész-e vállalni.

(2) A 224. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában írt
kötelezettségek a gyanúsított és a sértett hozzájárulásával,
a c)—e) pontban írt kötelezettségek a gyanúsított hozzá-
járulásával írhatók el´́o.

(3) A 224. § (2) bekezdésének a) és b) pontja esetén az
ügyész a sértettet is meghallgatja; a sértett meghallgatása
mell´́ozhet´́o, ha a hozzájárulásáról korábban nyilatkozott.
A sértett hozzájárulásának hiánya nem akadálya annak,
hogy a kártérítési, illetve a sértettnek teljesítend´́o jóváté-
teli kötelezettség el´́oírása nélkül az ügyész a vádemelést
elhalassza, ha annak feltételei e nélkül is fennállnak.

Eljárás a vádemelés elhalasztása után

226. § (1) Az ügyész az eljárást a vádemelés elhalasztá-
sának lejártától számított harminc napon belül megszün-
teti, ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredménye-
sen telt el.

(2) Az eljárást a vádemelés elhalasztása tartamának
eltelte el´́ott is meg kell szüntetni, ha a kábítószer-fogyasztó
gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos
kábítószer-függ´́oséget megel´́oz´́o vagy gyógyító kezelésben
részesült, illetve ha a tartás elmulasztása vétségének gya-
núsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette.

227. § (1) Az ügyész vádat emel, ha
a) a gyanúsított a határozat ellen panasszal él, és a

nyomozás megszüntetésének feltételei nincsenek meg,
b) a gyanúsítottal szemben a vádemelés elhalasztásá-

nak tartama alatt elkövetett szándékos b´́uncselekmény
miatt vádat emelnek,

c) a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan
megszegi, vagy a kötelezettségét nem teljesíti.

(2) A 222. § (2)—(3) bekezdése esetén vádemelésnek
csak az ott írt kötelezettség elmulasztása esetén van helye.

(3) Ha vádemelésre az (1) bekezdés c) pontjában meg-
határozott okból kerül sor, az ügyész a gyanúsítottat a
vádemelés el´́ott meghallgatja.
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Jogorvoslat

228. § (1) Akire nézve az ügyész határozata rendelkezést
tartalmaz, a határozat ellen a közlést´́ol számított nyolc
napon belül panasszal élhet.

(2) Ha az ügyész a panasznak három napon belül nem
ad helyt, azt haladéktalanul köteles felterjeszteni a felettes
ügyészhez.

(3) A felettes ügyész a panaszt a hozzáérkezését´́ol szá-
mított tizenöt napon belül határozattal bírálja el. A felet-
tes ügyész — ha a panaszt alaposnak találja — a határoza-
tot megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és a
határozatot hozó ügyészt új határozat hozatalára utasít-
hatja, ellenkez´́o esetben a panaszt elutasítja. A panaszt el
kell utasítani akkor is, ha az elkésett vagy nem jogosulttól
származik.

(4) A panasz elbírálásáról a panaszt tev´́ot — a határozat
hatályon kívül helyezése, illet´́oleg a megváltoztatása ese-
tén azokat is, akikkel a határozatot közölték — értesíteni
kell. A panaszt elbíráló határozat ellen további panasznak
nincs helye.

(5) Vádemelés miatt nincs helye jogorvoslatnak.

(6) Az ügyész határozataira a 169. § (2)—(5) bekezdés
rendelkezései értelemszer´́uen irányadóak.

A pótmagánvádló fellépése

229. § (1) Ha a felettes ügyész a sértettnek a feljelentést
elutasító vagy a nyomozást megszüntet´́o határozat elleni
panaszát elutasította, és a 199. § (2) bekezdése alapján
pótmagánvádnak van helye — feltéve, hogy pótmagánvád
emelését a 199. § (3) bekezdése nem zárja ki —, a sértett a
panaszt elutasító határozat közlését´́ol számított harminc
napon belül pótmagánvádlóként léphet fel.

(2) A panasz elutasítását követ´́oen a sértettnek lehet´́o-
séget kell adni, hogy az ellene elkövetett b´́uncselekményre
vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos helyiségében
megismerhesse.

230. § (1) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete köte-
lez´́o.

(2) Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, ügy-
védje útján az ügyészségnél vádindítványt nyújt be. A vád-
indítványt az ügyészség az iratokkal együtt továbbítja az
ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´́o bíróság-
hoz.

(3) A vádindítvány a 217. § (3) bekezdésének a)—c),
g) és h) pontjában felsoroltakat, továbbá azokat az indo-
kokat tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a
feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése el-
lenére a bírósági eljárás lefolytatását indítványozza.

231. § (1) A bíróság a vádindítványt elfogadja, ha eluta-
sításának nincs helye.

(2) A bíróság a vádindítványt elutasítja, ha
a) a pótmagánvádló a vádindítványt a 229. § (1) bekez-

désében meghatározott határid´́o eltelte után nyújtotta be,
b) a pótmagánvádlót ügyvéd nem képviseli,
c) a vádindítványt nem az arra jogosult nyújtotta be,
d) a vádindítvány ténybeli vagy jogi alapja nyilván-

valóan hiányzik.

(3) A pótmagánvádló a 229. § (1) bekezdésben megha-
tározott határid´́o letelte el´́ott a vádindítványt ismételten
benyújthatja, ha azt korábban a (2) bekezdés b), c) vagy
d) pontja alapján utasították el, és az elutasítás oka már
nem áll fenn.

(4) Ha a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre vagy nem
illetékes, az ügyet a hatáskörrel rendelkez´́o vagy illetékes
bírósághoz átteszi.

(5) Ha a bíróság a vádindítványt nem utasította el,
a) gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a

tárgyaláson rendelkezésre álljanak,
b) a 268. § szerinti intézkedés végett megkeresheti az

ügyészt,
c) kényszerintézkedést rendelhet el.

232. § (1) A vádlott a vádindítvány elfogadása után
jogosult a nyomozás iratainak a megismerésére.

(2) A pótmagánvádló az iratoktól elkülönítve, zártan
kezelt iratokat nem ismerheti meg.

233. § (1) A vádindítványt elutasító végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek.

(2) A vádindítvány elutasítása nem akadálya annak,
hogy a nyomozás folytatását rendeljék el (191. §).

HARMADIK RÉSZ

XI. Fejezet

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bíróság eljárásának formái

234. § (1) A bíróság tárgyalást tart, ha a vádlott bünte-
t´́ojogi felel´́osségének megállapítására bizonyítást vesznek
fel.

(2) Az e törvényben meghatározott esetekben a bíróság
nyilvános ülést, ülést vagy tanácsülést tart.

(3) Nyilvános ülésre az e törvényben megállapított elté-
résekkel a tárgyalásra vonatkozó rendelkezések az irány-
adók.

(4) Az ülésen a bíróság tagjai, a jegyz´́okönyvvezet´́o, a
vádló, továbbá — ha e törvény eltér´́oen nem rendelkezik
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— a vádlott és a véd´́o vesz részt. A felsoroltakon kívül az
ülésen az lehet jelen, akit a bíróság az ülésre idézett, vagy
akit arról értesített.

(5) A tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyz´́okönyvve-
zet´́o vesznek részt.

Az egyesbíró

235. § Ahol e törvény a bíróságról, a bíróság tanácsáról
vagy a tanács elnökér´́ol rendelkezik, ezen az egyesbírót is
érteni kell.

A pótmagánvádló

236. § A pótmagánvádló a bírósági eljárásban — ha e
törvény másképp nem rendelkezik — az ügyész jogait gya-
korolja, ideértve a vádlott személyi szabadságának elvoná-
sával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés elrende-
lésének indítványozását. A vádlott szül´́oi felügyeleti jogá-
nak megszüntetését a pótmagánvádló nem indítványoz-
hatja.

A tárgyalás nyilvánossága

237. § (1) A bíróság tárgyalása nyilvános. A tanács elnö-
ke a tárgyalás szabályszer´́u lefolytatása, méltóságának és
biztonságának meg´́orzése érdekében, helysz´́uke esetén
meghatározhatja a hallgatóság létszámát.

(2) A tárgyaláson hallgatóként a tizennegyedik életévét
be nem töltött személy nem vehet részt, a tizennyolcadik
életévét be nem töltött személyt a tanács elnöke a hallga-
tóság köréb´́ol kizárhatja.

(3) A bíróság hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a véd´́o,
a sértett, illet´́oleg a tanú indítványára a nyilvánosságot az
egész tárgyalásról vagy annak egy részér´́ol indokolt hatá-
rozattal kizárhatja (zárt tárgyalás)

a) erkölcsi okból,
b) az eljárásban részt vev´́o kiskorú védelme érdekében,
c) az eljárásban részt vev´́o személyek (V. Fejezet) vagy

a tanú magánéletének védelme érdekében,
d) az államtitok vagy szolgálati titok meg´́orzése végett.

(4) A nyilvánosság kizárása az eljárás bármely szakaszá-
ban indítványozható.

238. § (1) A nyilvánosság kizárásáról szóló határozatot
a bíróság nyilvános tárgyaláson hirdeti ki. A nyilvánosság
kizárása ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt az
ügydönt´́o határozattal szemben bejelentett fellebbezésben
lehet sérelmezni.

(2) A bíróság a nyilvánosság kizárása esetén is engedé-
lyezheti, hogy az igazságszolgáltatással összefügg´́o felada-

tokat ellátó hivatalos személyek a tárgyaláson jelen legye-
nek.

(3) A nyilvánosság kizárása esetén a sértett és — ha
nincs véd´́oje — a vádlott indítványozhatja, hogy a tárgyalás
helyszínén tartózkodó, általa megnevezett személy legyen
jelen. Az indítvány elutasítása ellen nincs helye fellebbe-
zésnek.

(4) Ha a bíróság zárt tárgyalást rendel el, szükség esetén
figyelmezteti a résztvev´́oket arra, hogy a tárgyaláson el-
hangzottakról tájékoztatást nem adhatnak, figyelmezteti
´́oket az államtitoksértés, a szolgálati titoksértés következ-
ményeire. A figyelmeztetést a jegyz´́okönyvben fel kell tün-
tetni.

239. § (1) A tárgyalást nyilvánosan kell folytatni, ha a
zárt tárgyalás indoka megsz´́unt.

(2) A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is
nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot
kizárta.

A tárgyaláson részt vev´́o személyek

240. § (1) A tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig jelen
vannak.

(2) A tanács tagjának elkerülhetetlen akadályoztatása
esetén az ügydönt´́o határozatot más összetétel´́u tanács is
kihirdetheti.

(3) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a tárgyalás
a jegyz´́okönyvvezet´́o, a vádlott, az ügyész és — ha a véd´́o
jelenléte a tárgyaláson kötelez´́o — a véd´́o nélkül nem
tartható meg.

241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelez´́o
a) els´́o fokon, ha a b´́uncselekményre a törvény öt évi

vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b) másodfokon, ha az ügyész részvétele az els´́o fokú

tárgyaláson kötelez´́o volt,
c) a vádlottat fogva tartják,
d) a vádlott kóros elmeállapotú,
e) ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre

kötelezte,
f)  ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz.

(2) A helyi bíróságon ügyészségi fogalmazó vagy titkár
is képviselheti a vádat.

242. § (1) A tárgyaláson a véd´́o részvétele kötelez´́o
a) — ha e törvény másképp nem rendelkezik — a me-

gyei bíróság el´́ott,
b) a helyi bíróságon, ha a b´́uncselekményre a törvény

öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
c) a helyi bíróságon a 46. §-ban szabályozott esetekben,
d) ha pótmagánvádló lép fel.
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(2) Ha az ügyész a tárgyaláson részt vesz, és a vádlott
véd´́ot nem hatalmazott meg, a tanács elnöke szükség ese-
tén véd´́o kirendelésér´́ol gondoskodik. Ha a vádlott kéri,
véd´́ot kell kirendelni.

243. § A tárgyaláson résztvev´́ok indítvány tételére jogo-
sultak, ha e törvény eltér´́oen nem rendelkezik.

A tárgyalás vezetése és méltóságának meg´́orzése

244. § (1) A tárgyalást a tanács elnöke vezeti, és e tör-
vény keretei között megállapítja az elvégzend´́o cselekmé-
nyek sorrendjét. Ügyel a törvény rendelkezéseinek megtar-
tására, és gondoskodik arról, hogy az eljárásban részt vev´́o
személyek a jogaikat gyakorolhassák, ezekre a figyelmüket
felhívja.

(2) A tanács elnöke gondoskodik a tárgyalás méltóságá-
nak meg´́orzésér´́ol. Ennek érdekében a tárgyalóteremb´́ol
eltávolíttatja azokat, akik állapotuk vagy megjelenésük
folytán a tárgyalás méltóságát sértik.

(3) Akit a bíróság el´́ott kihallgatnak, vagy aki a bíróság-
hoz szól, annak állva kell beszélnie. A tanács elnöke ez alól
kivételt tehet.

A tárgyalás rendjének fenntartása

245. § (1) A tárgyalóterembe — a büntetés-végrehajtási
testület és a rend´́orség szolgálati feladatot ellátó tagjain
kívül — fegyverrel vagy rendbontásra alkalmas eszközzel
senki sem léphet be. A tárgyalásra idézett személy a fegy-
verét nem hozhatja be a tárgyalóterembe.

(2) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tanács elnöke
rendre utasítja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén a
tárgyalásról kiutasíthatja, illet´́oleg kivezettetheti. A tanács
elnöke ugyanígy jár el azzal szemben, aki a tárgyalás sza-
bályszer´́u menetét zavarja.

(3) A tanács elnöke rendelkezhet úgy, hogy a rendzavaró
vagy az, aki a tárgyalás szabályszer´́u menetét zavarja, a
tárgyalóterembe azon a tárgyalási napon nem térhet vissza.

(4) A bíróság a rendzavarót, vagy azt, aki a tárgyalás
szabályszer´́u menetét zavarja — a vádlott kivételével —
rendbírsággal sújthatja, a tárgyalásról való kivezetése vagy
kiutasítása esetén a rendzavarás napján tartott tárgyalás
befejezéséig ´́orizetbe veheti.

(5) Ha a hallgatóság a tárgyalás rendjét vagy szabálysze-
r´́u menetét ismételten megzavarja, a tanács elnöke a tár-
gyalásról a nyilvánosságot kizárhatja.

246. § (1) Az ügyész rendzavarása esetén vele szemben
rendreutasításnak van helye. Ha az ügyész rendzavarása
miatt a tárgyalás nem folytatható, a tanács elnöke a tárgya-
lást felfüggeszti, és az ügyészség vezet´́ojéhez fordul más

ügyész kijelölése érdekében. Ha más ügyész kijelölése
nyomban nem lehetséges, a tárgyalást el kell napolni.

(2) A véd´́o rendzavarása esetén rendbírsággal sújtható,
azonban a tárgyalásról nem utasítható ki, és nem vezettet-
het´́o ki. Ha a véd´́o rendzavarása miatt a tárgyalás nem
folytatható, a tanács elnöke a tárgyalást felfüggeszti. Eb-
ben az esetben a vádlott más véd´́ot hatalmazhat meg,
illet´́oleg — ha a véd´́o tárgyalási részvétele kötelez´́o — más
véd´́ot kell kirendelni. Ha ez nyomban nem lehetséges, a
tárgyalást rendzavaró véd´́o költségére el kell napolni.

(3) A pótmagánvádló képvisel´́ojének rendzavarása ese-
tén a (2) bekezdés rendelkezései megfelel´́oen irányadóak.

247. § (1) A bíróság a tárgyalást a kiutasított vagy kive-
zetett vádlott távollétében is folytatja, de legkés´́obb a bi-
zonyítási eljárás befejezése el´́ott a vádlottat ismét a bíróság
elé szólítja, és ismerteti vele a távollétében lefolytatott
bizonyítást.

(2) Ha a vádlott az (1) bekezdés szerinti esetben a
rendzavaró magatartással nem hagy fel, és ezzel lehetetlen-
né teszi a tárgyalás jelenlétében való tartását, a tárgyalás a
távollétében, véd´́o részvételével lefolytatható.

248. § A tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása
körében hozott határozatok ellen külön fellebbezésnek
nincs helye, kivéve, ha a határozat rendbírság kiszabásáról,
a költségek viselésére kötelezésr´́ol vagy ´́orizetbe vételr´́ol
rendelkezik.

B´́uncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése
a tárgyaláson

249. § A tárgyaláson történt büntet´́o- vagy fegyelmi
eljárás alapjául szolgáló rendzavarásról a tanács elnöke az
illetékes hatóságot, illet´́oleg a fegyelmi jogkör gyakorlóját
értesíti, a büntet´́oeljárás alapjául szolgáló esetben a bíró-
ság elrendelheti a rendzavaró ´́orizetbe vételét. Az ´́orizet
hetvenkét óráig tarthat.

A jegyz´́okönyv

250. § (1) A bíróság eljárásáról — rendszerint azzal
egyidej´́uleg — a jegyz´́okönyvvezet´́o jegyz´́okönyvet készít.
Ha a vádlott süket, és tolmács nem alkalmazható, a jegy-
z´́okönyvet mindig egyidej´́uleg kell készíteni.

(2) A jegyz´́okönyvben fel kell tüntetni
a) a bíróság megnevezését és az ügy számát,
b) a vád tárgyát a b´́uncselekmény és a vádlott nevének

megjelölésével,
c) a bírósági eljárás helyét, kezd´́o és befejez´́o id´́opont-

ját,
d) a bírósági eljárás formáját,
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e,
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f)  a bíró, illet ´́oleg a bíróság tagjai, a jegyz´́okönyvvezet´́o,
valamint a jelenlév´́o ügyész, vádlott, véd´́o, tanú, szakért´́o,
tolmács, illet´́oleg az eljárásban részt vev´́o más személy
nevét,

g) az e törvényben meghatározott más személyi adatot,
h) a jegyz´́okönyv írásba foglalása napját, ha nem az

eljárási cselekménnyel egyidej´́uleg készült.

(3) A jegyz´́okönyvnek áttekinthet´́oen kell tartalmaznia
a bírósági eljárás menetének és minden lényeges alakisá-
gának leírását akként, hogy nyomon lehessen követni az
eljárási szabályok megtartását is.

(4) A jegyz´́okönyvet a tanács elnöke és a jegyz´́okönyv-
vezet´́o írja alá.

251. § (1) A vallomást, a szakvéleményt, a szemle ered-
ményét, továbbá az ügyész, a vádlott, a véd´́o, a magánvádló,
pótmagánvádló és a magánfél indítványát kimerít´́oen kell
a jegyz´́okönyvbe felvenni.

(2) Nem kell jegyz´́okönyvbe felvenni a vallomásnak vagy
a szakvéleménynek azt a részét, amely a bíróság eljárásá-
ban korábban készült jegyz´́okönyv tartalmával megegye-
zik, ehelyett a korábbi jegyz´́okönyvre kell utalni.

(3) Ha valamely kifejezés vagy kijelentés szó szerinti
szövege jelent´́os, azt szó szerint kell jegyz´́okönyvbe venni.
A bíróság indítványra vagy hivatalból elrendelheti vala-
mely körülmény vagy nyilatkozat jegyz´́okönyvbe vételét.
Ha a jelenlév´́o ügyész, vádlott, véd´́o, magánvádló, pótma-
gánvádló, magánfél, illet´́oleg a tanú érdekében eljáró ügy-
véd ezt indítványozza, csak abban az esetben lehet mell´́oz-
ni, ha a körülményr´́ol vagy a kifejezés, a kijelentés, illet´́oleg
a nyilatkozat megtörténtér´́ol a bíróságnak nincs tudomása.

(4) A jegyz´́okönyvbe lehet foglalni — az ügydönt´́o ha-
tározat kivételével — az eljárás során hozott határozato-
kat is.

252. § (1) Ha a jegyz´́okönyv nem az eljárási cselek-
ménnyel egyidej´́uleg készült, vagy a (3) bekezdés szerinti
módon történt az eljárás rögzítése, legkés´́obb az eljárási
cselekmény id´́opontjától számított nyolc napon belül kell
a jegyz´́okönyvet elkészíteni. Az eljárási cselekménnyel
egyidej´́uleg készült tárgyalási jegyzetet az iratokhoz kell
csatolni.

(2) A bíróság elrendelheti az eljárás egészének vagy egy
részének gyorsírással történ´́o feljegyzését, kép- vagy hang-
felvev´́o eszközzel vagy más berendezéssel történ´́o rögzíté-
sét. A bíróság ezt elrendeli az ügyész, a vádlott, a véd´́o vagy
a sértett indítványára, feltéve, hogy kell´́o id´́oben terjesztet-
ték el´́o, és a vádlott, a véd´́o vagy a sértett az indítványával
egyidej´́uleg a költséget is el´́olegezi.

(3) A gyorsírói feljegyzés, illet ´́oleg a rögzítésnek a
(2) bekezdésben említett más módja a jegyz´́okönyvet nem
pótolja. A gyorsírói feljegyzést, a kép- és hangfelvev´́o esz-
közzel vagy más berendezéssel történt rögzítést külön jog-
szabály rendelkezései szerint kell meg´́orizni.

(4) A gyorsíróra a szakért´́ore vonatkozó rendelkezések
az irányadók.

(5) E törvényben meghatározott esetekben rövidített
jegyz´́okönyvet lehet készíteni. A rövidített jegyz´́okönyv-
nek csak a 250. § (2) bekezdésében írt adatokat, valamint
a bírósági eljárásnak a 250. § (3) bekezdésének megfelel´́o
leírását kell tartalmaznia.

253. § (1) Ha a jegyz´́okönyv nyolc napon belül nem
készül el, a tanács elnöke az ügyészt, a vádlottat és a véd´́ot
értesíti a jegyz´́okönyv elkészültének id´́opontjáról.

(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a büntet´́o-
eljárás során keletkezett iratokat — ideértve az ügyben
eljárt ügyész és nyomozó hatóság által beszerzett, illet´́oleg
a büntet´́oeljárásban részt vev´́o személyek által becsatolt
iratokat is — az ügyész, a vádlott, a véd´́o és a sértett
megtekintheti, kérelmükre azokat a bíróság a hivatalos
helyiségében történ´́o elolvasásra átadja. Az ügyész, a vád-
lott, a véd´́o és a sértett jogosult arra, hogy az iratokról
másolatot kapjon.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem teljesítése nem
veszélyeztetheti a tárgyalás folytonosságát és a bíróság
munkáját, nem járhat az összef´́uzött iratok megbontásával,
sérelmével. A tárgyalási határnapon és az azt megel´́oz´́o
munkanapon a kérelem csak a tanács elnöke kifejezett
engedélyével teljesíthet´́o.

(4) A fogva lév´́o vádlott kérelmére a tanács elnöke
engedélyezheti az iratoknak a büntetés-végrehajtási inté-
zetben történ´́o megtekintését. A (3) bekezdés szerinti ren-
delkezés ez esetben is irányadó.

(5) Államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratról
csak hiteles másolat készíthet´́o. Az államtitkot vagy szol-
gálati titkot tartalmazó iratról készült másolatot a vádlott,
a véd´́o és a sértett nem viheti magával; részükre államtitkot
vagy szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot kell adni.
Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó másolatot
a bíróság ´́orzi, a vádlott, a véd´́o és a sértett indítványára azt
elolvasásra át kell adni, továbbá biztosítani kell, hogy a
bíróság hivatalos helyiségében tartott tárgyalásra a máso-
latot magával vihesse.

254. § (1) Az eljárási cselekményen jelen volt ügyész,
vádlott, véd´́o és az eljárásban részt vev´́o más személy a
jegyz´́okönyv elkészítését´́ol számított tizenöt napon belül
annak kiegészítését vagy kijavítását indítványozhatja. Er-
r´́ol a bíróság — indokolt esetben az eljárási cselekménynél
jelen voltak megkérdezése után — határoz.

(2) Nyilvánvaló név- vagy számelírás és más hasonló
elírás esetén a bíróság a jegyz´́okönyv kijavítását mind in-
dítványra, mind hivatalból elrendelheti.

255. § A tanácsülésr´́ol akkor kell jegyz´́okönyvet készíte-
ni, ha a határozat nem egyhangú. Ezt a jegyz´́okönyvet és
mellékleteit az iratok között zártan kell kezelni, és azt csak

1820 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1998/23. szám



a fellebbezés, a felülvizsgálat, a kifogás, illet´́oleg a perújítás
és a rendkívüli felülvizsgálat során eljáró bíróság, továbbá
a jogegységi tanács tagjai, valamint a külön törvényben
megjelöltek tekinthetik meg.

A tanácskozás és a szavazás

256. § (1) A bíróság tanácsa a határozatát tanácskozás
után szavazással hozza meg. Ha a szavazás nem egyhangú,
a határozatot a többségi szavazat dönti el.

(2) Ha a bíróság ülnökökb´́ol is álló tanácsban jár el, a
szavazást megel´́oz´́oen a tanács elnöke felvilágosítást ad
arról, hogy milyen határozat hozható, tájékoztatást ad a
döntéshez szükséges törvényhelyekr´́ol, a büntetési nemek-
r´́ol és azok mértékér´́ol, valamint az intézkedésekr´́ol.

(3) Ítélethozatalnál a tanács dönt arról, hogy a vádlott
b´́unös-e, és ha igen, milyen b´́uncselekményben, majd ab-
ban, hogy milyen büntetést kell kiszabni, illetve intézke-
dést alkalmazni, továbbá dönt az egyéb rendelkezésekr´́ol.

(4) A fiatalabb bíró az id´́osebbet megel´́oz´́oen szavaz, az
elnök utolsónak adja le a szavazatát. Ha a büntetés kisza-
bása vagy az intézkedés alkalmazása kérdésében a szavazás
nem egyhangú, a szavazattöbbséget úgy kell megállapítani,
hogy a legsúlyosabb jogkövetkezmény mellett leadott sza-
vazat a hozzá legközelebb es´́ot er´́osíti, és ahhoz kell számí-
tani.

(5) A kisebbségi véleményen lév´́o bíró jogosult az írásba
foglalt különvéleményét a tanácsülésr´́ol készült jegyz´́o-
könyvhöz csatolni.

A határozatok

257. § (1) A bíróság e törvényben meghatározott esetek-
ben ítélettel, egyébként végzéssel határoz.

(2) A bíróság az ítéletét és az ügydönt´́o végzését ,,A
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN’’ hozza.

(3) A határozat — ha e törvény másképp nem rendelke-
zik — bevezet´́o részb´́ol, rendelkez´́o részb´́ol, indokolásból
és keltezésb´́ol áll.

(4) A határozat eredeti példányát, illet´́oleg a kihirdetés
el´́ott írásba foglalt rendelkez´́o részét a tanács minden tagja
aláírja. Ha a tanács elnöke vagy valamelyik tagja a határo-
zat aláírásában akadályozva van, a határozatot helyette —
helyettesi min´́oségének feltüntetésével — az eljárt tanács
egyik tagja, illet´́oleg elnöke írja alá.

(5) A határozatot a tanács elnöke hirdeti ki.

258. § (1) Az ítélet és az ügydönt´́o végzés bevezet´́o
részében kell feltüntetni

a) a 257. § (2) bekezdése szerinti kijelentést,
b) a bíróság megnevezését, a bírósági eljárás helyét,

c) a tárgyalás — ha az ügyben több tárgyalást tartottak,
valamennyi — napjának megjelölését, a határozathozatal
helyét és idejét,

d) a bírósági eljárás formáját,
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e.

(2) Az ítélet és az ügydönt´́o végzés rendelkez´́o része
tartalmazza

a) a vádlott el´́ozetes fogvatartására vonatkozó adatokat,
b) a vádlott nevét és személyi adatait,
c) a vádlott b´́unösnek kimondását, illet ´́oleg a vád alóli

felmentését,
d) a b´́uncselekmény, továbbá az elkövet´́oi és elkövetési

alakzat megjelölését,
e) a kiszabott büntetést, illet ´́oleg az alkalmazott intéz-

kedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket,
f)  az egyéb rendelkezéseket,
g) a b´́unügyi költség viselésér´́ol szóló rendelkezést.

(3) Az ítélet és az ügydönt´́o végzés indokolása összefüg-
g´́oen tartalmazza

a) a vád ismertetését,
b) a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan meg-

állapított tényeket, a vádlott korábbi büntetéseire vonat-
kozó adatokat,

c) a bíróság által megállapított tényállást,
d) a bizonyítékok számbavételét és értékelését,
e) a jogi indokolást, a büntetés kiszabása, illet ´́oleg in-

tézkedés alkalmazása esetén annak indokolását, az alkal-
mazott jogszabályok megjelölésével,

f)  a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok
elutasításának indokolását, az alkalmazott jogszabályok
megjelölésével.

259. § (1) Ha a kihirdetés útján közölt ügydönt´́o hatá-
rozat ellen sem az ügyész, sem a vádlott, sem a véd´́o nem
jelentett be fellebbezést, a határozat indokolása csupán a
tényállásból és az alkalmazott jogszabályok megjelölésé-
b´́ol is állhat. A felment´́o ítélet indokolásában a tényállás is
mell´́ozhet´́o.

(2) Az ´́orizetbe vételr´́ol, az el´́ozetes letartóztatásról, az
ideiglenes kényszergyógykezelésr´́ol, valamint a lakhelyel-
hagyási tilalomról rendelkez´́o határozat tartalmára a
258. § (1) bekezdésének b)—d) pontjában, továbbá a
258. § (2) bekezdésének a)—b) pontjában foglaltak irány-
adók.

260. § (1) A pervezet´́o végzést — az ügy menetét meg-
állapító, de nem az ügy érdemér´́ol rendelkez´́o határozatot
— nem kell indokolni. A bizonyítási indítvány elutasításá-
nak indokait az ügydönt´́o határozatban kell kifejteni.

(2) A pervezet´́o végzéssel szemben, ha e törvény kivételt
nem tesz, fellebbezésnek nincs helye. A tárgyalás kit´́uzése,
elhalasztása, elnapolása, a tárgyalásra idézés és a tárgyalás-
ról szóló értesítés elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó
határozat hozatalát a bíróság mell´́ozheti.
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(3) A jegyz´́okönyvbe foglalt határozatnak nincs beveze-
t´́o része és keltezése.

261. § (1) A jegyz´́okönyvbe nem foglalt határozatot —
ha e törvény másképp nem rendelkezik — legkés´́obb a
meghozatalától, illet´́oleg a kihirdetését´́ol számított tizen-
öt napon belül, ha hosszabb indokolást igényel, harminc
napon belül kell írásba foglalni.

(2) Nyilvánvaló név-, számelírás, számítási hiba és más
hasonló elírás esetén a bíróság a határozat kijavítását mind
indítványra, mind hivatalból elrendelheti. A kijavítást a
határozatra és a kiadmányaira fel kell jegyezni.

262. § (1) A határozatot azzal kell közölni, akire rendel-
kezése vonatkozik; a vádlottal közölt határozatot a véd´́o-
vel is, az ügydönt´́o határozatot a sértettel is közölni kell. A
tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása körében ho-
zott határozat kivételével a határozatot közölni kell az
ügyésszel is. A sértettel és az egyéb érdekelttel közölt
határozat a reá és a vádlottra vonatkozó személyes adato-
kon kívül más személyes adatait nem tartalmazhatja.

(2) A határozatot a jelenlev´́okkel szóban, egyébként
kézbesítés útján kell közölni.

(3) A határozat kihirdetése során fel kell olvasni a ren-
delkez´́o részt, ismertetni kell az indokolás lényegét, és
szükség esetén meg kell magyarázni.

(4) Az ügydönt´́o határozat rendelkez´́o részét a vádlott-
nak akkor is kézbesíteni kell, ha azt vele kihirdetés útján
már közölték. Ha a vádlott süket, számára az ügydönt´́o
határozat rendelkez´́o részét a kihirdetés után nyomban át
kell adni. Ha az ügydönt´́o határozat ellen fellebbezést
jelentettek be, a fellebbez´́onek, továbbá a vádlottnak és a
véd´́onek az indokolást is tartalmazó példányt kell kézbesí-
teni.

(5) Külön jogszabály meghatározhatja, hogy a határoza-
tot az e §-ban felsoroltakon kívül kinek kell megküldeni.

(6) A magyar nyelvet nem ért´́o vádlott részére a kihir-
detés után az ítéletet és az ügydönt´́o végzést az anyanyel-
vére vagy kérésére az általa ismertként megjelölt, az eljá-
rásban korábban használt más nyelvre le kell fordítani.

XII. Fejezet

A TÁRGYALÁS EL ´́OKÉSZÍTÉSE

A vádirat közlése

263. § (1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz
érkezése után tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy van-e
helye a 264—271. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazá-
sának.

(2) Legkés´́obb az (1) bekezdésben meghatározott határ-
id´́o letelte után a tanács elnöke a vádiratot haladéktalanul

megküldi a vádlottnak és a véd´́onek; a vádlottat és a véd´́ot
felhívja, hogy tizenöt napon belül jelölje meg bizonyítási
eszközeit.

(3) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidej´́uleg
közli a vádlottal és a véd´́ovel, ha az ügyész különösen
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként fel-
használni; figyelmezteti ´́oket arra, hogy a tanú vallomását
tartalmazó jegyz´́okönyvi kivonatot megtekinthetik, és
írásban a különösen védett tanúhoz kérdés feltevését in-
dítványozhatják.

Áttétel

264. § Ha a bíróságnak az ügy elbírálására nincs hatás-
köre vagy illetékessége, az ügyet átteszi a hatáskörrel,
illet´́oleg illetékességgel rendelkez´́o bírósághoz.

Egyesítés és elkülönítés

265. § (1) A bíróság hivatalból vagy indítványra határoz
az ügyek egyesítésér´́ol vagy elkülönítésér´́ol (72. §).

(2) Ha a próbaid´́o alatt elkövetett b´́uncselekmény miatt
a próbára bocsátott ellen újabb eljárás indul, az ügyeket
egyesíteni kell, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkez´́o bíróság jár el. Ha a vádlottat
fiatalkorúak elleni vagy katonai büntet´́oeljárásban bocsá-
tották próbára, az ügyeket az a bíróság egyesíti, amely a
fiatalkorúak elleni vagy katonai büntet´́oeljárást lefolytat-
ta, kivéve, ha a fiatalkorúak bírósága a feln´́ott korú terhelt-
tel szemben a 17. § (6) bekezdése alapján járt el, továbbá
ha a katonai büntet´́oeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése
alapozta meg.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor
is, ha a próbára bocsátott ellen a próbaid´́o el´́ott elkövetett
b´́uncselekmény miatt indult büntet´́oeljárás.

Az eljárás felfüggesztése

266. § (1) A bíróság az eljárást a 188. § (1) bekezdésének
a), b), d) és e) pontjában meghatározott okból felfüggeszti.

(2) A bíróság az eljárást akkor is felfüggeszti, ha az
eljárás megindításához szükséges feljelentés [Btk. 236. §
(1) bek., 240. §] hiányzik. Az eljárás felfüggesztése legfel-
jebb az alapügy joger´́os befejezéséig tart.

(3) Ha a vádlott külföldön tartózkodik, kérheti, hogy a
tárgyalást kés´́obbi id´́opontra t´́uzzék ki. A tanács elnöke
ennek figyelembevételével t´́uzheti ki a tárgyalást, vagy a
bíróság az eljárást felfüggesztheti. A bíróság az eljárást
akkor is felfüggesztheti, ha a vádlott ilyen kérelmet nem
terjeszt el´́o.
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(4) Ha a bíróság a (3) bekezdésben foglalt intézkedése-
ket nem tartja indokoltnak és a vádlott külföldi tartózko-
dási helye ismert, a bíróság elfogató parancsot bocsáthat
ki, és a vádlott kiadatása iránti eljárást kezdeményezhet.
Ha a vádlott kiadatását megtagadták, vagy a kiadatására
nincs lehet´́oség, a bíróság — amennyiben a feltételek fenn-
állnak — a büntet´́oeljárás átadását kezdeményezheti.

(5) Ha az eljárás felfüggesztésének oka megsz´́unt, a
bíróság az eljárást folytatja.

(6) Ha a kábítószer-fogyasztó vádlottal szemben a Btk.
282/A. §-ának a) és b) pontjában meghatározott okból az
eljárás megszüntetésének lehet helye, és az ügyész a vád-
emelést a 222. § (2) bekezdése alapján nem halasztotta el,
a bíróság az eljárást egy ízben, egy évre felfüggeszti, feltéve,
hogy a vádlott vállalja a folyamatos gyógykezelést. Az eljá-
rást folytatni kell, ha a vádlott nem igazolja, hogy a felfüg-
gesztést´́ol számított egy éven belül legalább hat hónapig
folyamatos gyógykezelésen vett részt.

(7) A tartás elmulasztása (Btk. 196. §) miatt indított
eljárást — ha az ügyész a vádemelést a 222. § (3) bekezdése
alapján nem halasztotta el — a bíróság legfeljebb egy évre
felfüggeszti, feltéve, hogy ett´́ol az elmulasztott kötelezett-
ség teljesítése várható. Az eljárást a határid´́o lejárta el´́ott
folytatni kell, ha a vádlott a tartási kötelezettségének to-
vábbra sem tesz eleget.

Az eljárás megszüntetése

267. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti,

a) ha a vád tárgyává tett cselekmény nem b´́uncselek-
mény,

b) ha a vádlott gyermekkorú,

c) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt,

d) ha a vád tárgyává tett cselekményt már joger´́osen
elbírálták,

e) ha a magánindítvány, a kívánat, illet ´́oleg feljelentés
hiányzik, és az nem pótolható,

f)  ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak
nincs helye.

(2) Az eljárás megszüntetésér´́ol a bíróság értesíti a ma-
gánfelet azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári jogi igé-
nyét egyéb törvényes úton érvényesítheti.

(3) Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye,
a bíróság tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az
ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát. Ha a sértett
harminc napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az
eljárást a bíróság megszünteti. E határid´́o elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye. Ha a sértett pótmagán-
vádlóként kíván fellépni, a vádindítványt a bírósághoz
nyújtja be.

(4) Az eljárás megszüntetésének nem akadálya, ha a
sértettnek azért nem lehetett az ügyész vádelejtést tartal-
mazó nyilatkozatát kézbesíteni, mert ismeretlen helyen
tartózkodik.

(5) Pótmagánvádló fellépése esetén a 229. § (2) bekez-
dése, a 230. §, a 231. § és a 233. § rendelkezéseit kell
értelemszer´́uen alkalmazni.

Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt

268. § (1) A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt
vev´́o személyek indítványára intézkedik aziránt, hogy a
bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak.
Ennek érdekében megkeresheti az ügyészt. Az ügyész meg-
keresése bizonyítási eszköz felkutatására is irányulhat.

(2) Ha a vádlott vagy véd´́oje a különösen védett tanúhoz
kérdés feltevését indítványozta [263. § (3) bek.], a bíróság
elrendelheti, hogy a nyomozási bíró ismételten kihallgassa
a különösen védett tanút. A kihallgatásra a 213. § (2) és
(4) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A nyomozási bíró az ismételt kihallgatás során is
gondoskodik arról, hogy a különösen védett tanú szemé-
lyére és tartózkodási helyére a vallomásáról készült jegy-
z´́okönyvi kivonat alapján ne lehessen következtetni.

Határozat kényszerintézkedésekr´́ol

269. § (1) A bíróság az ügyész indítványára [218. §
(1) bek.] vagy hivatalból határoz a személyi szabadság el-
vonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés
fenntartásáról, elrendelésér´́ol vagy megszüntetésér´́ol.

(2) Az ügy áttételét elrendel´́o bíróság által fenntartott
vagy elrendelt kényszerintézkedés annak a bíróságnak a
tárgyalás el´́okészítése során hozott határozatáig tart,
amelyhez az ügyet áttették.

A vádtól eltér´́o min´́osítés lehet´́osége

270. § A bíróság megállapíthatja, hogy a vád tárgyává
tett b´́uncselekmény a vádirati min´́osítést´́ol eltér´́oen ho-
gyan min´́osülhet.

Öttagú tanács elé utalás

271. § A megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két
hivatásos bíróból és három ülnökb´́ol álló tanács tárgyalja,
ha

a) ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen
nagy terjedelme indokolja,

b) a b´́uncselekményre a törvény életfogytig tartó sza-
badságvesztés kiszabását is lehet´́ové teszi.
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Az el´́okészít´́o ülés

272. § (1) Ha a tárgyalás el´́okészítése során vizsgált
kérdésekben a határozat meghozatala el´́ott az ügyész vagy
a vádlott meghallgatása látszik szükségesnek, a bíróság a
263. § (1) bekezdésében meghatározott határid´́o letelte
után harminc napon belül ülést tart.

(2) Az el´́okészít´́o ülés kötelez´́o, ha a bíróság el´́ozetes
letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom keretében elrendelt
házi ´́orizet vagy ideiglenes kényszergyógykezelés elrende-
lésér´́ol határoz.

(3) A tanács elnöke az el´́okészít´́o ülés id´́opontjáról az
ügyészt, a vádlottat és a véd´́ot értesíti; a (2) bekezdés
esetén, valamint, ha a vádlott meghallgatása más okból
szükséges, a vádlottat és — kötelez´́o védelem esetén — a
véd´́ot idézi.

(4) Az el´́okészít´́o ülés nem tartható meg az ügyész,
valamint a megidézett vádlott és véd´́o távollétében.

(5) Az el´́okészít´́o ülésen a tanács elnöke ismerteti az
ügyet, a tanács tagjai, az ügyész, a vádlott és a véd´́o további
iratok ismertetését indítványozhatják.

(6) A tanács elnöke és tagjai az ügyészhez és a vádlott-
hoz kérdést intézhetnek. A vádlotthoz az ügyész és a véd´́o
is intézhet kérdést, az ügyészhez intézend´́o kérdésre a
vádlott és a véd´́o indítványt tehet.

A bíróság jogköre

273. § (1) A tárgyalás el´́okészítése során a bíróság vagy
a tanács elnöke jár el.

(2) A bíróság a tárgyalás el´́okészítése során vizsgált
kérdésekben a 263. § (1) bekezdése szerinti határid´́o letelte
el´́ott határoz, feltéve, hogy a 272. § szerinti meghallgatás
nem látszik szükségesnek.

(3) A bíróság tanácsa határoz az eljárás megszüntetésé-
r´́ol, valamint a személyi szabadság elvonásával vagy korlá-
tozásával járó kényszerintézkedésekr´́ol.

(4) A bíróság minden olyan kérdésben határozhat,
amely egyébként a tanács elnökének jogkörébe tartozik.

A tanács elnökének jogköre

274. § A tanács elnöke határoz az ügy áttételér´́ol, az
ügyek egyesítésér´́ol vagy elkülönítésér´́ol, az eljárás felfüg-
gesztésér´́ol, intézkedik eljárási cselekmény elvégzése iránt
az iratok visszaküldése nélkül, megállapítja a vádtól eltér´́o
min´́osítés lehet´́oségét, elrendelheti, hogy az ügyet öttagú
tanács tárgyalja.

Határozat a tárgyalás el´́okészítése után

275. § (1) A tárgyalás el´́okészítésének befejezése, illet´́o-
leg a tárgyalás kit´́uzése után — ha szükséges — a 267. és a
269. §-ban szabályozott kérdésekben a bíróság tanács-
ülésen, a 264., 265., 266., 268., 270. és 271. §-ban szabályo-
zott kérdésekben a tanács elnöke határoz.

(2) A tanács elnöke a kit´́uzött tárgyalást fontos okból
elhalaszthatja. A véd´́o akadályoztatása miatt a tárgyalás
akkor halasztható el, ha a vádlott más véd´́ot nem hatalmaz
meg, illet´́oleg más véd´́o kirendelése már nem lehetséges,
vagy ha az új véd´́o a tárgyalásig — id´́o hiányában — nem
tud a védelemre felkészülni.

Jogorvoslat kizárása a tárgyalás el´́okészítése során

276. § (1) Nincs helye fellebbezésnek
a) a tárgyalás kit ´́uzése és elhalasztása,
b) az el´́okészít ´́o ülésre és a tárgyalásra idézés és tárgya-

lásról szóló értesítés,
c) az eljárásnak a 266. § (3) bekezdése alapján történt

felfüggesztése,
d) a vádtól eltér´́o min´́osítés lehet´́oségének megállapí-

tása,
e) az öttagú tanács elé utalás vagy ennek megtagadása,
f)  az eljárásnak a 267. § (1) bekezdésének f) pontja

alapján történt megszüntetése,
g) a határozat tudomásul vételét követ´́oen tett jogor-

voslati nyilatkozat elutasítása,
h) a bíróság 268. § (1)—(2) bekezdés szerinti intézke-

dése

ellen.

(2) Az (1) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbe-
zés elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság
mell´́ozheti.

(3) A joger´́os határozat elleni jogorvoslat iránti indít-
vány elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság
mell´́ozheti.

Az egyesbíró jogköre

277. § Ha az ügyben a helyi bíróság egyesbíróként jár el,
e fejezet rendelkezései szerint mind a bíróság tanácsának,
mind a tanács elnökének jogkörébe tartozó kérdésekben
az egyesbíró határoz.

A tárgyalás kit´́uzése

278. § (1) A tanács elnöke a vádirat közlése után meg-
állapítja a tárgyalás határnapját, gondoskodik a tárgyalás
megtartásának el´́okészítésér´́ol, az idézésekr´́ol és értesíté-
sekr´́ol.
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(2) A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyisé-
gében kell tartani. Ha a bíróság indokoltnak tartja, ett´́ol
eltér´́oen rendelkezhet.

(3) A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjé-
nek figyelembevételével és az ügy soronkívüliségére vonat-
kozó rendelkezés szem el´́ott tartásával a lehet´́o legköze-
lebbi napra úgy kell kit´́uzni, hogy a bíróság lehet´́oleg elna-
polás nélkül be tudja fejezni az ügyet.

Az idézés és az értesítés

279. § (1) A kit´́uzött határnapra idézni kell a vádlottat,
kötelez´́o védelem esetén a véd´́ot és mindazokat, akiknek
a megjelenése a tárgyaláson kötelez´́o. Értesíteni kell
az ügyészt, továbbá — ha e törvény kivételt nem tesz —
a szakért ´́ot, illet ´́oleg azokat a büntet ´́oeljárásban részt vev´́o
személyeket, akiknek a jelenlétét a tárgyaláson e törvény
lehet´́ové teszi. Ha az ügyész a vádlott szül´́oi felügyeleti
jogának megszüntetését indítványozza, a tárgyalásról érte-
síteni kell a másik szül´́ot és a gyámhivatalt.

(2) Az idézésben vagy az értesítésben a büntet´́oeljárás-
ban részt vev´́o személyeket fel kell hívni arra, hogy a bizo-
nyítási indítványaikat késedelem nélkül, a tárgyalás el´́ott
tegyék meg. A tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy elbí-
rálásához a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelke-
zésre álljanak.

(3) A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgya-
lás el´́ott kell kézbesíteni.

280. § (1) Ha a tanú a tizennegyedik életévét nem töl-
tötte be, és a nyomozás során a bíróság kihallgatta [207. §
(4) bek.], a tárgyalásra nem idézhet´́o. Ha az ilyen tanú a
tárgyalás id´́opontjában a tizennegyedik életévét betöltötte,
a tárgyalásra különösen indokolt esetben idézhet´́o.

(2) A különösen védett tanú (97. §) a tárgyalásra nem
idézhet´́o.

XIII. Fejezet

AZ ELS´́O FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

I. Cím

A TÁRGYALÁS MENETE

A tárgyalás megnyitása

281. § (1) A tárgyalást a vád tárgyának megjelölésével a
tanács elnöke nyitja meg, ezután a hallgatóságot a csend és
rend megtartására és a rendzavarás következményeire fi-
gyelmezteti. Közli a bíróság tagjai, a jegyz´́okönyvvezet´́o, az
ügyész és a véd´́o nevét. Számba veszi a megjelenteket és
megállapítja, hogy az idézettek és értesítettek jelen van-

nak-e, ett´́ol függ´́oen megvizsgálja, hogy a tárgyalást meg
lehet-e tartani.

(2) A tanács elnöke a lehet´́oséghez képest intézkedik,
hogy a szabályszer´́u idézés ellenére meg nem jelent vádlot-
tat vagy tanút azonnal vezessék el´́o, a távol maradt ügyészt
vagy szakért´́ot pedig a tárgyaláson való megjelenésre hívja
fel, az ügyész felhívása az ügyészség vezet´́oje útján történik.

(3) Ha a megidézett véd´́o nem jelent meg, helyette a
vádlott más véd´́ot hatalmazhat meg, illet´́oleg — ha a véd´́o
tárgyalási részvétele kötelez´́o — a meg nem jelent véd´́o
helyett más véd´́ot kell kirendelni. Az új véd´́onek megfelel´́o
id´́ot kell biztosítani ahhoz, hogy a védelemre felkészüljön.
Ha ez nyomban nem lehetséges, a tárgyalást a meg nem
jelent véd´́o költségére el kell halasztani.

(4) Ha a bíróság megállapítja, hogy a vádlott ismeretlen
helyen tartózkodik, és a tárgyalás a távollétében nem tart-
ható meg, az eljárást felfüggeszti.

(5) A tárgyalás a vádlott távollétében megtartható, ha
az eljárás tárgya a vádlott kényszergyógykezelésének elren-
delése és az állapota miatt a tárgyaláson nem jelenhet meg,
illet´́oleg a jogainak gyakorlására képtelen.

(6) Ha az eljárás több vádlott ellen folyik, de legalább
egy vádlott jelen van,

a) megtartható a tárgyalásnak az a része, amely a távol-
lév´́o vádlottat nem érinti,

b) a tárgyalást az ügy elkülönítése nélkül meg lehet
tartani addig, amíg a távollév´́o vádlott kihallgatására nem
kerülne sor.

282. § (1) A bíróság az ügyész, a vádlott, illet´́oleg a véd´́o
meghallgatása után dönt a tárgyalás megkezdésér´́ol, ha
olyan személy maradt el a tárgyalásról, akinek a távolléte
a tárgyalás megtartását nem akadályozza.

(2) Ha a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a ta-
nács elnöke felhívja a tanúkat — a sértett kivételével —
a tárgyalóterem elhagyására. Figyelmezteti ´́oket az igazo-
latlan eltávozás következményeire. A szakért´́ot csak akkor
kell távozásra felhívni, ha ezt a bíróság szükségesnek tartja;
egyébként a szakért´́o a tárgyaláson annak kezdetét´́ol fogva
jelen lehet.

(3) Ha a tárgyalás megtartásának akadálya van, a bíróság
a tárgyalást elhalasztja.

283. § (1) Az ügyész, a vádlott, a véd´́o és a sértett a
tárgyalás megkezdése el´́ott

a) az ügy áttételét, egyesítését vagy elkülönítését,
b) a tanács elnöke, tagja, illetve a jegyz´́okönyvvezet´́o

kizárását indítványozhatja,
c) más olyan körülményt jelölhet meg, amely a tárgya-

lás megtartását akadályozhatja, illet´́oleg, amelyet a tárgya-
lás megkezdése el´́ott figyelembe kell venni.

(2) A vádlott, a véd´́o és a sértett a tárgyalás megkezdése
el´́ott az ügyész kizárását indítványozhatja.
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A tárgyalás megkezdése

284. § (1) Ha a tanács elnöke megállapítja, hogy a tár-
gyalás megtartásának nincs akadálya, és a tanú, illet´́oleg a
szakért´́o elhagyta a tárgyalótermet [282. § (2) bek.], a
bíróság a tárgyalást megkezdi.

(2) A tanács elnöke felhívására
a) az ügyész ismerteti a vádat,
b) a sértett nyilatkozik arról, hogy érvényesít-e polgári

jogi igényt; ha a sértett polgári jogi igényt kíván érvényesí-
teni, a tanács elnöke felhívja ´́ot igényének ismertetésére,
és figyelmezteti a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 5. §-ában foglaltakra; ezt követ´́oen

c) a tanúként kihallgatandó sértett a tárgyalótermet
elhagyja.

A vádlott nyilatkozata

285. § (1) A tanács elnöke megállapítja a vádlott sze-
mélyazonosságát és a 117. § (1) bekezdésében felsorolt
személyi adatait; megkérdezi a vádlottat, hogy a vádat
megértette-e, tagadó válasz esetén a vádat megmagyarázza.

(2) A tanács elnöke tájékoztatja a vádlottat, hogy a
vádról röviden nyilatkozatot tehet, különösen arról, hogy
az eljárásnak akadályát látja-e, a vádat megalapozottnak
tartja-e és a büntet´́ojogi felel´́osségét elismeri-e. A vádlott
a nyilatkozatát rendszerint a még ki nem hallgatott vád-
lott-társai távollétében teheti meg.

(3) A véd´́o a vádlott nyilatkozatát kiegészítheti.

(4) Azt a már nyilatkozatot tett vádlott-társat, akinek a
jelenléte a vádlottat a nyilatkozattételben zavarná, a tanács
elnöke a nyilatkozat tartamára a tárgyalóteremb´́ol eltávo-
líttathatja.

A tárgyalás folytonossága

286. § (1) A bíróság a megkezdett tárgyalást az ügy
befejezéséig lehet´́oleg nem szakítja meg. Ha az ügy terje-
delme miatt vagy egyéb okból szükséges, a tanács elnöke a
megkezdett tárgyalást legfeljebb nyolc napra félbeszakít-
hatja, a bíróság pedig — bizonyítás kiegészítése céljából
vagy más fontos okból — a tárgyalást elnapolhatja.

(2) Az (1) bekezdés esetében a tárgyalás folytatásának
napját ki kell t´́uzni, kivéve, ha — az elnapolás okára tekin-
tettel — kétséges, hogy a tárgyalást hat hónapon belül
folytatni lehet.

(3) A tárgyalást hat hónapon belül ismétlés nélkül lehet
folytatni, ha a tanács összetételében nem történt változás;
egyébként a tárgyalást elölr´́ol kell kezdeni.

(4) A tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás anyagának
ismertetésével is megismételhet´́o, ha a tanács összetételé-
ben a hivatásos bíró személye nem változott. A tárgyalás

anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt,
a vádlottat és a véd´́ot arra, hogy az ismertetésre észrevételt
tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmez-
tetést és az észrevételt jegyz´́okönyvbe kell foglalni.

(5) Az elnapolt tárgyalást a tárgyalás legutóbbi részér´́ol
készült jegyz´́okönyv ismertetésével kell folytatni, ha meg-
szakítása óta nyolc napnál hosszabb id´́o telt el. A jegyz´́o-
könyv ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt, a
vádlottat és a véd´́ot arra, hogy az ismertetésre észrevételt
tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmez-
tetést és az észrevételt jegyz´́okönyvbe kell foglalni.

A bizonyítás felvételének sorrendje

287. § (1) Az ügyész által indítványozott bizonyítás rend-
szerint megel´́ozi a vádlott és a véd´́o által indítványozott
bizonyítás felvételét.

(2) Az ügyész, illetve a vádlott és a véd´́o által indítványo-
zott bizonyítási cselekményekr´́ol és azok sorrendjér´́ol a
tanács elnöke az ügyész, illetve a vádlott és a véd´́o indítvá-
nyai figyelembevételével határoz.

(3) A bizonyítási eljárás során az ügyész, a vádlott, a
véd´́o, a sértett, a magánfél, illet´́oleg az ´́ot érint´́o körben az
egyéb érdekelt indítványokat és észrevételeket tehet.

(4) A bizonyítási indítvány elutasítása ellen külön fel-
lebbezésnek nincs helye, azt az ügydönt´́o határozattal
szemben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni.

288. § (1) A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával
kezd´́odik.

(2) A vádlott és a tanú kihallgatását, illet´́oleg a szakért´́o
meghallgatását követ´́oen hozzájuk a bíróság tagjain kívül
az ügyész, a vádlott, a véd´́o, a magánfél, valamint az ´́ot
érint´́o körben az egyéb érdekelt és a szakért´́o kérdést tehet
fel, a sértett pedig kérdés feltevését indítványozhatja.

(3) A tanúk közül rendszerint a sértettet kell els´́oként
kihallgatni.

A vádlott kihallgatása

289. § (1) A vádlottat rendszerint a még ki nem hallga-
tott vádlott-társai távollétében kell kihallgatni.

(2) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a véd´́o
indítványára, illet´́oleg hivatalból a vádlott kihallgatásának
tartamára a tárgyalóteremb´́ol eltávolíttatja azt a már ki-
hallgatott vádlott-társat, akinek jelenléte a vádlottat a ki-
hallgatása során zavarná.

(3) A vádlott kihallgatására a 117. § és a 118. § rendel-
kezéseit a (4) bekezdésben, valamint a 290. § (1)—(4)
bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(4) A tanács elnöke a 117. § (2) bekezdésben foglaltakon
kívül a vádlottat figyelmezteti arra, hogy egyes kérdésekre
is megtagadhatja a választ, illetve bármikor dönthet úgy,
hogy vallomást tesz, habár korábban a vallomástételt meg-
tagadta, továbbá, hogy a bizonyítási eljárás során a kihall-
gatottakhoz kérdést intézhet, indítványokat és észrevéte-
leket tehet. A figyelmeztetés kiterjed arra is, hogy ha a
vádlott nem tesz vallomást, a gyanúsítottként tett korábbi
vallomása felolvasható.

(5) A vádlott — a tárgyalás rendjének zavarása nélkül
— a tárgyalás alatt is értekezhet a véd´́ojével, de a kihallga-
tása közben ezt csak a tanács elnökének engedélyével te-
heti meg.

290. § (1) A vádlottat el´́oször kérdések feltevésével az
ügyész hallgatja ki. A kihallgatás során ezt követ´́oen a véd´́o
tehet fel kérdéseket a vádlotthoz, majd a kérdezés befejez-
tével a tanács elnöke és tagjai intézhetnek kérdéseket a
vádlotthoz, ezt követ´́oen a tanács elnöke gondoskodik
arról, hogy a vádlott — ha kívánja — összefügg´́oen is
el´́oadja vallomását.

(2) A tanács elnöke és tagjai bármelyik kérdésre adott
felelet után is kérdéseket intézhetnek a vádlotthoz.

(3) A tanács elnöke gondoskodik arról, hogy a kérdezés
módja a vádlott emberi méltóságát ne sértse.

(4) A tanács elnöke a választ megtiltja, ha a kérdés a
választ magában foglalja, nem az ügyre tartozik, vagy a
tárgyalás tekintélyét sérti. Ha a kérdés ismételten ugyan-
arra a tényre irányul, a tanács elnöke az erre történt ered-
ménytelen figyelmeztetést követ´́oen a kérdez´́ot´́ol átveheti
a vádlott kihallgatását.

A vádlott korábbi vallomásának felolvasása
a kihallgatása során

291. § (1) Ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallo-
mást tenni, a nyomozás során tett vallomását az ügyész, a
vádlott vagy a véd´́o indítványára, illetve hivatalból a tanács
elnöke felolvassa, vagy a jegyz´́okönyvvezet´́ovel felolvastat-
ja. Ha a vádlottat a nyomozás során tanúként hallgatták ki,
a tanúvallomás csak akkor olvasható fel, ha ezt a vádlott
indítványozza.

(2) A vádlottnak más büntet´́oeljárásban gyanúsított-
ként vagy vádlottként tett vallomása felolvasható.

A vádlott korábbi vallomásának ismertetése
a kihallgatása során

292. § (1) A tanács elnöke az ügyész vagy a véd´́o indít-
ványára, illet´́oleg hivatalból ismertetheti a vádlott korábbi
— az eljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett —

vallomásának részeit, ha a vádlott vallomása a korábbi
vallomásától eltér.

(2) A korábbi vallomás részeinek ismertetésére csak
akkor kerülhet sor, ha a kihallgató az ismertetésben foglalt
tényekre és körülményekre a vádlotthoz kérdést intézett,
illetve a vádlott e tényekre és körülményekre nyilatkozott.
A tanács elnöke gondoskodik arról, hogy az ismertetés a
tényállás megállapításához szükséges mérték´́u legyen.

Jelenlét a tanú kihallgatásánál

293. § (1) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallga-
tott tanúk nem lehetnek jelen. Ett´́ol a rendelkezést´́ol a
tanúként kihallgatandó sértett esetében el lehet térni.

(2) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a véd´́o
indítványára, illet´́oleg hivatalból a tanú kihallgatásának
tartamára a tárgyalóteremb´́ol eltávolíttatja azt a vádlottat,
akinek jelenléte a tanút kihallgatása során zavarná.

A tanú kihallgatása

294. § (1) A kihallgatás kezdetén a tanács elnöke a 82. §
(2) bekezdése, valamint a 85. § (2) és (3) bekezdése szerint
jár el.

(2) Ha a kihallgatást az ügyész indítványozta, a tanúhoz
el´́oször ´́o intéz kérdéseket. Ezt követ´́oen a tanúhoz a vád-
lott és a véd´́o kérdéseket intézhet, a sértett kérdés feltevé-
sét indítványozhatja.

(3) Ha a kihallgatást a véd´́o indítványozta, a tanúhoz
el´́oször a véd´́o, majd a vádlott, ezt követ´́oen az ügyész
intézhet kérdéseket, majd a sértett kérdés feltevését indít-
ványozhatja.

(4) A bíróság kérdései el´́ott újabb kérdéseket az jogosult
intézni a tanúhoz, aki a tanú kihallgatását indítványozta.

(5) A tanács elnöke és tagjai a kérdezés befejeztével
kérdéseket intézhetnek a tanúhoz.

295. § (1) A tanú kihallgatására a 290. § (2)—(4) bekez-
dését alkalmazni kell.

(2) A tizennyolcadik életévét be nem töltött tanú kihall-
gatása esetén, ha a tanács elnöke szükségesnek tartja, át-
veszi a tanú kihallgatását.

A tanú korábbi vallomásának felolvasása

296. § (1) A tanács elnöke a tanúnak az eljárás korábbi
szakaszában tett vallomását az ügyész, a vádlott vagy a véd´́o
indítványára, vagy hivatalból felolvashatja, vagy a jegyz´́o-
könyvvezet´́ovel felolvastathatja, ha
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a) a tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki, vagy a tár-
gyaláson való megjelenése egészségi állapotára tekintettel
aránytalan nehézséggel járna,

b) a tanú a tárgyaláson a vallomástételt jogosulatlanul
megtagadja.

(2) A különösen védett tanú [97. §, 207. § (2) bek.
d) pont], a tárgyaláson nem hallgatható ki. Ha a tanú
kihallgatására a 207. § (4) bekezdése alapján került sor, a
tanú csak akkor hallgatható ki, ha a tárgyalás id´́opontjában
tizennegyedik életévét betöltötte, és a tárgyaláson történ´́o
kihallgatása különösen indokolt.

(3) Ha a tanú a tárgyaláson a mentességi jogával él, a
korábban tett vallomása nem olvasható fel, kivéve, ha a
véd´́o a nyomozás során tett vallomásánál jelen volt.

(4) A (3) bekezdés szerint kell eljárni, ha a tárgyaláson
tanúként kihallgatandó személyt az eljárás korábbi szaka-
szában gyanúsítottként vagy vádlottként hallgatták ki.

A tanú korábbi vallomásának ismertetése
a kihallgatása során

297. § (1) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a
véd´́o indítványára, illet´́oleg hivatalból ismertetheti a tanú
korábbi vallomásának részeit, ha a tanú a történtekre nem
emlékszik, vagy ha a tárgyaláson tett és a korábbi tanúval-
lomása között ellentét van. Az ismertetés kiterjedhet a
tanúnak az eljárás korábbi szakaszában vagy más eljárás-
ban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomására is.

(2) A korábbi vallomás részeinek ismertetésére csak
akkor kerülhet sor, ha a kihallgató az ismertetésben foglalt
tényekre és körülményekre a tanúhoz kérdést intézett,
illetve a tanú e tényekre és körülményekre nyilatkozott. A
tanács elnöke gondoskodik arról, hogy az ismertetés a
tényállás megállapításához szükséges mérték´́u legyen.

A szakért´́o meghallgatása

298. § (1) A 110. § (1) bekezdésében foglalt figyelmeztetést
követ´́oen a szakért ´́ot a tanú kihallgatására vonatkozó szabá-
lyok értelemszer´́u alkalmazásával kell meghallgatni.

(2) A szakért´́o a meghallgatása során az írásban el´́oter-
jesztett szakvéleményét vagy feljegyzéseit igénybe veheti,
és szemléltet´́o eszközöket alkalmazhat.

A szakvélemény felolvasása

299. § (1) Ha a szakért´́o a tárgyaláson nincs jelen, az
írásban el´́oterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke felol-
vassa, vagy a jegyz´́okönyvvezet´́ovel felolvastatja. Ha a szak-
vélemény felolvasása után a meghallgatása szükséges, a
szakért´́ot a tárgyalásra idézni kell.

(2) Ha a szakért´́o az idézés ellenére a tárgyaláson nem
jelenik meg, a bíróság indítványra vagy hivatalból engedé-
lyezheti az írásban el´́oterjesztett szakvélemény felolvasá-
sát. Ha az ügyész, a vádlott vagy a véd´́o a szakvélemény
felolvasása után a szakért´́onek kérdéseket kíván feltenni,
a tárgyalást el kell napolni, és a szakért´́ot a kit´́uzött tárgya-
lásra meg kell idézni.

Szakért´́o kirendelése a tárgyaláson

300. § Ha a szakért´́o kirendelése a tárgyaláson válik
szükségessé, a tanács elnöke a tárgyalásra nyomban idézi a
szakért´́ot. Ha erre nincs mód, a bíróság a tárgyalást elna-
polja, és megállapítja a szakvélemény elkészítésének ha-
táridejét.

Az okiratok és más iratok felolvasása

301. § (1) A tanács elnöke rendelkezik az okiratok és a
bizonyítás eszközéül szolgáló iratok felolvasásáról a tár-
gyaláson.

(2) A nyomozó hatóság jelentése okiratként felolvas-
ható.

(3) Az ügyész, a véd´́o és a vádlott egybehangzó indítvá-
nyára a tanács elnöke engedélyezheti, hogy az okirat felol-
vasása helyett lényegének ismertetésére vagy megjelölésé-
re kerüljön sor.

Az eljárási cselekményr´́ol készített felvétel
felhasználása

302. § (1) A tanács elnöke az eljárási cselekményr´́ol kép-
vagy hangfelvev´́ovel, illetve egyéb berendezéssel rögzített
felvételt a tárgyaláson hivatalból vagy az ügyész, a vádlott,
illetve a véd´́o indítványára bemutathatja.

(2) Ha az (1) bekezdésben írt felvétel a gyanúsított vagy a
tanú kihallgatásáról készült, a bemutatásra a 291—292. § és
a 296—297. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Bírói szemle

303. § (1) A tárgyaláson a tanács elnöke mutatja fel a
tárgyi bizonyítási eszközt. Ha ez nem lehetséges, a tárgyi
bizonyítási eszköz fényképét kell bemutatni, és ismertetni
kell a leírását.

(2) A bíróság hivatalból vagy indítványra szemlét tart a
tárgyalás keretében.

(3) A bírói szemlét a bíróság vagy annak kiküldött tagja
tartja.
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Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett
bíró útján

304. § (1) Ha a bizonyítás tárgyaláson nem végezhet´́o el,
vagy rendkívüli nehézségbe ütközik, a bíróság hivatásos
bíró tagját küldi ki (kiküldött bíró), vagy — szükség esetén
— más bíróságot keres meg (megkeresett bíróság). A bi-
zonyítás felvételér´́ol az ügyészt, a vádlottat és véd´́ojét,
valamint a sértettet értesíteni kell.

(2) A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról
felvett jegyz´́okönyvet a tárgyaláson fel kell olvasni.

(3) A vádlott és a véd´́o értesítését mell´́ozni kell, ha
ennek következtében a tanúnak a 96. § alapján zártan
kezelt adatai a vádlott és a véd´́o el´́ott ismertté válnának. A
vádlott és a véd´́o értesítését mell´́ozni lehet a tizennegyedik
életévét be nem töltött tanú [280. § (1) bek.] kihallgatására
vonatkozó bizonyítás felvételér´́ol.

A bizonyítás kiegészítése

305. § Ha a bíróság a bizonyítási eljárás során felmerült
adat alapján az ügy teljesebb felderítését tartja szükséges-
nek, hivatalból vagy indítványra új bizonyítás felvételét,
illet´́oleg bizonyíték megszerzését rendelheti el. Ha ez
nyomban nem lehetséges, a bíróság a tárgyalást elnapolja,
és a bizonyítást az új határnapra kit´́uzött tárgyaláson veszi
fel.

306. § Ha a bizonyítás felvétele kiküldött bíró, illet´́oleg
megkeresett bíróság útján nem lehetséges (304. §), továb-
bá ha a bizonyítás kiegészítése (305. §) tárgyaláson nem
végezhet´́o el, a bíróság az ügyészt bizonyítási eszköz felku-
tatására hívja fel.

Az eljárás felfüggesztése

307. § Az eljárás a tárgyalás megkezdése után is felfüg-
geszthet´́o (266. §). Ha a bíróság az eljárást a vádlottnak a
b´́uncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebeteg-
sége miatt, vagy azért függesztette fel, mert a vádlott isme-
retlen helyen tartózkodik, elkobzást rendelhet el, a vagyo-
ni el´́ony vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelez-
het.

Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés

308. § (1) A tárgyalás megkezdése után áttételnek csak
akkor van helye, ha az ügy elbírálása a bíróság hatáskörét
meghaladja, vagy katonai büntet´́oeljárás hatálya alá tarto-
zik, illet´́oleg a 17. § (5)—(6) bekezdése szerint az ügy
elbírálására más bíróság illetékes.

(2) Az ügyeket a tárgyalás megkezdése után is egyesíteni
lehet, illetve el lehet különíteni (265. §).

(3) A tárgyalás megkezdése után az ügyet nem lehet
öttagú tanács elé utalni (271. §).

Határozatok tárgyaláson kívül

309. § A tárgyalás elnapolása után, ha szükséges, a bíró-
ság tanácsülésen is határozhat az ügy áttételér´́ol [308. §
(1) bek.], az ügyek egyesítésér´́ol vagy elkülönítésér´́ol
[308. § (2) bek.], az eljárás felfüggesztésér´́ol [266. §
(1)—(3) bek.] vagy megszüntetésér´́ol [267. § (1) bek. c), d),
e) pontja], valamint a személyi szabadság elvonásával vagy
korlátozásával járó kényszerintézkedésr´́ol.

A vád módosítása

310. § (1) Ha az ügyész úgy látja, hogy a vádlott más
b´́uncselekményben b´́unös, vagy más b´́uncselekményben is
b´́unös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a 321. § (1) be-
kezdése szerinti tanácsülésig a vádat megváltoztatja, ille-
t´́oleg kiterjeszti, vagy a vádirat kiegészítése végett a tárgya-
lás elnapolását indítványozza.

(2) A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást
elnapolhatja, ha azt az ügyész vagy — a védelem el´́okészí-
tése érdekében — a vádlott, illet´́oleg a véd´́o indítványozza.

(3) A vád kiterjesztése esetén a bíróság a tárgyalást
legalább nyolc napra a vádlott és a véd´́o együttes indítvá-
nyára elnapolja, vagy hivatalból elnapolhatja; illet´́oleg azt
az ügyet, amelyre a vádat kiterjesztették, elkülöníti.

(4) Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása
a bíróság hatáskörét meghaladja, vagy az a fiatalkorúak
elleni, illet´́oleg a katonai büntet´́oeljárás hatálya alá tarto-
zik.

A vád elejtése

311. § (1) Az ügyész a 321. § (1) bekezdése szerinti
tanácsülésig a vádat elejtheti. Az ügyész a vád elejtését
indokolni köteles.

(2) Ha az ügyész a vád képviseletét a pótmagánvádlótól
vette át, a vádat nem ejtheti el, de a vád képviseletét´́ol
elállhat. Ha a pótmagánvádló és képvisel´́oje jelen van, a
tárgyalást folytatni kell, ellenkez´́o esetben a bíróság a tár-
gyalás elnapolásával egyidej´́uleg új tárgyalást t´́uz ki, a pót-
magánvádlót pedig értesíti, hogy a vádat ismét ´́o képviseli.

A pótmagánvádló fellépése

312. § (1) Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van
helye, a bíróság a tárgyalást elnapolja, és tizenöt napon
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belül kézbesíti a sértettnek az ügyész vádelejtést tartalma-
zó nyilatkozatát. Ha a sértett harminc napon belül nem lép
fel pótmagánvádlóként, az eljárást a bíróság megszünteti.
E határid´́o elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(2) A vádelejtést követ´́oen a sértettnek lehet´́oséget kell
adni, hogy az ellene elkövetett b´́uncselekményre vonatko-
zó iratokat a bíróság hivatalos helyiségében megismerhes-
se. A pótmagánvádló az iratoktól elkülönítve, zártan ke-
zelt iratokat nem ismerheti meg.

(3) Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, a
vádindítványt a bírósághoz nyújtja be. A pótmagánvádló
ügyvédi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve
kötelez´́o.

(4) A vádindítvány a 217. § (3) bekezdésének a)—c), g)
és h) pontjában felsoroltakat, továbbá azokat az indokokat
tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a vádelej-
tés ellenére a bírósági eljárás folytatását indítványozza.

(5) Ha a pótmagánvádló vádindítványt nyújtott be, a
bíróság a 231. § rendelkezései szerint jár el azzal, hogy a
pótmagánvádló az (1) bekezdésben meghatározott határ-
id´́o letelte el´́ott nyújthatja be ismételten a vádindítványt.
A vádindítványt elutasító végzés ellen nincs helye felleb-
bezésnek.

(6) Ha az ügyész a vádat elejtette, és az ügyben pótma-
gánvádló lép fel, a tárgyalást folytatni kell. A tárgyalás
folytonosságára a 286. § rendelkezései irányadók.

(7) Ha az eljárás több b´́uncselekmény miatt folyik, és az
ügyész a vádat ezek valamelyikében ejti el, a pótmagánvádló
akkor léphet fel, ha az az ügy, amelyben a vádat elejtették,
elkülöníthet´́o. Ez esetben az ügyet el kell különíteni.

A bizonyítási eljárás befejezése

313. § A bizonyítási eljárás lefolytatása után, ha bizonyí-
tási indítványt nem tettek, vagy azt a bíróság elutasította,
a tanács elnöke a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvá-
nítja, és felhívja a jogosultakat a perbeszédek és a felszó-
lalások megtartására.

A perbeszédek és felszólalások

314. § (1) Az ügyész vádbeszédet, a véd´́o véd´́obeszédet
tart, a vádlott, a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt
felszólalhat.

(2) Ha ugyanazon vádlott érdekében több véd´́o jár el, a
véd´́obeszédet — megegyezésük szerint — egyikük tartja.
Ez irányadó a képvisel´́o felszólalására is.

(3) Perbeszéd közben a szót nem lehet megvonni.

(4) A perbeszéd nem szakítható félbe, kivéve, ha b´́un-
cselekményt megvalósító kifejezést foglal magában, rend-
zavarást kelt, továbbá ha az eljárás elhúzásának megaka-
dályozása érdekében ez szükséges.

315. § (1) Az ügyész a vádbeszédében, ha a vádlott
b´́unösségét megállapíthatónak tartja, a jogszabályokat is
megjelölve, indítványt terjeszt el´́o arra, hogy a bíróság

a) a vádlottat mely tények alapján, milyen b´́uncselek-
ményben mondja ki b´́unösnek,

b) milyen büntetést szabjon ki, illet ´́oleg intézkedést
alkalmazzon,

c) milyen egyéb rendelkezést tegyen.

(2) Az ügyész a büntetés, illet´́oleg az intézkedés megha-
tározott mértékére nem tehet indítványt.

(3) Ha az ügyész a vádlott b´́unösségét nem tartja meg-
állapíthatónak, a perbeszédében a jogszabályokat is meg-
jelölve, indokolt indítványt tesz a vádlott felmentésére.

316. § Az ügyész után a sértett, a magánfél és az egyéb
érdekeltek felszólalhatnak. A sértett nyilatkozhat a vádlott
b´́unösségér´́ol. A magánfél megjelöli, hogy milyen összeg-
ben érvényesíti a polgári jogi igényét, ezt indokolhatja,
távolléte esetén a bejelentett igényt az iratokból kell felol-
vasni. Az egyéb érdekelt a jogát vagy jogos érdekét közvet-
lenül érint´́o körben indítványt tehet.

317. § (1) A felszólalások után a véd´́obeszéd következik.
A véd´́o perbeszéde után a vádlott is szót emelhet saját
védelmére.

(2) Több vádlott esetén a véd´́obeszédek sorrendjét a
tanács elnöke határozza meg.

318. § (1) A perbeszédek és a felszólalások után, azok
sorrendjében viszonválaszoknak van helye. A viszonvá-
laszra további viszonválasz adható, utoljára a véd´́o, illet´́o-
leg a vádlott szólhat.

(2) A perbeszédek, felszólalások, illetve a viszonvála-
szok után, ha a vádlott süket és tolmács nem alkalmazható,
lehet´́oséget kell biztosítani számára a jegyz´́okönyv elolva-
sására.

Az utolsó szó joga

319. § Az ügydönt´́o határozat meghozatala el´́ott az utol-
só szó joga a vádlottat illeti.

A bizonyítási eljárás újra megnyitása

320. § A bíróság az ügydönt´́o határozat meghozatala
el´́ott a bizonyítási eljárást újra megnyitja, ha ezt a perbe-
szédekben, a felszólalásokban, illet´́oleg az utolsó szó jogán
elhangzottakban foglaltak miatt szükségesnek tartja.
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A határozathozatal és a határozat kihirdetése

321. § (1) A perbeszédeket, a felszólalásokat, illetve az
utolsó szó jogán elhangzottakat követ´́oen a bíróság hatá-
rozat meghozatala céljából tanácsülésre visszavonul. A
tanácsülésen a határozat rendelkez´́o részét le kell írni, és
azt a bíróság tagjai aláírják.

(2) Az ügydönt´́o határozatot a meghozatala után nyom-
ban ki kell hirdetni.

(3) Az ügydönt´́o határozat rendelkez´́o részét a tanács
elnöke állva olvassa fel, és a jelenlev´́ok állva hallgatják
meg. Ezt követ´́oen a tanács elnöke szóban elmondja az
indokolás lényegét.

322. § Ha az ügy bonyolultsága, a határozat nagy terje-
delme vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat
meghozatalára és kihirdetésére a tárgyalás legfeljebb nyolc
napra elnapolható. A határozat kihirdetésének id´́opontját
a tárgyalás befejezésekor ki kell t´́uzni.

A jogorvoslati nyilatkozatok

323. § (1) A határozat kihirdetése után a tanács elnöke
megkérdezi a jelen lév´́o fellebbezésre jogosultakat, hogy
kívánnak-e fellebbezni. A fellebbezési nyilatkozatok sor-
rendje a következ´́o: az ügyész, a magánfél, az egyéb érde-
keltek, a vádlott és a véd´́o nyilatkozata.

(2) A fellebbez´́onek meg kell jelölnie, hogy a határozat
mely rendelkezését sérelmezi, és a fellebbezés mire irá-
nyul. Az ügyésznek meg kell jelölnie azt is, ha a vádlott
terhére fellebbez [354. § (2) bek.].

(3) A fellebbezésben új tényt is lehet állítani, és új
bizonyítékra is lehet hivatkozni.

(4) A fellebbezés írásban indokolható. Az indokolást az
iratok felterjesztéséig az els´́o fokú bíróságnál, az iratok
felterjesztése után a másodfokú bíróságnál — legkés´́obb a
tárgyalást megel´́oz´́o nyolcadik napon — kell el´́oterjesz-
teni.

A fellebbezésre jogosultak

324. § (1) Az els´́o fokú bíróság ítélete ellen fellebbezésre
jogosult

a) a vádlott,
b) az ügyész,
c) a véd´́o, a vádlott hozzájárulása nélkül is,
d) a vádlott örököse, a polgári jogi igénynek helyt adó

rendelkezés ellen,
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen — a vádlott

hozzájárulása nélkül is — a nagykorú vádlott törvényes
képvisel´́oje és házastársa,

f)  a magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló
rendelkezés ellen,

g) az, akivel szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz,
a reá vonatkozó rendelkezés ellen.

(2) A vádlott terhére az ügyész fellebbezhet.

A fellebbezés bejelentése

325. § (1) Az, akivel az els´́o fokú bíróság az ítéletet
kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban bejelent-
heti, vagy erre három napi határid´́ot tarthat fenn. E határ-
id´́o elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

(2) A kézbesítés útján közölt ítélet ellen nyolc napon
belül lehet fellebbezni.

(3) A nem a kihirdetéskor bejelentett fellebbezést az
els´́o fokú bíróságnál kell írásban benyújtani, vagy jegyz´́o-
könyvbe mondani.

(4) Az ügyésznek a (3) bekezdés szerint benyújtott fel-
lebbezésér´́ol az els´́o fokú bíróság a vádlottat és a véd´́ot
értesíti.

326. § Ha az els´́o fokú bíróság a nem ügydönt´́o végzést
kihirdetés útján közli, a fellebbezést a végzés kihirdetése-
kor kell bejelenteni. A nem ügydönt´́o végzés elleni felleb-
bezés bejelentésére egyebekben a 325. § (2)—(4) bekezdé-
sében foglaltak irányadók.

Határozat az el´́ozetes letartóztatásról,
a lakhelyelhagyási tilalomról, az ideiglenes

kényszergyógykezelésr´́ol és az összbüntetésbe foglalásról

327. § (1) Ha az ügydönt´́o határozat a kihirdetéskor nem
emelkedik joger´́ore, a bíróság az el´́ozetes letartóztatás, az
ideiglenes kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási
tilalom fel´́ol nyomban határoz.

(2) Amennyiben a vádlottat az els´́o fokú bíróság szán-
dékos b´́uncselekmény elkövetése miatt legalább három évi
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, az ügyész indítvá-
nyára az el´́ozetes letartóztatást fenn kell tartani, illetve el
kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött el´́ozetes letartóz-
tatás id´́otartama eléri vagy meghaladja az els´́o fokú bíróság
ítéletében kiszabott szabadságvesztést.

(3) Az (1) bekezdés esetén az el´́ozetes letartóztatás
elrendelésének a 129. § (2) bekezdésének a), b) vagy
d) pontjában meghatározott okokon kívül akkor is helye
van, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára
figyelemmel a vádlott szökését´́ol vagy elrejt´́ozését´́ol kell
tartani.

(4) A vádlott felmentése, próbára bocsátása, az eljárás
megszüntetése esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki
végrehajtandó szabadságvesztést, illet´́oleg ha a felmentés
esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az el´́ozetes
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letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, illet´́oleg az ideig-
lenes kényszergyógykezelés fenntartásának nincs helye.

(5) Ha a bíróság az el´́ozetes letartóztatást és az ideigle-
nes kényszergyógykezelést nem tartja fenn, nyomban in-
tézkedik a vádlott szabadlábra helyezésér´́ol.

(6) Az ítélet joger´́ore emelkedése esetén, ha ennek fel-
tételei fennállnak, a bíróság lehet´́oleg azonnal lefolytatja
az eljárást az összbüntetésbe foglalásról.

A tárgyalás berekesztése

328. § A jogorvoslati nyilatkozatok megtétele, valamint
a 327. §-ban említett határozatok meghozatala után a ta-
nács elnöke a tárgyalást berekeszti.

II. Cím

AZ ELŚÓ FOKÚ BÍRÓSÁG ÜGYDÖNT́́O
HATÁROZATAI

Az ítélet

329. § A bíróság a vádról ítélettel határoz, ha a vádlottat
b´́unösnek mondja ki, vagy felmenti.

A b´́unösséget megállapító ítélet

330. § (1) A bíróság a vádlottat b´́unösnek mondja ki, ha
megállapítja, hogy b´́uncselekményt követett el, és büntet-
het´́o.

(2) A b´́unösséget megállapító ítéletben a bíróság
a) büntetést szab ki,
b) a vádlottat próbára bocsátja, vagy megrovásban ré-

szesíti,
c) a büntetés kiszabását mell´́ozi.

(3) Ha a bíróság a vádlottat pártfogó felügyelet alá
helyezi, az ítélet rendelkez´́o része a 258. § (2) bekezdésé-
ben írtakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított
magatartási szabályokat.

(4) Ha a vádlott b´́unösségét a bíróság próbaid´́o el´́ott
elkövetett b´́uncselekményben állapítja meg, a próbára bo-
csátást kimondó határozatot hatályon kívül helyezi, vagy
az egyesített ügyeket újból elkülöníti.

A felment´́o ítélet

331. § (1) A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a
vádlott b´́unössége nem állapítható meg, és az eljárást nem
szünteti meg.

(2) Ha a kóros elmeállapota miatt felmentett vádlott
kényszergyógykezelésének feltételei megvannak, a bíróság
elrendeli a vádlott kényszergyógykezelését.

(3) Az ítélet indokolása a 258. § (3) bekezdésében írot-
takon kívül tartalmazza azoknak az okoknak a feltünteté-
sét, amelyek a bíróságot az ítélet kialakításában vezették,
különösen a b´́uncselekmény hiányára, a b´́uncselekmény
bizonyítottságának hiányára, illet´́oleg a büntethet´́oséget
kizáró vagy megszüntet´́o okokra való utalást.

(4) Ha a felmentés alapja büntethet´́oséget kizáró vagy
megszüntet´́o ok, a bíróság elkobzást rendelhet el, vagyoni
el´́ony vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezhet.
Ha a vádlott a kóros elmeállapota miatt nem büntethet´́o,
a bíróság a polgári jogi igényt érdemben elbírálhatja.

Az eljárást megszüntet´́o végzés

332. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti
a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt,
b) ha az eljárás megindításához szükséges magánindít-

vány, feljelentés vagy a kívánat hiányzik, és e hiányt nem
pótolták, illet´́oleg az már nem pótolható,

c) ha a cselekményt joger´́osen elbírálták,
d) ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak

nincs helye.

(2) A bíróság az eljárást megszünteti az olyan b´́uncse-
lekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelent´́osebb
súlyú b´́uncselekmény mellett a felel´́osségre vonás szem-
pontjából nincs jelent´́osége.

(3) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott ok
észlelésekor az eljárást nyomban megszünteti.

333. § Ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak
lehet helye, az eljárás megszüntetésének nem akadálya,
hogy a sértettnek azért nem lehetett az ügyész vádelejtését
tartalmazó nyilatkozatát kézbesíteni, mert ismeretlen he-
lyen tartózkodott.

334. § Az eljárásnak a 332. § (1) bekezdésének a)—b)
pontja alapján történt megszüntetése esetén a bíróság

a) elkobzást rendelhet el,
b) a vádlott halála kivételével vagyoni el´́ony vagy elkob-

zás alá es´́o érték megfizetésére kötelezhet.

A polgári jogi igény elbírálása

335. § (1) A polgári jogi igényt a bíróság az ítéletben
lehet´́oleg érdemben bírálja el. Ha ez jelentékenyen késlel-
tetné az eljárás befejezését, a bíróság a polgári jogi igény
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja.
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(2) Ha a polgári jogi igény érvényesítése során eltér´́o
indítványt terjesztettek el´́o, a bíróság ezeket a magasabb
összeg´́u igény keretein belül bírálja el.

A szül´́oi felügyeleti jog megszüntetése

336. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a vádlott
szül´́oi felügyeleti jogát megszünteti, ha a vádlottat a gyer-
mekének sérelmére elkövetett szándékos b´́uncselekmény-
ben b´́unösnek mondja ki, és megállapítja a házasságról, a
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek
fennállását.

(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott felté-
telek hiányában az indítványt elutasítja.

(3) A bíróság a szül´́oi felügyeleti jog megszüntetése
iránti igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, ha
az indítvány elbírálása a büntet´́oeljárás befejezését jelen-
tékenyen késleltetné, vagy az indítványnak a büntet´́oeljá-
rásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja.

A szabálysértés elbírálása

337. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest
úgy látja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény szabálysértés,
és ezért a vádlottat felmenti, a szabálysértést elbírálja.

(2) Az (1) bekezdés esetében a bíróság elkobzást rendel-
het el, elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezhet, és
a polgári jogi igényt érdemben elbírálhatja.

A b´́unügyi költség viselése

338. § (1) A bíróság a vádlottat a b´́unügyi költség vise-
lésre kötelezi, ha ´́ot b´́unösnek mondja ki, vagy szabálysér-
tés elkövetéséért a felel´́osségét megállapítja. Ez a rendel-
kezés nem vonatkozik arra a b´́unügyi költségre, amelynek
viselésére a törvény alapján mást kell kötelezni.

(2) A vádlottat csak azzal a cselekménnyel, illet´́oleg a
tényállásnak azzal a részével kapcsolatban felmerült b´́un-
ügyi költség viselésére lehet kötelezni, amelyre a b´́unössé-
gét vagy a felel´́osségét megállapították. Nem lehet kötelez-
ni annak a b´́unügyi költségnek a viselésére, amely — nem
az ´́o mulasztása folytán — szükségtelenül merült fel.

(3) A bíróság a b´́unösnek kimondott vádlottakat külön-
külön kötelezi a b´́unügyi költség viselésére.

(4) A bíróság a b´́uncselekmény súlyához képest arány-
talanul nagy b´́unügyi költség egy részének megfizetése alól
a vádlottat mentesítheti.

339. § (1) Az állam viseli a 74. § (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott b´́unügyi költségb´́ol azt a költ-

séget, amelynek viselésére a vádlott a 338. § alapján nem
kötelezhet´́o, továbbá azt a költséget, amelyet a vádlottnak
a 74. § (3) bekezdése alapján nem kell megtérítenie.

(2) Az állam viseli azt a költséget is, amely annak kap-
csán merült fel, hogy a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri,
illet´́oleg — ha e törvény másképp nem rendelkezik — azt
a költséget, amelyre a bíróság a vádlottat a 338. § (2) és
(3) bekezdése alapján nem kötelezte.

(3) Ha a vádat az ügyész képviselte, és a bíróság a
vádlottat felmenti, az állam a határozat joger´́ore emelke-
dését´́ol számított tizenöt napon belül — a külön jogsza-
bályban meghatározott mértékben — megtéríti a vádlott
véd´́ojének az eljárás során nem el´́olegezett díját és a kész-
kiadását.

(4) A vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése
esetén is kötelezni kell a vádlottat annak a költségnek a
viselésére, amely az ´́o mulasztása folytán merült fel.

340. § (1) A magánfél és képvisel´́oje készkiadásának,
valamint az utóbbi díjának megfizetésére a bíróság a vád-
lottat akkor kötelezi, ha a magánfél által érvényesített
polgári jogi igénynek helyt ad. Részbeni helyt adás esetén
a vádlottat az említett költség arányos részének megfizeté-
sére kell kötelezni; egyébként e költséget a magánfél viseli.

(2) A pótmagánvádló és képvisel´́oje készkiadásának,
valamint ez utóbbi díjának megfizetésére a bíróság a vád-
lottat akkor kötelezi, ha a vádat a pótmagánvádló képvise-
li, és a bíróság a vádlott b´́unösségét megállapítja.

III. Cím

AZ ELŚÓ FOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ
TEEND´́OI A FELLEBBEZÉST KÖVET́́OEN

341. § (1) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól
származó vagy az elkésett fellebbezést az els´́o fokú bíróság
elutasítja. A 346. § (5) bekezdésében írt határozatok elleni
fellebbezés, továbbá a joger´́os határozat elleni fellebbezés
elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mel-
l´́ozheti.

(2) Ha a fellebbezési határid´́o valamennyi jogosultra
lejárt, az els´́o fokú bíróság tanácsának elnöke az iratokat
— a másodfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész útján —
haladéktalanul, de legkés´́obb harminc napon belül felter-
jeszti a másodfokú bírósághoz.

(3) Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak fellebbe-
zést, amelynek a körülményei az iratokból nem t´́unnek ki, a
tanács elnöke err´́ol a felterjesztésben felvilágosítást ad.

(4) A másodfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész az
iratokat az indítványával tizenöt napon belül, különösen
bonyolult vagy nagy terjedelm´́u ügyben harminc napon
belül megküldi a másodfokú bíróságnak.
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IV. Cím

TÁRGYALÁS AZ ÜGYÉSZ,
A VÉD´́O TÁVOLLÉTÉBEN

342. § (1) Ha e törvény szerint a tárgyalás az ügyész,
illetve a véd´́o távollétében megtartható, az I—II. Cím ren-
delkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, a vádiratból
a vádat a bíróság ismerteti.

(3) Ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn, és
az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, err´́ol a bíróság az
ügyészt a tárgyalás elnapolása vagy az eljárás elkülönítése
mellett értesíti.

(4) Ha a tárgyalás az ügyész vagy a véd´́o távollétében
megtartható, a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a tanút,
illet´́oleg hallgatja meg a szakért´́ot; hozzájuk a jelenlév´́o
ügyész és véd´́o kérdést intézhet.

(5) Ha véd´́o nincs jelen a tárgyaláson, a véd´́obeszédet a
vádlott adhatja el´́o.

(6) Ha a kihirdetés útján közölt ügydönt´́o határozat
ellen a vádlott és a véd´́o nem jelent be fellebbezést, a
bíróság azt a tárgyaláson jelen nem lev´́o ügyésszel a ren-
delkez´́o rész kézbesítése útján közli. Ha az ügydönt´́o hatá-
rozatot a bíróság az ügyésszel a rendelkez´́o rész kézbesítése
útján közli, az ügyész a fellebbezését öt napon belül jelent-
heti be. E határid´́o elmulasztása ellen nincs helye igazolás-
nak.

V. Cím

A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ
ELTÉR´́O RENDELKEZÉSEK

343. § (1) A pótmagánvádló képvisel´́oje a tárgyaláson
köteles részt venni. Ha a pótmagánvádló képvisel´́oje a
tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal el´́oze-
tesen haladéktalanul nem mentette ki, a bíróság a tárgya-
lást a képvisel´́o költségére elhalasztja, és a képvisel´́ot rend-
bírsággal sújthatja.

(2) A pótmagánvádló a vádat nem terjesztheti ki.

(3) A perbeszédet a pótmagánvádló képvisel´́oje tartja.

(4) Az els´́o fokú bíróság ügydönt´́o határozata ellen a
pótmagánvádló a vádlott javára nem fellebbezhet.

(5) Ha a fellebbezés bejelentésekor a vádat a pótmagán-
vádló képviseli, az els´́o fokú bíróság az iratokat közvetle-
nül terjeszti fel a másodfokú bírósághoz.

344. § Ha a vádlottat felmentették, vagy vele szemben az
eljárást megszüntették, a pótmagánvádló viseli a 74. §
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott b´́unügyi
költségb´́ol azt a költséget, amely a pótmagánvádló fellépé-
se után keletkezett.

XIV. Fejezet

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A másodfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések

345. § E törvény XI—XIII. Fejezetében megállapított
rendelkezéseit a másodfokú bírósági eljárásban az e feje-
zetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya

346. § (1) Az els´́o fokú bíróság ítélete ellen fellebbezés-
nek van helye a másodfokú bírósághoz. Az els´́o fokú bíró-
ság tárgyalás alapján hozott eljárást megszüntet´́o végzése
elleni fellebbezésre az ítélet elleni fellebbezés szabályai
irányadóak.

(2) Az els´́o fokú bíróság ítélete elleni fellebbezés az
ítélet bármely rendelkezése vagy kizárólag az indokolás
ellen is irányulhat.

(3) Fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye.

(4) A fellebbezés az ítélet joger´́ore emelkedését abban
a részben függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a
fellebbezés folytán felülbírál.

(5) Nincs helye fellebbezésnek
a) az eljárásnak a 266. § (3) bekezdése alapján történt

felfüggesztése,
b) az eljárásnak a 332. § (1) bekezdésének d) pontja

alapján történt megszüntetése,
c) a határozat tudomásul vételét követ´́oen tett jogor-

voslati nyilatkozat elutasítása

ellen.

347. § (1) Az els´́o fokú bíróság nem ügydönt´́o végzése
ellen fellebbezésnek van helye, ha azt e törvény nem zárja
ki. A végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni
fellebbezés szabályai irányadók. A másodfokú bíróság a
végzés elleni fellebbezést bizonyítás felvétele esetén tár-
gyaláson, egyébként tanácsülésen intézi el.

(2) A végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
ható, kivéve, ha a fellebbezés halasztó hatályát e törvény
kimondja. Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehaj-
tását mind az els´́o fokú, mind a másodfokú bíróság felfüg-
gesztheti.

A felülbírálat terjedelme

348. § (1) A másodfokú bíróság — ha e törvény kivételt
nem tesz — a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt
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megel´́oz´́o bírósági eljárással együtt felülbírálja. Az ítélet-
nek a b´́unösség megállapítására, a b´́uncselekmény min´́osí-
tésére, a büntetés kiszabására, valamint intézkedés alkal-
mazására vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú bíróság
arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból
fellebbezett. Hivatalból dönt a másodfokú bíróság az el´́ob-
biekhez kapcsolódó járulékos kérdésekben, így a polgári
jogi igényre, a b´́unügyi költségre vonatkozó rendelkezé-
sekr´́ol is.

(2) Ha a vádlott ellen több b´́uncselekmény miatt emel-
tek vádat, az ítéletnek csak az a felment´́o vagy eljárást
megszüntet´́o rendelkezése bírálható felül, amely ellen fel-
lebbeztek.

(3) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek a lefoglalás
megszüntetésére, a polgári jogi igényre, a szül´́oi felügyeleti
jog megszüntetésére vagy a b´́unügyi költségre vonatkozó
rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az ítélet-
nek csak ezt a részét bírálja felül.

(4) Az ítélet indokolása elleni fellebbezésben jogi, tény-
beli vagy más okfejtések, értékel´́o megállapítások sérel-
mezhet´́ok.

349. § (1) Ha az els´́o fokú bíróság ítélete több vádlottról
rendelkezik, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak a fel-
lebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó részét bírálja
felül.

(2) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett
vádlottat felmenti, a b´́uncselekményének enyhébb min´́osí-
tése folytán törvénysért´́oen súlyos büntetését, illetve a vele
szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedést enyhíti,
vagy az els´́o fokú bíróság ítéletének reá vonatkozó részét
hatályon kívül helyezi, és vele szemben az eljárást meg-
szünteti, illet´́oleg az els´́o fokú bíróságot új eljárásra utasít-
ja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is
ugyanígy határoz.

350. § Az ítélet megalapozatlansága esetén az els´́o fokú
bíróságot a 349. § (2) bekezdésének alkalmazásával akkor
lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem
érintett vádlott felmentését, a b´́uncselekmény enyhébb
min´́osítése folytán a törvénysért´́oen súlyos büntetés enyhí-
tését, vagy az eljárás megszüntetését eredményezheti.

Kötöttség az els´́o fokú bíróság ítéletének
tényállásához

351. § (1) A másodfokú bíróság a határozatát az els´́o
fokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, kivé-
ve, ha az els´́o fokú bíróság ítélete megalapozatlan.

(2) Az els´́o fokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha
a) a tényállás nincs felderítve,
b) az els´́o fokú bíróság nem állapított meg tényállást,

vagy a tényállást hiányosan állapította meg,

c) a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartal-
mával,

d) az els´́o fokú bíróság a megállapított tényekb´́ol továb-
bi tényre helytelenül következtetett.

352. § (1) Megalapozatlanság [351. § (2) bek.] esetében
a másodfokú bíróság

a) a tényállást kiegészíti, illet ´́oleg helyesbíti, ha a hiány-
talan, illet´́oleg a helyes tényállás az iratok tartalma, tény-
beli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megálla-
pítható;

b) a felvett bizonyítás alapján az els´́o fokú bíróság által
megállapított tényállástól eltér´́o tényállást állapíthat meg,
ennek során a bizonyítékokat eltér´́oen értékelheti.

(2) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletét a
helyesbített, kiegészített, illetve eltér´́o tényállás alapján
bírálja felül.

Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban

353. § (1) Az els´́o fokú bíróság ítélete megalapozatlan-
ságának kiküszöbölése végett bizonyításnak akkor van he-
lye, ha a megállapított tényállás nincs felderítve, vagy hiá-
nyos. A bizonyítást csak tárgyaláson lehet felvenni.

(2) Ha az ügyben bizonyítás felvétele nélkül meghallga-
tás szükséges, a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart.

Súlyosítási tilalom

354. § (1) Az els´́o fokú bíróság által felmentett vádlott
b´́unösségét megállapítani, a vádlott büntetését, illetve a
büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani csak
akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek be.

(2) A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell
tekinteni, ami a b´́unösségének megállapítására, b´́uncse-
lekményének súlyosabb min´́osítésére, a büntetésének sú-
lyosítására, illetve a vele szemben büntetés helyett alkal-
mazott intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására,
vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés megállapítására
irányul.

(3) Ha az els´́o fokú bíróság a b´́uncselekmény miatt
kiszabott büntetés vagy büntetés helyett alkalmazott intéz-
kedés mellett a vádlottat valamely b´́uncselekmény miatt
emelt vád alól felmenti, vagy vele szemben az eljárást
megszünteti, a b´́uncselekmény miatt kiszabott büntetés
vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedés — ha a
vádlott terhére a fellebbezést kizárólag a felmentés vagy a
megszüntetés ellen jelentették be — csak akkor súlyosít-
ható, ha az ítélet felment´́o vagy eljárást megszüntet´́o ren-
delkezése miatt bejelentett fellebbezés sikeres.

355. § Az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´́opontjának
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kés´́obbi id´́opontban meghatározása a büntetés súlyosítá-
sának, az erre irányuló fellebbezés a vádlott terhére beje-
lentettnek tekintend´́o.

II. Cím

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE

Észrevétel a fellebbezésre

356. § A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjeszté-
séig az els´́o fokú bíróságnál, az iratok felterjesztése után a
másodfokú bíróságnál a fellebbezésre észrevételt tehet-
nek.

A fellebbezés visszavonása

357. § (1) A fellebbez´́o a fellebbezését a másodfokú
bíróságnak határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig
visszavonhatja.

(2) Az ügyész fellebbezését az iratok felterjesztése után
a másodfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész vonhatja
vissza. Ha az ügyész a fellebbezést visszavonja, és más nem
fellebbezett, az iratokat a nyilatkozatával együtt visszakül-
di az els´́o fokú bíróságnak.

(3) A vádlott javára más által bejelentett fellebbezést a
fellebbez´́o csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ügyész fellebbezésére.

(4) A visszavont fellebbezést nem lehet újból el´́oterjesz-
teni.

A fellebbezés elintézésének el´́okészítése

358. § (1) A másodfokú bíróság tanácsának elnöke
a) intézkedik — szükség esetén — a hiányok pótlása,

az iratok kiegészítése, új iratok beszerzése, az iratoknak az
ügyészhez való megküldése vagy az els´́o fokú bíróságtól
felvilágosítás megszerzése iránt,

b) a fellebbez´́ot a fellebbezésnek nyolc napon belüli
kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy
az els´́o fokú bíróság eljárását vagy az ítéletet miért tartja
sérelmesnek,

c) az iratokat visszaküldi az els´́o fokú bíróságnak, ha a
fellebbezéseket visszavonták,

d) a vádlottnak és a véd´́onek kézbesíti a másodfokú
bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész indítványát,

e) a vádlott vagy a véd´́o fellebbezésének indokolását —
ha azt a másodfokú bíróság el´́ott terjesztették el´́o — meg-
küldi a másodfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyésznek.

(2) A tanács elnöke a tárgyalás el´́ott bizonyítást rendel-
het el, és az emiatt szükséges intézkedéseket — különösen
tanú idézését, szakért´́o kirendelését — is megteheti.

A fellebbezés elutasítása,
áttétel, az eljárás felfüggesztése

359. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést tanács-
ülésen elutasítja, ha a 341. § (1) bekezdésében felsorolt
esetekben az els´́o fokú bíróság elmulasztotta a fellebbezés
elutasítását.

(2) Ha a másodfokú bíróságnak a fellebbezés elbírálá-
sára nincs hatásköre vagy illetékessége, az iratokat tanács-
ülésen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´́o bíróság-
hoz teszi át.

(3) A másodfokú bíróság az eljárást tanácsülésen felfüg-
geszti, ha megállapítja, hogy ennek a 266. § (1) bekezdése
alapján helye van. Ha a vádlott ismeretlen helyen tartóz-
kodik, illet´́oleg tartós, súlyos betegsége miatt az eljárásban
nem vehet részt, az eljárás akkor függeszthet´́o fel, ha a
tárgyalás a vádlott távollétében nem tartható meg.

A tanácsülés, a nyilvános ülés és a tárgyalás
kit´́uzése

360. § (1) A tanács elnöke az ügy érkezését´́ol számított
harminc napon belüli határnapra a fellebbezés elbírálására
tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást t´́uz ki.

(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvá-
nos ülést, illet´́oleg tárgyalást t´́uzhet ki, ha úgy látja, hogy a
fellebbezés csak nyilvános ülésen, illet´́oleg tárgyaláson bí-
rálható el.

(3) A másodfokú bíróság a tanácsülésen hozható hatá-
rozatot nyilvános ülésen, illet´́oleg tárgyaláson is meghoz-
hatja, ha az ennek alapjául szolgáló okot a nyilvános ülé-
sen, illet´́oleg a tárgyaláson észleli.

A nyilvános ülés

361. § (1) A másodfokú bíróság nyilvános ülést tart, ha
a fellebbezés tanácsülésen nem intézhet´́o el, és tárgyalást
nem kell tartani.

(2) A másodfokú bíróság azt, akinek a meghallgatását
szükségesnek tartja, nyilvános ülésre idézi, a fogva lév´́o
vádlott el´́oállítása iránt intézkedik.

362. § (1) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésr´́ol
értesíti az ügyészt, továbbá — ha az idézésükre nem került
sor — a pótmagánvádlót, a vádlottat, a véd´́ot és a sértettet.

(2) A nyilvános ülésen az ügyész részvétele nem köte-
lez´́o.

Idézés a tárgyalásra

363. § (1) A vádlottat a tárgyalásra idézni kell, ha a
másodfokú bíróság a tárgyaláson bizonyítást vesz fel, vagy
a megítélése szerint a vádlott jelenléte szükséges. Ha a
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megidézett vádlott fogva van, a másodfokú bíróság az el´́o-
állítása iránt intézkedik.

(2) A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgya-
lás el´́ott kell kézbesíteni.

(3) Kötelez´́o védelem esetén a véd´́ot a tárgyalásra idézni
kell.

Értesítés a tárgyalásról

364. § (1) Ha a vádlottat a tárgyalásra nem kell megidéz-
ni, a tárgyalásról értesíteni kell [363. § (1) bek.]. A fogva
lév´́o vádlottat saját vagy a véd´́oje kérelmére a tárgyalásra
el´́o kell állítani.

(2) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt, a kötelez´́o
védelem esetén kívül a véd´́ot, a sértettet, valamint azokat,
akik fellebbeztek.

(3) Az értesítést olyan id´́oben kell kiadni, hogy a kézbe-
sítése legalább öt nappal a tárgyalás el´́ott megtörténjék.

A tárgyalás

365. § (1) A másodfokú bírósági eljárásban a XIII. Fe-
jezet rendelkezéseit a következ´́o eltérésekkel kell alkal-
mazni.

(2) A tárgyalást a vádlott távollétében meg lehet tartani, ha
a) a szabadlábon lév´́o vádlott szabályszer´́u értesítése

megtörtént,
b) a vádlottat a tárgyalásról azért nem lehetett értesíte-

ni, mert a lakcímének megváltozását nem jelentette be.

(3) A megidézett vádlott távollétében a tárgyalás nem
tartható meg, kivéve a 281. § (5) bekezdésének esetét.

(4) A (2) bekezdés b) pontja esetén a tárgyalás elmulasz-
tása miatt nincs helye igazolásnak.

366. § (1) A tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt
bíró az ügyet el´́oadja. Ismerteti az els´́o fokú bíróság ítéle-
tét, a fellebbezést és az arra tett észrevételeket, továbbá az
iratokból azt, ami az ügy felülbírálásához szükséges.

(2) A bíróság tagjai, az ügyész, a vádlott, a véd´́o és a
sértett az ügy el´́oadásának kiegészítését kérhetik.

(3) A bizonyítást az ügy el´́oadása után kell felvenni.

(4) Az ügy el´́oadása, illet´́oleg a bizonyítás felvétele után
az erre jogosultak perbeszédet tartanak, illet´́oleg felszólal-
nak. Perbeszédet el´́oször a fellebbez´́o tart. Ha az ügyész is
fellebbezett, el´́oször ´́o mondja el a perbeszédet.

Az ügydönt´́o határozat közlése

367. § (1) A másodfokú bíróság kézbesítés útján is közli
az ügydönt´́o határozatát a felülvizsgálati indítványra jogo-
sultakkal.

(2) A felülvizsgálati indítványt a másodfokú határozat
kézbesítését´́ol számított tizenöt napon belül írásban lehet
benyújtani a másodfokú bíróságnál. A vádlott felülvizsgá-
lati indítványát a véd´́o ellenjegyzésével kell benyújtani.

(3) Ha a vádlott a másodfokú határozat kézbesítését´́ol
számított nyolc napon belül bejelenti a másodfokú bíró-
ságnál, hogy felülvizsgálati indítványt kíván benyújtani,
kérelmére a másodfokú bíróság véd´́ot rendel ki. Ez esetben
a felülvizsgálati indítványt a kirendelés kézbesítését´́ol szá-
mított tizenöt napon belül kell benyújtani.

Határozat kényszerintézkedésr´́ol

368. § Az el´́ozetes letartóztatásról, az ideiglenes kény-
szergyógykezelésr´́ol és a lakhelyelhagyási tilalomról a má-
sodfokú bíróság az ügydönt´́o határozatának kihirdetését
követ´́oen, ha szükséges, nyomban határoz.

Intézkedések az ügydönt´́o határozat joger´́ore
emelkedése után

369. § Ha az ügydönt´́o határozat joger´́ore emelkedett, a
másodfokú bíróság

a) a joger´́ore emelkedésr´́ol értesíti az ügyészt, a vádlot-
tat, a véd´́ot; a joger´́os határozatot kézbesíti annak, akire a
határozat vonatkozik,

b) az ügy iratait a határozatának kiadmányával és a
tárgyalásról, illetve a nyilvános ülésr´́ol készült jegyz´́o-
könyvvel visszaküldi az els´́o fokú bíróságnak.

III. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI

370. § (1) A másodfokú bíróság — az e törvényben
meghatározott esetekben — az els´́o fokú bíróság ítéletét
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi,
illet´́oleg a fellebbezést elutasítja.

(2) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletének
megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként végzéssel hatá-
roz.

(3) A határozat indokolása tartalmazza, hogy ki, miért
fellebbezett, és kifejti a bíróság döntésének indokait.

Az els´́o fokú bíróság ítéletének helybenhagyása

371. § (1) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság
ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, és az
ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, vagy nem kell,
illet´́oleg — a súlyosítási tilalom folytán — nem lehet meg-
változtatni.
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(2) A másodfokú bíróságnak az els´́o fokú bíróság ítéle-
tét helybenhagyó végzése ügydönt´́o határozat.

(3) A határozat indokolásának a helybenhagyás indo-
kait röviden kell tartalmaznia.

Az els´́o fokú bíróság ítéletének
megváltoztatása

372. § Ha az els´́o fokú bíróság jogszabályt helytelenül
alkalmazott, és az ítéletét nem kell hatályon kívül helyezni,
a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja, és a tör-
vénynek megfelel´́o határozatot hoz.

Az els´́o fokú bíróság ítéletének
hatályon kívül helyezése

373. § A másodfokú bíróság tanácsülésen
I. hatályon kívül helyezi az els´́o fokú bíróság ítéletét, és

az eljárást megszünteti,
a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt,
b) ha az els´́o fokú bíróság az eljárás lefolytatásához

szükséges magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiányá-
ban hozott ítéletet,

c) ha a cselekményt már joger´́osen elbírálták;
II. hatályon kívül helyezi az els´́o fokú bíróság ítéletét, és

az els´́o fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva,
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt

vagy olyan bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a
tárgyaláson,

c) a bíróság a hatáskörét túllépte,
d) a tárgyalást olyan személy távollétében tartották

meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelez´́o,
e) a tárgyalásról a nyilvánosságot törvényes ok nélkül

kizárták;
III. hatályon kívül helyezi az els´́o fokú bíróság ítéletét,

ha az els´́o fokú bíróság törvényes vád hiányában járt el;
IV. hatályon kívül helyezi az els´́o fokú bíróság ítéletét,

és
a) az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész a

XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi el´́ofeltételek
hiányában indítványozta,

b) az els´́o fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a
bíróság a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi el´́ofel-
tételek hiányában folytatta le.

374. § (1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373. §
I. a) pontja alapján szünteti meg, vagy az eljárást a vádlott
ismeretlen helyen tartózkodása, illet´́oleg a b´́uncselekmény
elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt füg-
geszti fel, az els´́o fokú bíróság ítéletének az elkobzásra,
továbbá — az eljárásnak a vádlott halála folytán történt
megszüntetését kivéve — a vagyoni el´́ony vagy az elkobzás

alá es´́o érték megfizetésére és a polgári jogi igény megál-
lapítására vonatkozó rendelkezését

a) hatályban tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek be
fellebbezést, vagy az ezekre vonatkozó fellebbezés alapta-
lan,

b) megváltoztatja, és a törvénynek megfelel´́o határoza-
tot hoz, ha az els´́o fokú bíróság az ítéletében jogszabályt
helytelenül alkalmazott.

(2) Ha a másodfokú bíróság a felfüggesztett eljárást
folytatja, az (1) bekezdés alapján hozott rendelkezést ha-
tályon kívül helyezi.

(3) A felment´́o ítéletet, illet´́oleg az ítélet felment´́o ren-
delkezését a 373. § II. d) pontja alapján nem kell hatályon
kívül helyezni, ha az ítéletet a vádlott vagy a véd´́o távollé-
tében hozták meg.

375. § (1) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság
ítéletét hatályon kívül helyezi, és az els´́o fokú bíróságot új
eljárásra utasítja, ha a 373. § II. pontjában fel nem sorolt
olyan eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatás-
sal volt a b´́unösség megállapítására, a b´́uncselekmény mi-
n´́osítésére, illet´́oleg a büntetés kiszabására vagy intézkedés
alkalmazására, valamint akkor is, ha az az els´́o fokú bíróság
ítéletének olyan megalapozatlanságát eredményezte,
amely a másodfokú bírósági eljárásban nem küszöbölhe-
t ´́o ki.

(2) A felment´́o ítéletet, illet´́oleg az ítélet felment´́o ren-
delkezését nem kell hatályon kívül helyezni, ha az (1) be-
kezdés szerinti eljárási szabálysértés a vádlott vagy a véd´́o
törvényes jogainak gyakorlását korlátozta.

376. § (1) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság
ítéletét hatályon kívül helyezi, és az els´́o fokú bíróságot új
eljárásra utasítja, ha az els´́o fokú bíróság nem állapított
meg tényállást.

(2) Ha az els´́o fokú bíróság ítélete egyéb okból megala-
pozatlan, és ennek kiküszöbölésére nagy terjedelm´́u bizo-
nyítást kellene felvenni, a másodfokú bíróság az els´́o fokú
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezheti, és az els´́o fokú
bíróságot új eljárásra utasíthatja.

377. § A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletét
hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti az olyan
b´́uncselekmény miatt, amelynek a vádlott felel´́osségre vo-
nása szempontjából nincs jelent´́osége.

378. § (1) A hatályon kívül helyez´́o végzés indokolása
tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, és azokat a
körülményeket, amelyeknek a felderítését a másodfokú
bíróság a megismételt eljárásban indokoltnak látja.

(2) A másodfokú bíróság elrendelheti, hogy az ügyet az
els´́o fokú bíróság más tanácsa vagy — kivételesen — más
bíróság tárgyalja.
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A polgári jogi igény

379. § (1) Ha a másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság
ítéletének kizárólag a polgári jogi igényre vonatkozó ren-
delkezését bírálja felül, és a fellebbezést alaposnak találja,
az ítéletnek ezt a részét megváltoztatja. Ha a polgári jogi
igény érdemi elbírálása az eljárást késleltetné, az els´́o fokú
bíróság ítéletének erre vonatkozó rendelkezését hatályon
kívül helyezi, és a polgári jogi igény érvényesítését egyéb
törvényes útra utasítja. Ha a fellebbezés alaptalan, a má-
sodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletét helyben-
hagyja.

(2) A másodfokú bíróság a polgári jogi igényt akkor is
elbírálhatja érdemben, ha az ügyész fellebbezése alapján
az els´́o fokú bíróság ítéletének azt a részét bírálja felül,
amellyel a polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasí-
totta.

A szül´́oi felügyeleti jog megszüntetése

380. § A 379. § (1) bekezdése értelemszer´́uen irányadó,
ha a másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletének
kizárólag a szül´́oi felügyeleti jog megszüntetésére vonat-
kozó rendelkezését bírálja felül.

A b´́unügyi költség

381. § (1) A másodfokú bíróság a határozatában megál-
lapítja a másodfokú bírósági eljárásban felmerült b´́unügyi
költséget, és szükség esetén rendelkezik annak a viselésé-
r´́ol.

(2) A másodfokú bíróság a b´́unösnek kimondott vádlot-
tat mentesítheti a másodfokú bírósági eljárásban felmerült
b´́unügyi költségnek vagy egy részének a megfizetése alól,
ha a vádlott vagy a véd´́o fellebbezése eredményes volt.

IV. Cím

AZ ELŚÓ FOKON HOZOTT VÉGZÉS ELLENI
JOGORVOSLAT

382. § A másodfokú bíróság eljárása során els´́o fokon
hozott végzés elleni jogorvoslat elintézésére az I—III.
Címben foglaltakat megfelel´́oen kell alkalmazni.

A fellebbezés

383. § (1) A másodfokú bíróság eljárása során els´́o
fokon, a kényszerintézkedés elrendelésér´́ol, megszünteté-
sér´́ol, a kényszerintézkedés tartamának egy évet meghala-

dó felülvizsgálatáról hozott végzés ellen fellebbezésnek
van helye a harmadfokú bírósághoz.

(2) A végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
ható. Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehajtását
mind a másodfokú, mind a harmadfokú bíróság felfüg-
gesztheti.

(3) Ha a másodfokú bíróság a végzést kihirdetés útján
közli, a fellebbezést a kihirdetéskor kell bejelenteni.

(4) A harmadfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen
bírálja el.

A kifogás

384. § (1) A másodfokú bíróság els´́o fokon hozott és a
383. § (1) bekezdésében fel nem sorolt, nem ügydönt´́o
végzése ellen kifogásnak van helye.

(2) A végzés a kifogásra tekintet nélkül végrehajtható,
kivéve, ha a jogorvoslat halasztó hatályát e törvény ki-
mondja. Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehajtá-
sát mind a végzést hozó, mind a kifogást elbíráló másodfo-
kú tanács felfüggesztheti.

(3) Kifogás esetén a megtámadott végzést hozó bíróság
a kifogásnak helyt adhat, és a végzését megváltoztathatja,
illet´́oleg hatályon kívül helyezheti.

(4) Ha a megtámadott végzést hozó bíróság a kifogás-
nak nem ad helyt, azt a bíróság más tanácsa tanácsülésen
bírálja el.

V. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ
TEEND´́OI A FELÜLVIZSGÁLATI INDÍTVÁNY

BENYÚJTÁSA, ILLETVE A FELLEBBEZÉS UTÁN

385. § (1) Az arra nem jogosulttól származó vagy az
elkésett felülvizsgálati indítványt, illetve fellebbezést, és a
törvényben kizárt fellebbezést a másodfokú bíróság eluta-
sítja.

(2) Ha a felülvizsgálati indítvány, illetve a fellebbezés
benyújtására nyitva álló határid´́o valamennyi jogosultra
lejárt, a másodfokú bíróság tanácsának elnöke az iratokat
— a harmadfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész útján —
haladéktalanul, de legkés´́obb tizenöt napon belül felter-
jeszti a harmadfokú bírósághoz.

(3) Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak felül-
vizsgálati indítványt, illetve fellebbezést, amelynek a kö-
rülményei az iratokból nem t´́unnek ki, a tanács elnöke
err´́ol a felterjesztésben felvilágosítást ad.

(4) A harmadfokú bíróság mellett m´́uköd´́o ügyész az
iratokat az indítványával tizenöt napon belül, különösen
bonyolult vagy nagy terjedelm´́u ügyben harminc napon
belül megküldi a harmadfokú bíróságnak.
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A pótmagánvádlóra vonatkozó eltér´́o rendelkezés

386. § Ha a felülvizsgálati indítvány, illetve a fellebbezés
bejelentésekor a vádat a pótmagánvádló képviseli, a má-
sodfokú bíróság az iratokat közvetlenül terjeszti fel a har-
madfokú bírósághoz.

XV. Fejezet

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

I. Cím

A FELÜLVIZSGÁLAT

Általános szabályok

387. § A harmadfokú bíróság eljárásában a másodfo-
kú bírósági eljárásról szóló XIV. Fejezet rendelkezéseit
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell értelemszer´́uen
alkalmazni.

388. § A másodfokú bíróság ügydönt´́o határozata ellen
a harmadfokú bírósághoz felülvizsgálati indítványnak van
helye, ha

I. az els´́o fokú, illetve a másodfokú bíróság határozatá-
nak meghozatalára a 373. § II—IV. pontjában meghatáro-
zott eljárási szabálysértéssel került sor,

II. a másodfokú bíróság a büntet´́ojog szabályainak meg-
sértésével

a) a vádlott b´́unösségét megállapította, illet ´́oleg kény-
szergyógykezelését rendelte el,

b) a vádlottat felmentette, vagy vele szemben a bünte-
t´́oeljárást megszüntette,

c) a cselekményt törvénysért ´́oen min´́osítette,
d) törvénysért ´́o büntetést szabott ki, illet ´́oleg büntetés

helyett alkalmazott intézkedést törvénysért´́oen állapított
meg, vagy azt törvénysért´́oen nem alkalmazta.

Kötöttség a felülvizsgált ítélet tényállásához

389. § (1) A harmadfokú bírósági eljárásban az els´́o
fokú, illet´́oleg a másodfokú bírósági eljárás alapján meg-
állapított tényállás az irányadó.

(2) A harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye bizo-
nyításnak.

A felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosultak

390. § (1) A másodfokú bíróság határozata ellen felül-
vizsgálati indítvány benyújtására jogosult

a) a vádlott,
b) az ügyész,

c) a véd´́o, a vádlott hozzájárulása nélkül is,
d) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen — a vád-

lott hozzájárulása nélkül is — a nagykorú vádlott törvényes
képvisel´́oje és házastársa.

(2) A vádlott terhére az ügyész jogosult felülvizsgálati
indítvány benyújtására.

(3) A pótmagánvádló a másodfokú bíróság határozata
ellen felülvizsgálati indítványt csak akkor nyújthat be, ha
a vádlottat felmentették, vagy vele szemben az eljárást
megszüntették.

(4) Kizárólag a polgári jogi igény kérdésében felülvizs-
gálatnak csak a polgári perben eljáró bíróság el´́ott lehet
helye, az arra meghatározott feltételek alapján és eljárás
szerint.

A felülvizsgálati indítvány tartalma

391. § (1) A felülvizsgálati indítványban nem lehet új
tényt állítani, és új bizonyítékra hivatkozni. A jogosult a
felülvizsgálati indítvány terjedelmét utólag nem terjeszt-
heti ki.

(2) A felülvizsgálati indítványt indokolni kell, megjelöl-
ve annak okát és célját. Az indokolásból ki kell annak
t´́unnie, hogy az indítványozó a határozat mely rendelkezé-
sét, mely okból sérelmezi.

II. Cím

A FELÜLVIZSGÁLATI INDÍTVÁNY ELINTÉZÉSE

A felülvizsgálati indítvány elutasítása, áttétel

392. § A másodfokú bírósági eljárásnak a fellebbezés
tanácsülésen történ´́o elutasítására, illet´́oleg az iratok átté-
telére vonatkozó rendelkezései a harmadfokú bírósági el-
járásban értelemszer´́uen irányadók, de az eljárás felfüg-
gesztésének [359. § (3) bek.] a harmadfokú bírósági eljá-
rásban nincs helye.

A harmadfokú bíróság eljárásának formái

393. § (1) A harmadfokú bíróság a felülvizsgálati indít-
ványt tanácsülésen vagy nyilvános ülésen bírálja el.

(2) A harmadfokú bíróság tanácsülésen dönt a felülvizs-
gálati indítványról, ha

a) elutasítja, mert az a törvényben kizárt, arra nem
jogosulttól származik, vagy elkésett,

b) az els´́o fokú, illetve a másodfokú bíróság határoza-
tának meghozatalára a 373. § II—IV. pontjában meghatá-
rozott eljárási szabálysértéssel került sor.
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A harmadfokú bíróság nyilvános ülése

394. § (1) A harmadfokú bíróság nyilvános ülésén az
ügyész és a véd´́o részvétele kötelez´́o. Ha a vádlottnak nincs
véd´́oje, a tanács elnöke véd´́ot rendel ki.

(2) A vádlottat és a sértettet a harmadfokú bíróság
nyilvános ülésér´́ol értesíteni kell. A fogva lév´́o vádlottat a
kérelmére az ülésre el´́o kell állítani.

395. § (1) A harmadfokú bíróság ülésén az ügy el´́oadá-
sára a másodfokú bíróság tárgyalására vonatkozó rendel-
kezések [366. § (1)—(2) bek.] értelemszer´́uen irányadók.

(2) Az ügy el´́oadása után az ügyész, a vádlott és a véd´́o
felszólalhat.

A harmadfokú bíróság határozatai

396. § A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ha-
tározatának megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként
végzéssel határoz.

A másodfokú bíróság határozatának
helybenhagyása

397. § A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ha-
tározatát helybenhagyja, ha a felülvizsgálati indítvány
alaptalan, és a határozatot nem kell hatályon kívül helyez-
ni, illet´́oleg a súlyosítási tilalom vagy a másodfokú bíróság
határozata felülbírálásának korlátai folytán nem lehet
megváltoztatni.

A másodfokú bíróság határozatának
megváltoztatása

398. § (1) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság
határozatát megváltoztatja, és a törvénynek megfelel´́o ha-
tározatot hoz, ha

a) a vádlott b´́unösségének megállapítására vagy a fel-
mentésére, a kényszergyógykezelésének elrendelésére
vagy az eljárás megszüntetésére a büntet´́ojog szabályainak
megsértésével került sor,

b) a b´́uncselekmény min´́osítése, illet ´́oleg
c) a büntetés kiszabása, büntetés helyett intézkedés al-

kalmazása, vagy nem alkalmazása törvénysértéssel történt.

(2) A büntetésnek, illetve a büntetés helyett alkalmazott
intézkedésnek a bíróság által megállapított nemét és mér-
tékét a harmadfokú bíróság csak akkor módosíthatja, ha

a) megváltoztatja a b´́uncselekmény min´́osítését, és ennek
folytán a büntetés neme és mértéke törvénytelenné vált,

b) a büntetést nem a törvényes min´́osítésnek megfele-
l´́o, a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tétel
keretei között szabták ki, illetve az alkalmazott intézkedés
tartama eltér a törvényes mértékt´́ol.

(3) A harmadfokú bíróság a büntetés mértékét a (2) be-
kezdésben írt korlátozás nélkül enyhítheti, ha a másodfokú
bíróság az els´́o fokon felmentett vádlott b´́unösségét álla-
pította meg, vagy kényszergyógykezelését rendelte el, ille-
t´́oleg eltér´́o tényállást állapított meg.

A másodfokú bíróság határozatának
hatályon kívül helyezése

399. § (1) A harmadfokú bíróság a 373. § I. pontjában
meghatározott esetekben a másodfokú bíróság határoza-
tát hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti.

(2) A harmadfokú bíróság a 373. § II. pontjában megha-
tározott esetekben a másodfokú bíróság határozatát hatá-
lyon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot új eljárásra
utasítja.

(3) A harmadfokú bíróság a 373. § III. pontjában meg-
határozott esetben a másodfokú bíróság határozatát hatá-
lyon kívül helyezi.

(4) A harmadfokú bíróság a 373. § IV. pontjában meg-
határozott esetben az els´́o fokú és a másodfokú bíróság
határozatát hatályon kívül helyezi, és

a) az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész a
XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi el´́ofeltételek
hiányában indítványozta,

b) az els´́o fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a
bíróság a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi el´́ofel-
tételek hiányában folytatta le.

(5) Ha az (1)—(3) bekezdésben meghatározott esetek-
ben a büntet´́oeljárási szabályok megsértése az els´́o fokú
bírósági eljárásban történt, a harmadfokú bíróság az els´́o
fokú bíróság ügydönt´́o határozatát is hatályon kívül helye-
zi, és a (2) bekezdés esetén az els´́o fokú bíróságot új
eljárásra utasítja.

(6) Ha a vádlott el´́ozetes letartóztatásban van, illet´́oleg
az ideiglenes kényszergyógykezelését rendelték el, a har-
madfokú bíróság határoz ennek fenntartásáról vagy meg-
szüntetésér´́ol.

400. § (1) Ha az els´́o fokú és a másodfokú bíróság által
felmentett vádlott b´́unösségét kell megállapítani a har-
madfokú eljárásban, a harmadfokú bíróság a másodfokú
bíróság határozatát vagy az els´́o és másodfokú bíróság
határozatát hatályon kívül helyezi, és ehhez képest a má-
sodfokú bíróságot, illet´́oleg az els´́o fokú bíróságot új eljá-
rásra utasítja.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján indult megismételt eljá-
rásban az els´́o fokú és a másodfokú bíróság által felmentett
vádlott b´́unösségét kell megállapítani a harmadfokú eljá-
rásban, a harmadfokú bíróság a vádlott b´́unösségét bünte-
tés kiszabása, illet´́oleg büntetés helyett intézkedés alkal-
mazása nélkül állapítja meg.
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Intézkedések a felülvizsgálati indítvány
elbírálása után

401. § A harmadfokú bíróság
a) a határozatát kézbesíti,
b) az ügy iratait a határozatának kiadmányával és a

nyilvános ülésr´́ol készült jegyz´́okönyvvel visszaküldi az el-
s´́o fokú bíróságnak.

III. Cím

A HARMADFOKÚ ELJÁRÁSBAN ELS´́O FOKON
HOZOTT VÉGZÉS ELLENI JOGORVOSLAT

402. § (1) A harmadfokú bíróság eljárása során a kény-
szerintézkedés elrendelésér´́ol, fenntartásáról, megszünte-
tésér´́ol [368. §, 399. § (6) bek.] hozott végzése ellen felleb-
bezésnek, a más nem ügydönt´́o végzése ellen kifogásnak
van helye. Ha harmadfokon a Legfels´́obb Bíróság járt el,
az eljárása során hozott nem ügydönt´́o végzése ellen kifo-
gásnak van helye.

(2) Az ítél´́otábla harmadfokú eljárása során els´́o fokon
hozott nem ügydönt´́o végzése elleni fellebbezést a Legfel-
s´́obb Bíróság bírálja el.

(3) A fellebbezés, illetve a kifogás elbírálására a XIV.
Fejezet IV. Címének rendelkezéseit megfelel´́oen alkal-
mazni kell.

XVI. Fejezet

A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS

Általános rendelkezés

403. § (1) A megismételt eljárásban a bíróság soron
kívül jár el.

(2) Az I—III. Cím szerinti megismételt eljárásban a
bíróság az ügyet a hatályon kívül helyez´́o határozat okai-
nak és indokainak figyelembevételével bírálja el.

I. Cím

AZ ELŚÓ FOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
MEGISMÉTLÉSE A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG

HATÁROZATA ALAPJÁN

404. § Az els´́o fokú bíróság határozatának hatályon kívül
helyezése folytán megismételt eljárásban a XIII. Fejezet ren-
delkezéseit az e címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

405. § (1) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke
ismerteti a másodfokú bíróság hatályon kívül helyez´́o ha-
tározatát, az els´́o fokú bíróság hatályon kívül helyezett
határozatát, valamint a vádiratot.

(2) Ha az ügyész a vádat az els´́o fokú bíróság határoza-
tának hatályon kívül helyezése után módosította, a módo-
sított vádiratot az ügyész ismerteti.

(3) Ha a vádlott nem kíván vallomást tenni, a tanács
elnöke a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szol-
gáló tárgyaláson tett vallomását is felolvashatja.

406. § (1) A tanú kihallgatása, illet´́oleg a szakért´́o meg-
hallgatása helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett
határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról,
illet´́oleg a szakért´́onek az ott el´́oterjesztett szakvélemé-
nyér´́ol készült jegyz´́okönyvet fel lehet olvasni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az els´́o fokú
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése azért történt,
mert az ítélet megalapozatlanságát a másodfokú bírósági
eljárásban nem lehetett kiküszöbölni.

(3) A (2) bekezdés nem zárja ki annak a tanúvallomás-
nak, illet´́oleg szakvéleménynek a felolvasását, amely nem
az ítéleti tényállás megalapozatlan részére vonatkozik.

407. § (1) Ha a vádlott terhére nem jelentettek be fel-
lebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett
vádlott b´́unösségét megállapítani, illet´́oleg a hatályon kí-
vül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb
büntetést kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott in-
tézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés nem irányadó, ha
a) az els´́o fokú bíróság ítéletének hatályon kívül helye-

zése a 373. § II. a)—c) pontjában meghatározott ok miatt
történt,

b) a megismételt eljárásban felmerült új bizonyíték
alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek
folytán súlyosabb büntetést kell kiszabni, feltéve, hogy az
ügyész ezt indítványozza,

c) az ügyész vádkiterjesztése folytán a vádlott b´́unössé-
gét más b´́uncselekményben is meg kell állapítani.

(3) A (2) bekezdés esetében sem lehet a vádlott b´́unös-
ségét megállapítani, illet´́oleg súlyosabb büntetést kiszabni,
vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb
intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú bíróság az els´́o
fokú bíróság ítéletét a 349. § (2) bekezdése alapján helyezte
hatályon kívül.

II. Cím

AZ ELŚÓ FOKÚ BÍRÓSÁG ELJÁRÁSÁNAK
MEGISMÉTLÉSE A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG

HATÁROZATA ALAPJÁN

408. § Ha a harmadfokú bíróságnak az els´́o fokú bíróság
ítéletét és a másodfokú bíróság ügydönt´́o határozatát ha-
tályon kívül helyez´́o határozata folytán az els´́o fokú bíróság
eljárását meg kell ismételni, az I. Cím rendelkezéseit az
e címben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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409. § (1) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke
ismerteti a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyez´́o
határozatát, az els´́o fokú bíróság és a másodfokú bíróság
hatályon kívül helyezett határozatát, valamint a vádiratot.

(2) A tanú kihallgatása, illet´́oleg a szakért´́o meghallga-
tása helyett az els´́o fokú, valamint — ha a másodfokú
bíróság bizonyítást vett fel — a másodfokú bíróság tárgya-
lásán készült jegyz´́okönyvben foglalt tanúvallomás, illet´́o-
leg szakvélemény is felolvasható.

410. § A 407. §-ban szabályozott súlyosítási tilalom a
vádlottnak a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezett
határozatával történt felmentésére, illet´́oleg az e határo-
zatban kiszabott büntetésre vagy büntetés helyett alkalma-
zott intézkedésre vonatkozik.

III. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG ELJÁRÁSÁNAK
MEGISMÉTLÉSE

411. § A másodfokú bíróság határozatának hatályon kívül
helyezése folytán megismételt eljárásban az I—II. Cím
rendelkezéseit az e címben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

412. § (1) A másodfokú bíróság tárgyalásán a tanács
elnöke által kijelölt bíró az ügy el´́oadása során ismerteti a
harmadfokú bíróság hatályon kívül helyez´́o határozatát, a
másodfokú bíróság hatályon kívül helyezett határozatát, az
ellene benyújtott felülvizsgálati indítványt, továbbá az ira-
tokból azt, ami az ügy elbírálásához szükséges.

(2) Ha a másodfokú bíróság bizonyítást vesz fel, a tanú-
nak a hatályon kívül helyezést megel´́oz´́o els´́o fokú, illet´́oleg
másodfokú bírósági eljárásban tartott tárgyaláson tett val-
lomását, illet´́oleg a szakért´́onek az ott el´́oterjesztett szak-
véleményét a 406. § szerint fel lehet olvasni.

(3) A 407. §-ban szabályozott súlyosítási tilalomra a
410. § rendelkezése az irányadó.

IV. Cím

A TÁRGYALÁS MEGISMÉTLÉSE
AZ ÜGYEK UTÓLAGOS EGYESÍTÉSE ESETÉN

413. § (1) Az 568. § (3) bekezdése alapján kit´́uzött
tárgyalás lefolytatására az e §-ban foglalt rendelkezéseket
kell alkalmazni.

(2) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke ismer-
teti a bíróság utólagos egyesítést kimondó határozatát,
valamint az alapügyekben hozott határozatokat.

(3) A bíróság a tárgyalás alapján a próbára bocsátást
megszünteti; a próbára bocsátás el´́ott, illet´́oleg alatt elkö-

vetett b´́uncselekményt elbíráló határozat büntetés kisza-
bására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi, és
halmazati büntetést szab ki.

(4) Ha a bíróság a tárgyalás alapján megállapítja, hogy
az ügyek utólagos egyesítésének nem volt helye, az egyesí-
tést kimondó végzést hatályon kívül helyezi.

NEGYEDIK RÉSZ

XVII. Fejezet

A PERÚJÍTÁS

A perújítás okai

414. § (1) A bíróság joger´́os ítéletével elbírált cselek-
mény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha

a) az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült
tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely
valószín´́uvé teszi, hogy

1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb
büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett in-
tézkedést kell alkalmazni, illetve a büntet´́oeljá-
rást meg kell szüntetni,

2. a terhelt b´́unösségét meg kell állapítani, vagy
lényegesen súlyosabb büntetést, intézkedés he-
lyett büntetést kell kiszabni, vagy büntetés he-
lyett lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkal-
mazni;

b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt
több joger´́os ítéletet hoztak;

c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot
használtak fel;

d) az alapügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomo-
zó hatóság tagja a kötelességét a büntet´́o törvénybe ütköz´́o
módon megszegte;

e) az alapügyben az ítéletet a XXIV. Fejezet alapján a
terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták.

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében perújítás-
nak csak akkor van helye, ha

a) a perújítási okként megjelölt b´́uncselekmény elkö-
vetését joger´́os ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet meg-
hozatalát nem bizonyítottság hiánya zárja ki, és

b) e b´́uncselekmény a bíróság határozatát befolyásolta.

(3) Perújításnak van helye akkor is, ha az Alkotmány-
bíróság a joger´́os határozattal lezárt büntet´́oeljárás rend-
kívüli felülvizsgálatát elrendelte.

415. § A 414. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti új
bizonyítéknak kell tekinteni

a) a nemzetközi emberi jogi szervek által hozott dön-
tést, ha az törvénysértés miatt állapította meg a nemzetkö-
zi jogi kötelezettség megsértését,

b) a Legfels´́obb Bíróság jogegységi határozatát.
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416. § (1) Perújításnak a terhelt terhére csak életében
és csak az elévülési id´́on belül van helye. A perújítást nem
zárja ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, a terhelt
javára szóló perújítást pedig az sem, hogy a terhelt büntet-
het´́osége megsz´́unt.

(2) A 414. § (3) bekezdésében és a 415. §-ban meghatá-
rozott okok miatt perújításnak csak a terhelt javára van
helye. A 415. § esetén a perújítást csak a nemzetközi
emberi jogi szerv határozatának közlését´́ol, illetve a jog-
egységi határozat közzétételét´́ol számított hat hónapon
belül lehet kezdeményezni.

A perújítási indítvány

417. § (1) A terhelt terhére perújítási indítványt terjeszt-
het el´́o

a) az ügyész,
b) a pótmagánvádló, a felmentett vádlott b´́unösségé-

nek megállapítása érdekében.

(2) A terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet el´́o
a) az ügyész,
b) a terhelt,
c) a véd´́o, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltja,
d) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére

vagy házastársa,
e) a terhelt törvényes képvisel´́oje, a kényszergyógyke-

zelést elrendel´́o ítélet ellen.

(3) A 414. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak a
terhelt javára, és csak abban az esetben lehet perújítást kez-
deményezni, ha a terhelt a tartózkodási helyér´́ol idézhet´́o.

(4) A 414. § (3) bekezdése alapján az ügyész köteles
perújítást kezdeményezni.

(5) A perújítási indítványban meg kell jelölni az indít-
vány okát és bizonyítékait. Az ok nem szabatos megjelölé-
se a perújításnak nem akadálya.

(6) Ha bármely hatóság vagy hivatalos személy a hivatali
hatáskörében olyan körülményr´́ol szerez tudomást, amely-
nek alapján perújítást lehet indítványozni, köteles err´́ol a
perújítás megengedhet´́oségének kérdésében döntésre jo-
gosult bíróság területén m´́uköd´́o ügyészt értesíteni.

A perújítási eljárás

418. § (1) A perújítás megengedhet´́osége kérdésében,
ha az alapügyben a helyi bíróság járt el els´́o fokon, a megyei
bíróság, ha a megyei bíróság járt el els´́o fokon, az ítél´́otábla
dönt.

(2) A perújítási indítványt — ha azt nem az ügyész
nyújtja be — a perújítás megengedhet´́osége kérdésében
döntésre jogosult bíróság területén m´́uköd´́o ügyésznél kell
írásban benyújtani, vagy jegyz´́okönyvbe mondani. Az
ügyész az indítványt — a nyilatkozatával együtt, harminc

napon belül — megküldi a bíróságnak. Ha a pótmagán-
vádló nyújt be perújítási indítványt, azt közvetlenül a dön-
tésre jogosult bíróságnál kell el´́oterjesztenie.

(3) A perújítási indítvány megküldése el´́ott az ügyész
nyomozást rendelhet el. Ha az ügyész nyomozást rendel el,
a (2) bekezdésben írt határid´́o a nyomozás befejezését´́ol
számít.

(4) A bíróság beszerzi az alapügy iratait, és ha a perújítás
megengedhet´́oségében való döntéshez szükséges, az indít-
ványozó által megjelölt bizonyítási eszközök felkutatása
érdekében megkeresheti az ügyészt. A nyomozásra a
IX. Fejezet rendelkezései a perújítási eljárás jellegének
megfelel´́oen értelemszer´́uen irányadók. El´́ozetes letartóz-
tatás, ideiglenes kényszergyógykezelés és lakhelyelhagyási
tilalom nem rendelhet´́o el.

(5) A perújítási indítványt a bíróság másodfokú tanácsa
tanácsülésen bírálja el.

419. § (1) Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak
találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a megismételt
eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt
els´́o fokú bíróságnak, illet´́oleg a megismételt eljárás lefoly-
tatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´́o bíróság-
hoz teszi át, egyidej´́uleg az alapügyben hozott bármely
rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illet´́oleg félbe-
szakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendel-
heti.

(2) Ha a bíróság a perújítási indítványt alaptalannak
találja, azt elutasítja. A határozatot közli azzal, aki a per-
újítási indítványt el´́oterjesztette, és ha az indítványt nem
az ügyész terjesztette el´́o, az ügyésszel is.

(3) A felmerült b´́unügyi költséget a perújítási indítvány
elutasítása esetén az indítványozó viseli, ha a perújítási
indítványt az ügyész terjesztette el´́o, a b´́unügyi költséget az
állam viseli.

(4) A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs
helye, a perújítási indítvány elutasítása miatt az indítványt
el´́oterjeszt´́o fellebbezhet. A határozat tudomásul vételét
követ´́oen tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása elleni,
továbbá a joger´́os határozat elleni fellebbezés elbírálására
vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mell´́ozheti.

(5) A megyei bíróság végzése elleni fellebbezést az íté-
l´́otábla, az ítél´́otábla végzése elleni fellebbezést a Legfel-
s´́obb Bíróság bírálja el tanácsülésen.

420. § (1) A perújítás elrendelése esetén a XI. és a
XIII. Fejezet rendelkezéseit a perújítás jellegéb´́ol folyó
értelemszer´́u eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A terheltnek a tárgyalásra szóló idézéssel együtt —
ha ez korábban nem történt meg — a perújítást elrendel´́o
végzést is kézbesíteni kell, a tárgyaláson a vádirat helyett a
perújítással megtámadott ítéletet és a perújítást elrendel´́o
végzést ismerteti a tanács elnöke.
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421. § (1) Ha a bíróság — a tárgyalás eredményét´́ol
függ´́oen — megállapítja, hogy a perújítás alapos, az alap-
ügyben hozott ítéletet egészben vagy részben hatályon
kívül helyezi, és új ítéletet hoz, ha pedig a perújítást alap-
talannak találja, azt elutasítja.

(2) Ha az alapügyben kiszabott büntetést összbüntetés-
be foglalták, és a perújítás alapossága folytán az összbün-
tetési ítéletet is hatályon kívül kell helyezni, a bíróság az
összbüntetési ítéletet is hatályon kívül helyezi, és — ha
ennek feltételei fennállnak — lefolytatja az összbüntetési
eljárást, feltéve, hogy ez az 574. § (1) bekezdése szerinti
hatáskörét nem haladja meg; ellenkez´́o esetben az iratokat
az összbüntetési eljárás lefolytatására hatáskörrel rendel-
kez´́o bíróságnak küldi meg.

(3) Ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztet-
ték el´́o, az ítéletet a hátrányára nem lehet megváltoztatni.

(4) A perújítás elrendelése után hozott határozatok
ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslat-
nak.

422. § Perújítás esetében az érdemben elbírált polgári
jogi igényt újból el kell bírálni, ha ezt az ügyész, a terhelt
vagy a magánfél indítványozza. Kizárólag a polgári jogi
igény kérdésében azonban perújításnak (új eljárásnak)
csak a polgári perben eljáró bíróság el´́ott lehet helye, az
arra meghatározott feltételek alapján és eljárás szerint.

423. § E fejezet rendelkezéseit akkor is megfelel´́oen
alkalmazni kell, ha a perújítási indítványt a bíróság eljárást
megszüntet´́o vagy tárgyalás mell´́ozésével hozott végzése
ellen terjesztették el´́o.

XVIII. Fejezet

A RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT

Rendkívüli felülvizsgálat kezdeményezése

424. § (1) Rendkívüli felülvizsgálatnak a bíróság els´́o
fokon joger´́os vagy másodfokon, illet´́oleg harmadfokon
felülbírált joger´́os ügydönt´́o határozata, illet´́oleg a másod-
fokú és a harmadfokú bíróság joger´́os ügydönt´́o határozata
vagy határozatának meghatározott része ellen — a terhelt
javára — van helye.

(2) A bíróságnak az (1) bekezdésben megjelölt határo-
zata ellen rendkívüli felülvizsgálatnak akkor van helye, ha

a) a terhelt büntet ´́ojogi felel´́osségének megállapítására
vagy kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntet´́o-
jog szabályainak megsértése miatt került sor,

b) a b´́uncselekmény törvénysért ´́o min´́osítése, vagy a
büntet´́ojog más szabályának megsértése miatt törvénysér-
t´́o büntetést szabtak ki, vagy törvénysért´́o intézkedést al-
kalmaztak, vagy a kiszabott büntetés a törvényes min´́osí-
tésnek megfelel´́o büntetési tétel fels´́o határát meghaladja.

425. § (1) A bíróságnak a 424. § (1) bekezdésében megje-
lölt határozata ellen — kivéve, ha a vádlottat felmentették —
rendkívüli felülvizsgálati indítványt lehet benyújtani akkor is,
ha a határozat meghozatalára a 373. § II—IV. pontjában
meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor.

(2) A bíróságnak a XXVI. Fejezet alapján hozott, els´́o
fokon joger´́os határozata ellen is rendkívüli felülvizsgálati
indítványt lehet benyújtani, ha a határozat meghozatalára
a 373. § II—III. pontjában meghatározott eljárási szabály-
sértéssel vagy a XXVI. Fejezetben meghatározott törvényi
el´́ofeltételek hiányában került sor.

426. § (1) A rendkívüli felülvizsgálati indítvány benyúj-
tására jogosult

a) a terhelt,
b) a véd´́o, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltja,
c) az ügyész,
d) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen — a terhelt

hozzájárulása nélkül is — a nagykorú terhelt törvényes
képvisel´́oje és házastársa,

e) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére,
házastársa.

(2) A magánvádló és a pótmagánvádló rendkívüli felül-
vizsgálati indítvány benyújtására nem jogosult.

(3) Minden jogosult csak egy ízben nyújthat be rendkí-
vüli felülvizsgálati indítványt.

(4) Kizárólag a polgári jogi igény kérdésében rendkívüli
felülvizsgálatnak csak a polgári perben eljáró bíróság el´́ott
lehet helye, az arra meghatározott feltételek alapján és
eljárás szerint.

427. § (1) A rendkívüli felülvizsgálati indítvány a Leg-
fels´́obb Bíróság határozathozatal céljából tartott tanács-
üléséig visszavonható.

(2) A véd´́o az általa el´́oterjesztett rendkívüli felülvizs-
gálati indítványt csak a terhelt hozzájárulásával vonhatja
vissza.

(3) A rendkívüli felülvizsgálati indítvány visszavonása
esetén a bíróság a rendkívüli felülvizsgálati eljárást meg-
szünteti.

A rendkívüli felülvizsgálati eljárás

428. § (1) A rendkívüli felülvizsgálati indítványt a rend-
kívüli felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az
alapügyben eljárt els´́o fokú bíróságnál kell írásban benyúj-
tani.

(2) A bíróság a rendkívüli felülvizsgálati indítványt az
alapügy irataival harminc napon belül felterjeszti a Legfel-
s´́obb Bírósághoz.

(3) A rendkívüli felülvizsgálati indítványt a Legfels´́obb
Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa bírálja el.
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429. § (1) A tanács elnöke az indítvány el´́oterjeszt´́ojét
az indítványnak harminc napon belüli kiegészítésére hívja
fel, ha nem lehet megállapítani, hogy a határozatot miért
tartja sérelmesnek, vagy ha az indítványban nem rendkívüli
felülvizsgálati okra hivatkozott.

(2) A tanács elnöke, ha a terheltnek nincs véd´́oje, véd´́ot
rendel ki, és szükség esetén az indítvány megfogalmazására
is felhívja.

(3) Ha a kirendelt véd´́o az indítványt harminc napon
belül nem, vagy hiányosan nyújtja be, rendbírsággal sújt-
ható.

430. § (1) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól
származó vagy az azonos jogosult által ismételten el´́oter-
jesztett indítványt a Legfels´́obb Bíróság elutasítja. A 429. §
(3) bekezdését kivéve ugyanígy jár el, ha a rendkívüli felül-
vizsgálati indítványt a felhívás ellenére nem, vagy hiányo-
san nyújtották be.

(2) A Legfels´́obb Bíróságnak a rendkívüli felülvizsgálati
eljárás alapján, a megtámadott határozatról hozott hatá-
rozata ellen bejelentett jogorvoslati indítvány, valamint az
azonos jogosult által ismételten el´́oterjesztett indítvány
elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a Legfels´́obb
Bíróság mell´́ozheti.

431. § (1) Ha a rendkívüli felülvizsgálati indítvány eluta-
sításának nincs helye, a tanács elnöke az indítványt az
alapügy irataival együtt nyilatkozattétel végett megküldi a
Legf´́obb Ügyészségnek.

(2) Az ügyész az iratokat nyilatkozatával együtt tizenöt
napon belül visszaküldi a Legfels´́obb Bíróságnak.

432. § (1) A tanács elnöke az ügyész nyilatkozatát a
rendkívüli felülvizsgálati indítvány el´́oterjeszt´́ojének meg-
küldi.

(2) A terhelt részére meg kell küldeni a más által benyúj-
tott rendkívüli felülvizsgálati indítványt, és az arra tett
ügyészi nyilatkozatot.

(3) A terhelt részére megküldött indítványt és nyilatko-
zatot a véd´́onek is meg kell küldeni.

(4) A tanács elnöke a rendkívüli felülvizsgálati indít-
ványt és az ügyész nyilatkozatát a jogosultnak azzal küldi
meg, hogy a kézbesítést´́ol számított tizenöt napon belül
észrevételt tehet.

433. § (1) A rendkívüli felülvizsgálati indítványt a meg-
támadott határozat meghozatala idején hatályos jogszabá-
lyok alapján kell elbírálni.

(2) A rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a joger´́os ha-
tározatban megállapított tényállás az irányadó.

(3) A Legfels´́obb Bíróság a 424. § alapján megtámadott
határozatot a 425. § alapján is, a 425. § alapján megtáma-
dott határozatot a 424. § alapján is felülvizsgálja.

(4) A rendkívüli felülvizsgálati indítványnak nincs ha-
lasztó hatálya, az indítvány elbírálásáig azonban a Legfel-
s´́obb Bíróság a megtámadott határozat végrehajtását fel-
függesztheti, vagy félbeszakíthatja.

434. § (1) A Legfels´́obb Bíróság a rendkívüli felülvizs-
gálati indítványt nyilvános ülésen bírálja el.

(2) A Legfels´́obb Bíróság tanácsülésen határoz, ha
a) a 430. § alapján az indítvány elutasításának van helye,
b) az indítványt a 425. § alapján terjesztették el´́o.

(3) A tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyet nyilvá-
nos ülésre utalhatja, ha úgy látja, hogy az indítvány csak
ülésen bírálható el.

(4) A nyilvános ülést az ügyész és a véd´́o jelenléte nélkül
nem lehet megtartani.

(5) A nyilvános ülésr´́ol a terheltet, valamint a 426. §
(1) bekezdésének d) és e) pontjában felsorolt jogosultakat
értesíteni kell. A fogva lev´́o terheltet el´́o kell állítani.

(6) Az értesítést olyan id´́oben kell kiadni, hogy a kézbe-
sítése legalább nyolc nappal a nyilvános ülés el´́ott megtör-
ténjék. A nyilvános ülés megtartásának nem akadálya, ha
az értesítést azért nem lehetett kézbesíteni, mert a címzett
ismeretlen helyen tartózkodik.

435. § (1) A nyilvános ülés megnyitása után a tanács
elnöke által kijelölt bíró ismerteti a rendkívüli felülvizsgá-
lati indítványt, a megtámadott határozatot és az iratok
tartalmából mindazt, ami a rendkívüli felülvizsgálati indít-
vány elbírálásához szükséges.

(2) Az ügy el´́oadása után az ügyész, a véd´́o, valamint a
426. § (1) bekezdésében felsorolt egyéb jogosultak a rend-
kívüli felülvizsgálati indítvány keretei között felszólalhat-
nak. A felszólalások után válasznak van helye. A felszólalás
joga utoljára a terheltet illeti.

(3) A nyilvános ülés megnyitására, elnapolására, folyto-
nosságára, rendjének fenntartására és a határozat közlésére
a XI. és a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell megfelel´́oen alkal-
mazni. A nyilvános ülésr´́ol jegyz´́okönyvet kell készíteni.

A rendkívüli felülvizsgálati eljárás alapján hozott
határozat

436. § (1) A Legfels´́obb Bíróság a megtámadott határo-
zatot hatályon kívül helyezi, és a korábban eljárt bíróságot,
illet´́oleg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez´́o bíró-
ságot új eljárásra utasítja, ha a határozat meghozatalára a
373. § II. pontjában meghatározott eljárási szabálysértés-
sel került sor. A Legfels´́obb Bíróság a megtámadott hatá-
rozatot hatályon kívül helyezi, ha a határozat meghozata-
lára a 373. § III. pontjában meghatározott eljárási szabály-
sértéssel került sor. A Legfels´́obb Bíróság a megtámadott
határozatot hatályon kívül helyezi, és az iratokat az ügyész-
nek megküldi, illet´́oleg az els´́o fokú bíróságot új eljárásra
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utasítja, ha a határozat meghozatalára a 373. § IV. pontjá-
ban meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor.

(2) A Legfels´́obb Bíróság a 425. § (2) bekezdése alapján
megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és az els´́o
fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a határozat megho-
zatalára a 373. § II—III. pontjában meghatározott eljárási
szabálysértéssel vagy a XXVI. Fejezetben meghatározott
törvényi el´́ofeltételek hiányában került sor.

(3) A 424. § esetében a Legfels´́obb Bíróság maga hoz a
törvénynek megfelel´́o határozatot, ha ez az iratok alapján
lehetséges. Ha ez az iratok alapján nem lehetséges, a meg-
támadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a korábban
eljárt bíróságot új eljárásra utasítja.

437. § (1) Ha a Legfels´́obb Bíróság a joger´́os ügydönt´́o
határozatot hatályon kívül helyezi, és a terhelt fogva van,
a fogvatartás kérdésében határoz.

(2) A rendkívüli felülvizsgálati eljárás során hozott ha-
tározatokra az e fejezetben foglalt eltérésekkel a másodfo-
kú eljárás szabályait kell alkalmazni.

(3) A megtámadott határozat hatályon kívül helyezése
esetén a megismételt eljárásra a XVI. Fejezet rendelkezé-
sei az irányadók.

(4) Ha a Legfels´́obb Bíróság az indítványnak nem ad
helyt, a megtámadott határozatot hatályában fenntartja.

(5) A felmerült b´́unügyi költséget a rendkívüli felülvizs-
gálati indítvány elutasítása esetén — az ügyész által kezde-
ményezett rendkívüli felülvizsgálat esetét kivéve — az in-
dítvány el´́oterjeszt´́oje, ha az indítványt a véd´́o terjesztette
el´́o, a terhelt viseli. Más esetekben a b´́unügyi költséget az
állam viseli.

438. § (1) A rendkívüli felülvizsgálati indítvány elinté-
zése után a Legfels´́obb Bíróság az ügy iratait a határozatá-
nak kiadmányával és az ülésr´́ol készült jegyz´́okönyvvel
együtt, visszaküldi az els´́o fokú bíróságnak. Ezt megel´́o-
z´́oen a Legfels´́obb Bíróság a határozatát kézbesíti.

(2) Ha a Legfels´́obb Bíróság a másodfokú bíróságot
utasítja új eljárásra, az iratokat a másodfokú bíróságnak
küldi meg.

(3) A megismételt eljárásban a felmentett terhelt b´́u-
nösségét megállapítani, vagy a hatályon kívül helyezett
ítéletben kiszabott büntetést vagy büntetés helyett alkal-
mazott intézkedést súlyosítani nem lehet.

XIX. Fejezet

JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS

439. § Jogegységi eljárásnak van helye, ha
a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes

ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben
jogegységi határozat meghozatala szükséges,

b) a Legfels´́obb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben
el kíván térni a Legfels´́obb Bíróság másik ítélkez´́o tanácsá-
nak határozatától.

440. § (1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni,
a) ha azt a Legfels´́obb Bíróság elnöke vagy a büntet ´́o

kollégiumának vezet´́oje, illet´́oleg a legf´́obb ügyész indítvá-
nyozza, továbbá

b) az 439. § b) pontja esetén.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt ok miatt a Legfel-
s´́obb Bíróság tanácsa indítványozza a jogegységi eljárást.

(3) A Legfels´́obb Bíróság a felülvizsgálati, illetve a rend-
kívüli felülvizsgálati eljárását a jogegységi határozat meg-
hozataláig felfüggeszti.

441. § (1) A jogegységi indítványban meg kell jelölni az
elbírálandó elvi kérdést (jogkérdést) és az indítvány el´́oter-
jeszt´́ojének javaslatát annak mikénti eldöntésére. Az indít-
ványhoz mellékelni kell az indítvánnyal érintett bírósági
határozatok kiadmányát.

(2) A jogegységi indítványt a Legfels´́obb Bíróság öt
hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa bírálja el.

(3) A jogegységi tanács elnöke a Legfels´́obb Bíróság
elnöke vagy büntet´́o kollégiumának vezet´́oje. A jogegységi
indítvány el´́oterjeszt´́oje nem lehet a jogegységi tanács el-
nöke vagy tagja.

(4) A jogegységi tanács tagja nem lehet az, aki a jogegy-
ségi indítvánnyal érintett bírósági határozat meghozatalá-
ban részt vett.

442. § (1) A jogegységi eljárást a tanács elnöke készíti
el´́o, és az ügyet tanácsülésre vagy ülésre t´́uzi ki.

(2) A jogegységi tanács tanácsülésen dönt, ha
a) a törvényben kizárt vagy az arra nem jogosulttól

származó indítványt érdemi elbírálás nélkül elutasítja,
b) a jogegységi indítvány visszavonása miatt a jogegysé-

gi eljárást megszünteti.

(3) Ha a jogegységi tanács az indítványt érdemben elbí-
rálja, ülésen határoz. A jogegységi határozat hozatalára
irányuló indítványt — ha azt nem a legf´́obb ügyész nyújtot-
ta be — a tanács elnöke a jogegységi indítvánnyal érintett
bírósági határozat kiadmányával együtt megküldi a leg-
f´́obb ügyésznek. A legf´́obb ügyész az indítvány kézbesíté-
sét´́ol számított tizenöt napon belül megküldi a jogegységi
indítványra tett nyilatkozatát a Legfels´́obb Bíróságnak.

(4) Az ülést a tanács elnöke vezeti, az eljárásban egy vagy
két el´́oadó bírót jelölhet ki.

(5) Az ülés megnyitása után az el´́oadó bíró összefoglalja
a jogegységi indítványt, illetve az elbírálandó elvi kérdés
lényegét, ismerteti a tanács tagjainak a véleményét. Az
ülésen a legf´́obb ügyész és az indítványozó felszólalhat.

(6) Az ülést a jogegységi tanács fontos okból elnapol-
hatja.
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443. § (1) A jogegységi tanács az ülésen hozott határo-
zatában az indítványnak helyt ad, vagy azt elutasítja, a
jogegységi határozatot ,,A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NEVÉBEN’’ hozza.

(2) A jogegységi indítványnak helyt adó határozat ren-
delkez´́o része tartalmazza a jogegységi eljárás tárgyául
szolgáló, illetve azzal szorosan összefügg´́o elvi kérdésben
adott iránymutatást.

(3) Ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból követ-
kez´́oen a jogegységi határozattal érintett joger´́os bírósági
határozatnak a terhelt büntet´́ojogi felel´́osségét megállapí-
tó rendelkezése törvénysért´́o, a jogegységi tanács a tör-
vénysért´́o rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a terhel-
tet felmenti, illetve az eljárást megszünteti. Ha a terhelt
fogva van, a fogvatartást is megszünteti.

(4) A jogegységi határozat indokolása tartalmazza, hogy
a jogegységi indítványt ki terjesztette el´́o, az indítvány mire
irányul, és mely bírósági határozatokat érint. Ismerteti az
elbírálandó elvi kérdésben kialakult eltér´́o álláspontokat,
szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határoza-
tokban megállapított tényállás lényegét, számot ad a ren-
delkez´́o részben adott iránymutatás indokairól. A határo-
zat indokolása tartalmazza a terhelt felmentésének és az
eljárás megszüntetésének indokait is.

444. § A jogegységi tanács elutasítja a jogegységi indít-
ványt, ha jogegységi határozat meghozatala nem szüksé-
ges. A határozat indokolása az elutasítás okát tartalmazza.

445. § (1) A jogegységi tanács a határozatát nyomban
kihirdeti, ezt követ´́oen tizenöt napon belül írásban közli
az indítvány el´́oterjeszt´́ojével és — ha az el´́oterjeszt´́o nem
a legf´́obb ügyész volt — a legf´́obb ügyésszel is. A határoza-
tot közölni kell azzal a terhelttel is, akit felmentettek vagy
akivel szemben az eljárást megszüntették. Ha az alapeljá-
rásban a vádat magánvádló vagy pótmagánvádló képvisel-
te, a határozatot vele is közölni kell.

(2) A tanács elnöke gondoskodik a jogegységi határo-
zatnak a Magyar Közlönyben történ´́o közzétételér´́ol.

ÖTÖDIK RÉSZ

XX. Fejezet

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTET ´́OELJÁRÁS

446. § E törvény rendelkezéseit fiatalkorú [Btk. 107. §
(1) bek.] elleni büntet´́oeljárásban az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

Általános rendelkezések

447. § (1) A fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori
sajátosságainak figyelembevételével, és úgy kell lefolytat-

ni, hogy az el´́osegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti
tiszteletét.

(2) A büntet´́oeljárás során — szükség esetén, illet´́oleg
külön jogszabály rendelkezése alapján — kezdeményezni
kell a fiatalkorú érdekében véd´́o- és óvóintézkedés elren-
delését, valamint a fiatalkorú nevelését, gondozását vagy
felügyeletét elmulasztó személlyel szembeni intézkedést.

A bíróság

448. § (1) Els´́o fokon és másodfokon a bíróság kijelölt
tanácsa, illetve els´́o fokon a kijelölt bíró (mint a fiatalko-
rúak bírósága) jár el.

(2) Az els´́o fokú bíróságon a fiatalkorúak tanácsának
elnökét (az egyesbírót) az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács jelöli ki. A másodfokú bíróságon a fiatalkorúak
tanácsának egyik tagja az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács által kijelölt bíró.

(3) Az els´́o fokú bíróságon a fiatalkorúak tanácsának
egyik ülnöke pedagógus.

Az ügyész

449. § (1) Az ügyész jogkörében a felettes ügyész által
kijelölt ügyész (a fiatalkorúak ügyésze) jár el.

(2) Fiatalkorúval szemben büntet´́oeljárásnak csak köz-
vádra van helye. Fiatalkorúval szemben pótmagánvádnak
nincs helye, a magánvádra üldözend´́o b´́uncselekmények
esetében az ügyész jár el.

A véd´́o

450. § A fiatalkorú elleni eljárásban véd´́o részvétele
kötelez´́o.

A törvényes képvisel´́o

451. § A törvényes képvisel´́o az ügy iratait a nyomozás
elvégzése után megtekintheti. Egyébként a törvényes kép-
visel´́o jelenléti, észrevételezési, felvilágosítási és indítvány-
tételi, valamint jogorvoslati jogára a véd´́o jogai irányadók.

452. § (1) A bíróság — a vádirat benyújtásáig az ügyész
indítványára — eseti gondnokot rendel ki, ha

a) a törvényes képvisel´́o a b´́uncselekményt a fiatalko-
rúval együtt követte el, illet´́oleg az érdekei a fiatalkorú
érdekeivel egyébként ellentétesek,

b) a törvényes képvisel´́o a jogainak gyakorlásában aka-
dályozva van,

c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képvisel´́oje, vagy
nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képvisel´́oje.

(2) Az eseti gondnok az eljárásban törvényes képvisel´́o-
ként jár el.
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A bizonyítási eszközök

453. § (1) A fiatalkorú egyéniségét, értelmi fejlettségét
és életviszonyait jellemz´́o körülmények felderítése érdeké-
ben a fiatalkorú gondozóját tanúként kell kihallgatni.
Ezek közlésére a 82. § (1) bekezdésében meghatározott
mentesség nem terjed ki.

(2) A fiatalkorú életkorát közokirattal kell bizonyítani.
Be kell szerezni a környezettanulmányt és a fiatalkorú
iskolai vagy munkahelyi jellemzését. A környezettanul-
mányt a megyei gyámhivatal mellett m´́uköd´́o hivatásos
pártfogó készíti el. A környezettanulmány elkészítéséhez
a pártfogó a rend´́orség közrem´́uködését igénybe veheti.

(3) A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásá-
val nem vizsgálható.

Az el´́ozetes letartóztatás

454. § (1) A fiatalkorú el´́ozetes letartóztatásának a
129. § (2) bekezdésében megállapított okok esetében is
csak akkor van helye, ha az a b´́uncselekmény különös tárgyi
súlya folytán szükséges.

(2) A fiatalkorú el´́ozetes letartóztatását

a) javítóintézetben,

b) büntetés-végrehajtási intézetben

kell végrehajtani.

(3) A bíróság dönt arról, hogy az el´́ozetes letartóztatást
— a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt b´́uncse-
lekmény jellegére tekintettel — hol kell végrehajtani.

(4) Az el´́ozetes letartóztatás tartama alatt a bíróság az
el´́ozetes letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyész, a
terhelt vagy a véd´́o indítványára megváltoztathatja. Err´́ol
— a tárgyalás el´́okészítése során hozott határozatig — az
el´́ozetes letartóztatást elrendel´́o bíróság, azt követ´́oen az
a bíróság határoz, amelyik el´́ott a büntet´́oeljárás folyik.

(5) Ha a fiatalkorú el´́ozetes letartóztatását javítóinté-
zetben hajtják végre, és a fiatalkorú büntetés-végrehajtási
intézetben vagy rend´́orségi fogdában történ´́o ideiglenes
elhelyezésér´́ol a bíróság határoz, a bíróság hatáskörére és
illetékességére a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(6) Az el´́ozetes letartóztatás végrehajtása során a fiatal-
korúakat a feln´́ottkorúaktól el kell különíteni.

455. § Ha a fiatalkorúval szemben elrendelt el´́ozetes
letartóztatás végrehajtásának kezdetét´́ol két év eltelt, az
el´́ozetes letartóztatást meg kell szüntetni, kivéve az ügy-
dönt´́o határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntar-
tott el´́ozetes letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben
harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés
folytán megismételt eljárás van folyamatban.

Kényszerintézkedés elrendelése
a vádirat benyújtása el´́ott

456. § (1) A vádirat benyújtása el´́ott a kényszerintézke-
désekkel kapcsolatos eljárásban (210—211. §) az ülés a
véd´́o távollétében nem tartható meg.

(2) Az ülésr´́ol a törvényes képvisel´́ot és a gondozót is
értesíteni kell.

457. § Az ülésen a törvényes képvisel´́o és a gondozó
felszólalhat.

A határozat közlése

458. § Az eljárás során hozott határozatot a törvényes
képvisel´́ovel, az ügydönt´́o határozatot és a személyi sza-
badságot korlátozó kényszerintézkedésr´́ol szóló határoza-
tot a gondozóval is közölni kell.

A vádemelés elhalasztása

459. § (1) Az ügyész a vádemelés feltételeinek fennállása
esetén öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetés-
sel büntetend´́o b´́uncselekmény miatt — a fiatalkorú helyes
irányú fejl´́odése érdekében — a vádemelést elhalaszthatja.

(2) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló határo-
zatában a fiatalkorút magatartási szabályok megtartására
vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezi. A fiatal-
korú részére nem írható el´́o a 224. § (2) bekezdésének
c) pontjában írt kötelezettség.

A tárgyalás

460. § (1) A tárgyalásról a nyilvánosságot a 237. § (3)
bekezdésében meghatározott eseteken kívül is ki kell zár-
ni, ha ez a fiatalkorú érdekében szükséges.

(2) A bíróság elrendelheti, hogy a tárgyalásnak azt a
részét, amely a fiatalkorú helyes irányú fejl´́odését károsan
befolyásolhatja, a fiatalkorú távollétében tartsák meg. Az
így lefolytatott tárgyalás lényegét a tanács elnöke a fiatal-
korúval — legkés´́obb a tárgyalás berekesztése el´́ott —
ismerteti.

(3) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelez´́o.

461. § A fiatalkorú vádlott távollétében a tárgyalás a
XXIV. Fejezet alapján nem tartható meg.

462. § (1) A fiatalkorú vádlott elleni ügyben tartott
tárgyaláson a vádlott és a tanú kihallgatását a tanács elnöke
(egyesbíró) végzi. A vádlotthoz és a tanúhoz a kihallgatást
követ´́oen az arra jogosultak kérdést intézhetnek.
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(2) A környezettanulmányt a tárgyaláson ismertetni
kell.

(3) Az ügyész a javítóintézeti nevelés intézkedés meg-
határozott mértékére nem tehet indítványt.

Lemondás a tárgyalásról

463. § A XXV. Fejezet rendelkezései fiatalkorú esetén
nem alkalmazhatók.

A büntet´́oparancs

464. § Az 548. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül
tárgyalás tartását kérheti a törvényes képvisel´́o a fiatalkorú
hozzájárulása nélkül is.

Javítóintézeti nevelés elrendelése

465. § A bíróság javítóintézeti nevelést b´́unösséget meg-
állapító ítéletben rendel el.

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre

466. § A pénzbüntetésnek, illet´́oleg a pénzmellékbünte-
tésnek szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a bíróság
hivatalból vagy az ügyész indítványára határoz, ha a fiatal-
korú nem fizette meg, és az behajthatatlan.

A javítóintézetb´́ol való ideiglenes elbocsátás
megszüntetése

467. § (1) Ha a javítóintézetb´́ol való ideiglenes elbocsá-
tás megszüntetésér´́ol a fiatalkorú ellen indult újabb bün-
tet´́oeljárásban alkalmazott büntetés vagy büntetés helyett
alkalmazott intézkedés miatt kell határozni, erre az újabb
ügyben eljáró bíróság jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben írt esetben a bíróság az ügyész
indítványára vagy hivatalból utólag határoz a javítóintézet-
b´́ol való ideiglenes elbocsátás megszüntetésér´́ol, ha ezt az
ítéletében elmulasztotta.

(3) A b´́unügyi költséget az állam viseli, ha a bíróság az
ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg.

Egységes intézkedések elrendelése

468. § Több javítóintézeti nevelés helyett egységes intéz-
kedés kiszabására az 571. és az 572. § rendelkezéseit kell
értelemszer´́uen alkalmazni.

XXI. Fejezet

A KATONAI BÜNTET ´́OELJÁRÁS

469. § E törvény rendelkezéseit a katonai büntet´́oeljá-
rásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A katonai büntet´́oeljárás hatálya

470. § (1) Katonai büntet´́oeljárásnak van helye
a) a katona [Btk. 122. § (1) bek.] által a tényleges

szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai
b´́uncselekmény (Btk. XX. Fejezet),

b) a fegyveres er´́ok tényleges állományú tagja által el-
követett bármely b´́uncselekmény,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a
büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja
által a szolgálati helyen, illet´́oleg a szolgálattal összefüg-
gésben elkövetett más b´́uncselekmény

esetén.

(2) A katonai büntet´́oeljárás hatálya kiterjed a terhelt
által elkövetett valamennyi b´́uncselekményre, ha ezek kö-
zül valamelyik miatt katonai büntet´́oeljárásnak van helye,
és az elkülönítés nem lehetséges.

(3) Több terhelt esetében akkor van helye katonai bün-
tet´́oeljárásnak, ha a terheltek valamelyikének b´́uncselek-
ménye katonai büntet´́oeljárásra tartozik, és az eljárás el-
különítése — tekintettel a tényállás szoros összefüggésére
— nem lehetséges. Ez a rendelkezés a b´́unpártolóra is
kiterjed.

A bíróság

471. § A katonai büntet´́oeljárásra tartozó ügyben els´́o
fokon a kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa, másodfo-
kon — az egész országra kiterjed´́o illetékességgel — a
F´́ovárosi Ítél´́otábla jár el.

A bíróság összetétele

472. § (1) A katonai büntet´́oeljárásban els´́o fokon hiva-
tásos bíróként katonai bíró, els´́o fokon ülnökként katonai
ülnök jár el.

(2) A katonai büntet´́oeljárásban az ülnök a vádlottnál
alacsonyabb rendfokozatú nem lehet. Magasabb rendfoko-
zatú tábornok vádlott elleni eljárásban e szabálytól el lehet
térni.

(3) Az els´́o fokú bíróság a 14. § (1) bekezdésének
a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésének a)—j) pontjaiban
meghatározott b´́uncselekmények esetén tanácsban, egyéb
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esetekben ülnökök közrem´́uködése nélkül, egyesbíróként
jár el.

(4) Az els´́o fokú bíróság a 14. § (1) bekezdésének
b) pontja esetében egy hivatásos bíróból és két ülnökb´́ol
álló tanácsban is eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád
tárgyává tett b´́uncselekmény a vádirati min´́osítést´́ol elté-
r´́oen hogyan min´́osülhet.

Az els´́o fokú bíróság illetékessége

473. § (1) A katonai büntet´́oeljárásra kijelölt megyei
bíróság katonai tanácsának illetékességi területét külön
törvény állapítja meg.

(2) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett
b´́uncselekmény elbírálására annak a megyei bíróságnak a
katonai tanácsa az illetékes, amelynek területén az elköve-
t´́o illetékes parancsnokának állomáshelye van.

(3) A 17. § (4) bekezdésében írt illetékességi ok katonai
büntet´́oeljárásban nem alkalmazható.

A katonai ügyész

474. § (1) A katonai büntet´́oeljárásban az ügyész felada-
tát a katonai ügyész látja el. A katonai ügyész a vádemelés
feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást,
vagy nyomozást végeztet.

(2) Kizárólag a katonai ügyész végzi a nyomozást a
katona által elkövetett

a) katonai b´́untett miatt,
b) katonai vétség miatt, ha azzal kapcsolatban más b´́un-

cselekményt is elkövetett, vagy ha több terhelt esetén az
elkülönítés nem lehetséges,

c) nem katonai b´́uncselekmény miatt.

(3) A katonai ügyész végzi a nyomozást akkor is, ha a
katona szolgálati viszonya id´́oközben megsz´́unt.

(4) Katonai büntet´́oeljárásnak csak közvádra van helye,
magánvádra üldözend´́o b´́uncselekmény esetében a katonai
ügyész jár el. A katonai büntet´́oeljárásban viszonvád nem
emelhet´́o. Katonai b´́uncselekmény miatt folytatott eljárás-
ban nincs helye pótmagánvádnak.

A katonai ügyészségek

475. § (1) A katonai ügyészség a megyei bíróság katonai
tanácsa mellett m´́uködik, vezet´́oje a megyei f´́oügyész jog-
körében jár el.

(2) Az ítél´́otábla mellett a vádhatóság feladatát a Kato-
nai Fellebbviteli Ügyészség, a Legfels´́obb Bíróság mellett
a vádhatóság feladatát a Katonai F´́oügyészség látja el.

(3) A katonai ügyészi szerv illetékességét annak a bíró-
ságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett m´́u-
ködik.

(4) A katonai f´́oügyész és a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség vezet´́oje rendelkezése alapján a katonai ügyész
olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként
nem terjed ki.

Az eljáró ügyészség kijelölése

476. § A katonai ügyészi szerv és más ügyészség közötti
hatásköri összeütközés esetében az eljáró ügyészséget a
legf´́obb ügyész jelöli ki.

A katonai nyomozó hatóság

477. § (1) Ha a nyomozást nem a katonai ügyész végzi,
nyomozó hatóságként az illetékes parancsnok (vezet´́o) jár
el.

(2) Ha a katonai büntet´́oeljárás hatálya alá tartozó b´́un-
cselekményt nem katonai nyomozó hatóság észleli, vagy
nem katonai nyomozó hatóság szerez ilyen b´́uncselek-
ményr´́ol tudomást, a 170. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott cselekmények elvégzésér´́ol a katonai ügyészt haladék-
talanul értesíti.

A tanú védelme

478. § A sorkatonai szolgálatot teljesít´́o tanú különösen
indokolt esetben kérheti más szolgálati helyre történ´́o
vezénylését vagy áthelyezését. A kérelemr´́ol a katonai
ügyész dönt.

Az ´́orizetbe vétel

479. § Ha a katonai büntet´́oeljárás hatálya alá tartozó
b´́uncselekmény miatt a katona ´́orizetbe vételét nem kato-
nai nyomozó hatóság rendelte el, a terheltet huszonnégy
órán belül át kell adni az illetékes katonai ügyésznek.

Az el´́ozetes letartóztatás

480. § (1) Katonával szemben el´́ozetes letartóztatást
akkor is el lehet rendelni, ha ellene katonai b´́uncselek-
mény, vagy a szolgálati helyen, illet´́oleg a szolgálattal
összefüggésben elkövetett más b´́uncselekmény miatt fo-
lyik az eljárás, és a terhelt szolgálati vagy fegyelmi okból
nem hagyható szabadlábon.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okból elrendelt
el´́ozetes letartóztatás megsz´́unik a terhelt szolgálati viszo-
nyának megsz´́unésével.

Az el´́ozetes letartóztatás végrehajtása

481. § Katona el´́ozetes letartóztatása rend´́orségi fogdá-
ban nem hajtható végre. Az el´́ozetes letartóztatás kivéte-
lesen, a bíróság határozata alapján legfeljebb harminc na-
pig — ha a nyomozási cselekmény elvégzése ezt indokolttá
teszi — a katonai ügyész határozata alapján kétszer —
alkalmanként legfeljebb tizenöt napig — hely´́orségi fogdá-
ban is végrehajtható.

A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének kizárása

482. § Sorállományú katonával szemben lakhelyelha-
gyási tilalom nem rendelhet´́o el.

Szoros felügyelet alá helyezés

483. § (1) A 480. §-ban meghatározott letartóztatási ok
fennállása esetén a bíróság a sorállományú katona el´́ozetes
letartóztatása helyett elrendelheti a terhelt alakulatánál szo-
ros felügyelet alá helyezését. A szoros felügyelet alá helyezett
terhelt fegyveres szolgálatot nem láthat el, és szolgálati helyét
a bíróság engedélye nélkül nem hagyhatja el.

(2) A szoros felügyelet alá helyezés meghosszabbítására
az el´́ozetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó
rendelkezések (131. §), megsz´́unésére pedig a 480. § (2) be-
kezdése irányadó.

(3) A szoros felügyelet alá helyezés elrendelése esetén
az eljárásban véd´́o részvétele kötelez´́o.

Az óvadék letételének kizárása

484. § Katona esetében a tényleges szolgálati viszonyá-
nak tartama alatt óvadék letételének nincs helye.

A feljelentés elutasítása

485. § A feljelentés elutasítására a Btk. 124. §-ában
meghatározott büntethet´́oséget megszüntet´́o ok miatt a
katonai nyomozó hatóság is jogosult.

A nyomozási bíró

486. § A katonai büntet´́oeljárásban a nyomozási bíró
feladatait a megyei bíróság katonai bírája látja el. A kato-
nai bíró, mint nyomozási bíró határozata elleni fellebbe-
zést az egész országra kiterjed´́o illetékességgel a F´́ovárosi

Ítél´́otábla bírálja el. Ha a vádirat benyújtása el´́ott elrendelt
el´́ozetes letartóztatás tartama az egy évet meghaladja, az
el´́ozetes letartóztatást az hosszabbíthatja meg.

Az eljárás megszüntetése

487. § A Btk. 124. §-ában meghatározott büntethet´́osé-
get megszüntet´́o ok miatt a vádemelésig a katonai ügyész,
azt követ´́oen a bíróság az eljárást megszünteti.

A tárgyaláson részt vev´́o személyek

488. § A tárgyaláson a katonai ügyész részvétele a 241. §
(1) bekezdésének eseteiben kötelez´́o. A katonai büntet´́o-
eljárásban ügyészségi fogalmazó vagy titkár a vádat nem
képviselheti.

489. § A véd´́o tárgyalási részvétele a 242. § (1) bekezdé-
sének b)—d) pontjában meghatározott esetekben köte-
lez´́o.

A katonai tanács szavazásának rendje

490. § A katonai tanácsban az alacsonyabb rendfokozatú
bíró a magasabb rendfokozatút megel´́oz´́oen szavaz. Azo-
nos rendfokozat esetén az szavaz el´́oször, aki a rendfoko-
zatba kés´́obb lépett el´́o. A tanács elnöke utolsónak adja le
szavazatát.

A b´́unügyi költség

491. § Sorállományú katonával szemben a katonai b´́un-
cselekmény miatt indult büntet´́oeljárásban a b´́unügyi költ-
séget — a meghatalmazott véd´́onek, továbbá a sértett kép-
visel´́ojének készkiadása és díja, valamint a nem katonai
büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott szabadság-
vesztéssel felmerült költség kivételével — az állam viseli.

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések
alkalmazásának kizárása

492. § Katonával szemben a XX. Fejezet rendelkezéseit
nem lehet alkalmazni.

XXII. Fejezet

A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS

493. § E törvény rendelkezéseit a magánvád alapján
folytatott büntet´́oeljárásban az e fejezetben foglalt eltéré-
sekkel kell alkalmazni.
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A magánvádló

494. § (1) A terhelt b´́unösségének bizonyítása a magán-
vádlót terheli

(2) A magánvádlót a sértett jogain kívül a vád képvise-
letével járó jogok illetik meg, feltéve, hogy e törvény elté-
r´́oen nem rendelkezik.

(3) Ha az ügyben több sértett van, a megegyezésükt´́ol
függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. Megegyezés
hiányában a magánvádlót a bíróság jelöli ki. A magánvádló
megnevezése vagy kijelölése után a többieket a sértett
jogai illetik meg.

(4) A magánvádló viszonvád hiányában tanúként hall-
gatható meg.

495. § (1) A magánvádlót a vád képviseletével járó jogok
az általa emelt vád tekintetében illetik meg. Az ellene
emelt vád (viszonvád) esetén a vádlott jogai illetik meg, és
kötelezettségei terhelik.

(2) A viszonvád tekintetében a magánvádló képvisel´́ojét
a véd´́o jogállása, a vádlott véd´́ojét a képvisel´́o jogállása
illeti meg, feltéve, hogy a meghatalmazásuk erre kiterjed.

Az ügyész

496. § Az ügyész az ügy iratait a magánvádas eljárásban
is megtekintheti, és a tárgyaláson jelen lehet. Az ügyész a
vád képviseletét a magánvádlótól az eljárás bármely szaka-
szában átveheti, ez esetben a magánvádlót a sértett jogai
illetik meg. Ha az ügyész a vád képviseletét´́ol utóbb eláll,
a vádat ismét a magánvádló képviseli.

Az eljárás megindításának alapja

497. § (1) Az eljárás feljelentésre indul meg. A feljelen-
tésben el´́o kell adni, hogy a feljelent´́o ki ellen, milyen
cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a
büntet´́oeljárás lefolytatását. A feljelentést a bíróságon kell
írásban vagy szóban megtenni, a szóbeli feljelentést jegy-
z´́okönyvbe kell foglalni.

(2) A nyomozó hatóság a hozzá érkezett feljelentést az
illetékes bíróságnak küldi meg. Az ügyész a feljelentést
akkor küldi meg a bíróságnak, ha a vád képviseletét nem
veszi át.

(3) Kölcsönösen elkövetett könny´́u testi sértés, rágal-
mazás vagy becsületsértés esetén az egyik fél sérelmére
elkövetett b´́uncselekmény miatt megindult eljárásban a
321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig a másik fél abban
az esetben is jogosult a magánindítvány el´́oterjesztésére,
ha ennek határideje lejárt, feltéve, hogy a büntethet´́oség
nem évült el.

(4) A bíróság elbírálja a (3) bekezdésben felsorolt b´́un-
cselekményekkel kölcsönösen elkövetett becsületsértés
szabálysértését is.

498. § Ha a feljelentésb´́ol a feljelentett kiléte vagy a
b´́uncselekmény nem állapítható meg, a bíróság felhívhatja
a feljelent´́ot, hogy írásban pontosítsa a feljelentést, el´́oké-
szít´́o ülést tarthat, nyomozást rendelhet el.

Nyomozás a magánvádas eljárásban

499. § (1) Nyomozást a bíróság vagy az ügyész rendelhet
el.

(2) A bíróság nyomozást rendel el, ha a feljelentett
cselekmény elkövet´́ojének személye, személyi adatai vagy
tartózkodási helye ismeretlen, továbbá ha bizonyítási esz-
közök felkutatása szükséges. A bíróság a nyomozást elren-
del´́o végzést és az iratokat megküldi a nyomozó hatóság-
nak. A nyomozást a rend´́orség végzi.

(3) Az ügyész nyomozást rendelhet el, ha a vád képvise-
letét a személyes meghallgatásra idézés [502. § (1) bek.]
kibocsátása el´́ott átveszi.

500. § (1) A bíróság által elrendelt nyomozás elvégzése
után az iratokat a bíróságnak vissza kell küldeni.

(2) Ha az ismeretlen elkövet´́o kiléte a nyomozás adatai
alapján sem volt megállapítható, err´́ol a nyomozást elren-
del´́o bíróságot értesíteni kell.

(3) Ha a bíróság által elrendelt nyomozás során a felje-
lent´́o a feljelentést visszavonta, az addig keletkezett irato-
kat és a feljelentés visszavonására vonatkozó nyilatkozatot
a bíróságnak vissza kell küldeni.

(4) A (2) és (3) bekezdés esetén a bíróság az eljárást
megszünteti.

Határozat személyes meghallgatás nélkül

501. § (1) A bíróság az iratokat megküldi az ügyésznek,
ha

a) a feljelentés és az iratok alapján olyan b´́uncselek-
mény látszik megállapíthatónak, amely miatt a vádat az
ügyész képviseli,

b) szükségesnek tartja, hogy az ügyész a vád képvisele-
tének átvételét megfontolja,

c) az ügyész a vád képviseletét a személyes meghallga-
tásra idézés kibocsátása el´́ott átvette.

(2) A bíróság, ha ez a feljelentés és az iratok tartalma
alapján lehetséges, határoz az áttételr´́ol, az eljárás felfüg-
gesztésér´́ol és az eljárás megszüntetésér´́ol.
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A személyes meghallgatás

502. § (1) Ha a 498. és az 501. §-ban felsorolt intézkedé-
seknek nincs helye, a bíróság a feljelentettet és a feljelent´́ot
személyes meghallgatásra idézi, és ülést tart. A véd´́ot és a
feljelent´́o képvisel´́ojét err´́ol értesíti. Ha az ügyben több
sértett van, a személyes meghallgatásra valamennyi sértet-
tet meg kell idézni.

(2) Az idézésben a feljelent´́ot (sértettet) figyelmeztetni
kell arra, hogy a kell´́oen ki nem mentett elmaradását a
bíróság a vád elejtésének tekinti. A feljelentettet a felje-
lent´́o nevére és a b´́uncselekmény lényegére utalással kell
megidézni.

(3) A személyes meghallgatáson, ha a feljelentett kül-
földi, az államának konzuli tisztvisel´́oje is jelen lehet.

(4) A személyes meghallgatás megkezdésekor a bíróság
megállapítja a feljelent´́o és a feljelentett személyazonos-
ságát, ismerteti a feljelentés lényegét, és — ha annak felté-
telei fennállnak — figyelmezteti a feljelentettet a viszon-
vád lehet´́oségére. Ezt követ´́oen megkísérli a feljelent´́o és
a feljelentett kibékítését.

(5) Ha a békítés eredménytelen, a bíróság felveszi a
feljelentett személyi adatait, majd kérdést intéz hozzá,
hogy a feljelentésben foglaltakat beismeri-e, és védekezé-
sének alátámasztására milyen bizonyítási eszközöket jelöl
meg. Szükség esetén megállapítja, hogy melyik sértett jár
el magánvádlóként, illet´́oleg kijelöli a magánvádlót.

(6) Ha a feljelentett viszonvádat emel, a bíróság a felje-
lent´́ot feljelentettként is meghallgathatja.

(7) A bíróság felhívja a feljelent´́ot, továbbá viszonvád
esetében a feljelentettet a bizonyítási eszközök és annak
megjelölésére, hogy az egyes bizonyítási eszközök mely
tények bizonyítására szolgálnak. Erre tizenöt napos határ-
id´́ot adhat.

503. § (1) A személyes meghallgatásról jegyz´́okönyvet
kell készíteni.

(2) A bíróságnak az 501—502. §-ban meghatározott
teend´́oit ülnök vagy bírósági titkár is elláthatja, és jogosult
az 504. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára.

Határozat a személyes meghallgatás alapján

504. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a felje-
lent´́o

a) a személyes meghallgatáson nem jelent meg, és ma-
gát el´́ozetesen, alapos okkal, haladéktalanul nem mentette
ki, vagy azért nem volt idézhet´́o, mert a lakcímének meg-
változását nem jelentette be,

b) a feljelentést visszavonta.

(2) A bíróság a személyes meghallgatáson minden olyan
kérdésben határozhat, amelyre a személyes meghallgatás
el´́ott jogosult.

(3) Az (1) bekezdés esetében a viszonvád alapján indult
eljárást is meg kell szüntetni, feltéve, hogy a magánindít-
vány el´́oterjesztésének határideje a személyes meghallga-
tás napjáig már lejárt.

Fellebbezés a tárgyalás el´́okészítése során hozott
határozatok és intézkedések ellen

505. § Nincs helye fellebbezésnek
a) a nyomozás elrendelése,
b) a személyes meghallgatásra idézés, illet ´́oleg az err´́ol

szóló értesítés,
c) a magánvádló kijelölése miatt,
d) az 501. § (1) bekezdése szerinti intézkedés ellen.

A tárgyalás kit´́uzése

506. § A magánvádlót az idézésben figyelmeztetni kell
arra, hogy a kell´́oen ki nem mentett elmaradását a bíróság
a vád elejtésének tekinti, feltéve, hogy a képviseletér´́ol
nem gondoskodik.

A tárgyaláson részt vev´́o személyek

507. § Ha a magánvádló a tárgyaláson nem jelenik meg,
és magát alapos okkal, el´́ozetesen, haladéktalanul nem
mentette ki, illet´́oleg ´́ot azért nem lehetett megidézni, mert
lakcímének megváltozását nem jelentette be, úgy kell te-
kinteni, hogy a vádat elejtette.

A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása

508. § Ha a magánvádlót a tárgyalásról rendzavarás
miatt kiutasítják, illet´́oleg kivezetik, legkés´́obb a bizonyí-
tási eljárás befejezése el´́ott ismertetni kell vele a távollété-
ben lefolytatott bizonyítást. A magánvádló képvisel´́ojének
kiutasítása esetén a tárgyalást a rendzavaró költségére el
kell napolni, ha a magánvádló a tárgyaláson nincs jelen.

A tárgyalás

509. § (1) A tárgyaláson a bíróság ismerteti a vád, ille-
t´́oleg a viszonvád lényegét, ha a magánvádlónak nincs
képvisel´́oje, illetve a vádlottnak nincs véd´́oje.

(2) A tárgyaláson a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a
tanút, illet´́oleg hallgatja meg a szakért´́ot. A vádlottat a
magánvádló távollétében kell kihallgatni.
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A vád elejtése és elállás a vád képviseletét´́ol

510. § (1) A magánvádló a vád elejtését nem köteles
indokolni. Az 504. § (1) bekezdésének a) pontja a tárgya-
láson is irányadó.

(2) Ha az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól
vette át, a vádat nem ejtheti el, de a vád képviseletét´́ol
elállhat. Ha a magánvádló jelen van, a tárgyalást folytatni
kell, ellenkez´́o esetben a bíróság a tárgyalás elnapolásával
egyidej´́uleg új tárgyalást t´́uz ki, a magánvádlót pedig érte-
síti, hogy a vádat ismét ´́o képviseli.

Az eljárást megszüntet´́o végzés

511. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a magán-
vádló a tárgyaláson a vádat elejtette, illet´́oleg a mulasztását
vádelejtésnek kell tekinteni (507. §). Az 504. § (3) bekez-
dése ezekben az esetekben is irányadó.

(2) A rövidített jegyz´́okönyvnek [252. § (5) bek.] tartal-
maznia kell a vádlottnak azt az esetleges nyilatkozatát,
amely a magánvádlót a vád elejtésére indította, valamint a
magánvádlónak a vád elejtésére vonatkozó kijelentését.

A másodfokú bírósági eljárás

512. § (1) Az els´́o fokú bíróság határozata ellen a ma-
gánvádló a vádlott javára nem jelenthet be fellebbezést.

(2) Az els´́o fokú bíróság az iratokat közvetlenül terjeszti
fel a másodfokú bírósághoz.

(3) A bíróság a magánvádlót a tárgyalásra idézi, ha
jelenlétét szükségesnek tartja. Egyébként a magánvádlót a
tárgyalásról értesíteni kell.

(4) A másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítéletét
tanácsülésen hatályon kívül helyezi, és az eljárást meg-
szünteti, ha ezt a magánvádló a határozathozatal céljából
tartandó tanácsülésig indítványozza. Az 504. § (3) bekez-
dése ez esetben is irányadó.

A harmadfokú bírósági eljárás

513. § (1) A másodfokú bíróság határozata ellen a ma-
gánvádló a vádlott javára felülvizsgálati indítványt nem
nyújthat be.

(2) A másodfokú bíróság az iratokat közvetlenül terjesz-
ti fel a harmadfokú bírósághoz.

(3) A harmadfokú bíróság ülésén a magánvádló részvé-
tele kötelez´́o. Ha a magánvádlónak nincs képvisel´́oje, a
tanács elnöke képvisel´́ot rendel ki részére.

(4) A harmadfokú bíróság ülésén a magánvádló képvi-
sel´́ojének el´́oadása után a magánvádló is felszólalhat.

A b´́unügyi költség viselése

514. § (1) A 339. § (1) bekezdésében szabályozott eset-
ben a b´́unügyi költséget a magánvádló viseli, ha azonban a
büntet´́oeljárást a Btk. 32. §-ának a) vagy c) pontja szerinti
büntethet´́oséget megszüntet ´́o okból szüntették meg, a
74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott b´́un-
ügyi költséget az állam viseli. A 339. § (2) bekezdése alkal-
mazásának akkor is helye van, ha a bíróság az eljárást az
504. § (1) bekezdésének b) pontja, az 510. § (1) bekezdé-
sének els´́o mondata, illet´́oleg az 512. § (4) bekezdése alap-
ján szüntette meg.

(2) A másodfokú bíróság a magánvádlót a másodfokú
eljárásban felmerült b´́unügyi költség viselésére kötelezi,
ha az els´́o fokú bíróság határozata ellen egyedül a magán-
vádló fellebbezett, és a másodfokú bíróság a határozatot
helybenhagyja.

(3) Viszonvád esetében a bíróság úgy is rendelkezhet,
hogy a magánvádló és a viszonvádló az általa el´́olegezett
b´́unügyi költséget viseli.

(4) Ha a másodfokú bíróság határozata ellen kizárólag
a magánvádló nyújtott be felülvizsgálati indítványt, és az
nem vezetett eredményre, a harmadfokú eljárásban felme-
rült b´́unügyi költség a magánvádlót terheli.

A perújítási indítvány

515. § (1) A magánvádló csak akkor terjeszthet el´́o
perújítási indítványt, ha a terheltet felmentették, vagy az
eljárást megszüntették.

(2) A perújítási indítványt közvetlenül a bíróságnál kell
el´́oterjeszteni. Ha a perújítási indítvány olyan b´́uncselek-
mény megállapítására irányul, amely miatt a vádat az
ügyész képviseli, az ügyész nyilatkozatát is be kell szerezni.

XXIII. Fejezet

A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS

516. § A bíróság elé állítás esetén e törvény rendelkezé-
seit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A bíróság elé állítás feltételei

517. § (1) Az ügyész a terheltet a b´́uncselekmény elkö-
vetését´́ol számított tizenöt napon belül bíróság elé állíthat-
ja, ha

a) a b´́uncselekményre a törvény nyolc évi szabadság-
vesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel,

b) az ügy megítélése egyszer´́u,
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c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak,
d) a terheltet tetten érték, vagy a b´́uncselekmény elkö-

vetését beismerte.

(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)—c) pontjá-
ban meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén
az ügyész a terheltet a b´́uncselekmény elkövetését´́ol szá-
mított tizenöt napon belül bíróság elé állítja.

Nyomozás és vádemelés

518. § (1) Ha a bíróság elé állítás feltételei fennállnak,
és az ügyész a gyanúsítottat bíróság elé kívánja állítani,
közli a gyanúsítottal, hogy mely b´́uncselekmény miatt, mi-
lyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé.

(2) Az ügyész haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a
gyanúsított véd´́ot hatalmazhasson meg, ha a gyanúsított-
nak nincs véd´́oje, véd´́ot rendel ki. Ha a terhelt ´́orizetben
van, gondoskodik arról, hogy a véd´́o a terhelttel a tárgyalás
el´́ott beszélhessen.

519. § (1) Az ügyész a bíróság elé állítás id´́opontjáról
haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot.

(2) A bíróság elé állítás el´́ott elrendelt személyi szabad-
ságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság
elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. Az
iratoknak az ügyészhez való visszaküldése esetén a szemé-
lyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedé-
sekr´́ol a bíróság dönt.

520. § Az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közre-
m´́uködésével vagy egyéb módon a bíróság elé állítja, a
véd´́ot rövid úton megidézi, és biztosítja, hogy a bizonyítási
eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Gondosko-
dik továbbá arról, hogy a tárgyaláson jelen legyenek, akik-
nek a részvétele kötelez´́o, illetve jelen lehessenek, akiknek
a részvétele nem kötelez´́o.

Tárgyalás el´́okészítése

521. § Bíróság elé állítás esetén a XII. Fejezet rendelke-
zései nem alkalmazhatók.

Az els´́o fokú bírósági tárgyalás

522. § (1) A tárgyaláson az ügyész és a véd´́o részvétele
kötelez´́o.

(2) Az ügyész a tárgyalás megkezdése el´́ott — ha ez
korábban nem történt meg — az iratokat és a tárgyi bizo-
nyítási eszközöket a bíróságnak átadja, ezt követ´́oen a
vádat szóban terjeszti el´́o.

(3) A vád el´́oterjesztése után a bíróság az iratokat az
ügyésznek visszaküldi, ha a b´́uncselekmény elkövetését´́ol
a bíróság elé állításig több mint tizenöt nap telt el, vagy a
b´́uncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél
súlyosabb büntetést rendel.

523. § (1) A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgat-
ja ki.

(2) Ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének
megfelel´́oen — további bizonyítási eszközök felkutatása
érdekében — az ügyész megkeresése szükséges, a bíróság
az iratokat visszaküldi az ügyésznek.

524. § A vád kiterjesztésének akkor van helye, ha a
bíróság elé állítás feltételei a kiterjesztett vád szerinti b´́un-
cselekményre is fennállnak. Egyébként a bíróság az irato-
kat visszaküldi az ügyésznek.

525. § Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése
miatt fellebbezésnek nincs helye.

XXIV. Fejezet

ELJÁRÁS A TÁVOLLÉV ´́O TERHELTTEL
SZEMBEN

526. § Távollév´́o terhelttel szembeni eljárás esetén
e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltéré-
sekkel kell alkalmazni.

527. § (1) A nyomozásnak nem akadálya, hogy a terhelt
ismeretlen helyen tartózkodik, a terhelt tartózkodási he-
lyének felkutatása iránti intézkedések [73. § (1) bek.] mel-
lett gondoskodni kell a bizonyítási eszközök felderítésér´́ol
és biztosításáról.

(2) Ha a terhelt felkutatására tett intézkedések nem
vezettek eredményre, az ügyész a vádiratban indítványoz-
hatja, hogy a tárgyalást a terhelt távollétében tartsák meg,
ha a nyomozás adatai alapján a vádemelésnek nincs aka-
dálya.

(3) Ha az ügyész indítványozza a tárgyalásnak a vádlott
távollétében való megtartását, a bíróság elfogató paran-
csot bocsát ki, feltéve, hogy erre korábban nem került sor.

(4) Az ügyész a vádemelés el´́ott — ha a terheltnek nincs
meghatalmazott véd´́oje — véd´́ot rendel ki, és gondoskodik
arról, hogy a véd´́o a nyomozás iratait megismerhesse
(193—194. §).

(5) A terheltnek szóló idézést és értesítést, valamint a
részére kézbesítend´́o határozatot a véd´́onek kell kézbesí-
teni.
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A bíróság eljárása az ismeretlen helyen tartózkodó
vádlottal szemben

528. § Ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében
való megtartását indítványozta, és a vádlott tartózkodási
helye a tárgyalás megkezdése el´́ott ismertté válik, a bíróság
értesíti az ügyészt, és a vádlottal szemben szükség esetén
személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszer-
intézkedést rendel el.

529. § (1) Ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést
követ´́oen ismeretlenné vált, és távollétében tárgyalásnak
helye lehet [527. § (2) bek.], a tanács elnöke az eljárás
felfüggesztése nélkül felhívhatja az ügyészt, hogy kíván-e
indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott távollétében tör-
tén´́o folytatására, és ezzel egyidej´́uleg elfogató parancsot
bocsát ki.

(2) Ha az ügyész indokoltnak tartja, hogy a tárgyalást a
vádlott távollétében tartsák meg, a felhívástól számított
tizenöt napon belül erre indítványt tesz.

(3) Ha a vádlott érdekében korábban nem járt el véd´́o,
az ügyész a (2) bekezdés szerinti indítványában véd´́o kiren-
delését is indítványozza. A tárgyalást a korábbi tárgyalás
anyagának ismertetésével kell folytatni.

(4) Ha az ügyész nem tesz indítványt arra, hogy a tárgya-
lást a vádlott távollétében folytassák, a tanács elnöke az
eljárást felfüggeszti.

530. § (1) A vádlott távollétében tartott tárgyaláson az
ügyész és a véd´́o részvétele kötelez´́o.

(2) A vádlottnak a vádiratot, a határozatokat, az idézést és
az értesítést hirdetményi úton kell kézbesíteni. A vádlottnak
szóló idézést és értesítést a véd´́ojének is kézbesíteni kell.

531. § (1) Ha a vádlott tartózkodási helye az els´́o fokú
bíróság ügydönt´́o határozatának meghozatala el´́ott ismert-
té válik, a bíróság a tárgyalást — szükség esetén a bizonyí-
tási eljárás újra megnyitásával (320. §) — folytatja.

(2) Ha a vádlott tartózkodási helye az els´́o fokú bíróság
ügydönt´́o határozatának meghozatala után válik ismertté,
a vádlott a fellebbezésre nyitva álló határid´́on belül a fel-
lebbezés bejelentése helyett az els´́o fokú bíróságnál kérhe-
ti a tárgyalás jelenlétében való megtartását.

(3) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a
vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott hatá-
rozatát és a vádlottnak a tárgyalás jelenlétében való meg-
tartására irányuló kérelmét. A bíróság a vádlott távollété-
ben tartott tárgyalás alapján hozott határozatát hatályon
kívül helyezi, ezt követ´́oen a tárgyalást a XIII. Fejezet
rendelkezései szerint folytatja le.

(4) Ha a vádlott tartózkodási helye a másodfokú vagy a
harmadfokú eljárásban válik ismertté, a bíróság az ítélet
hatályon kívül helyezése mellett az els´́o fokú bíróságot új
eljárásra utasítja.

(5) Ha a terhelt tartózkodási helye a joger´́os határozat
meghozatala után válik ismertté, a javára perújítási indít-
ványt lehet el´́oterjeszteni.

Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében

532. § (1) Ha a terhelt külföldön tartózkodik, és kiada-
tásának nincs helye, illet´́oleg kiadatását megtagadták, és a
büntet´́oeljárás átadására sem került sor, az ügyész a vád-
iratban indítványozhatja, hogy a tárgyalást a vádlott távol-
létében tartsák meg.

(2) Ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy a kül-
földön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye, vagy
kiadatását megtagadták, és a bíróság a büntet´́oeljárás fel-
ajánlását nem tartja indokoltnak, felhívhatja az ügyészt,
hogy kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott tá-
vollétében történ´́o folytatását.

(3) Ha a tárgyalást azért tartják a vádlott távollétében,
mert ismeretlen helyen tartózkodik, a (2) bekezdés esetén
bíróság az ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást.

(4) Ha az eljárást a külföldön tartózkodó terhelttel szem-
ben folytatják, illetve, ha a terhelt hazatért, az 527—531. §
rendelkezéseit értelemszer´́uen kell alkalmazni.

XXV. Fejezet

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL

533. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás
esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

534. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a nyolc évnél
nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetend´́o b´́uncselek-
mény miatt indított eljárásban nyilvános ülésen hozott
ítélettel megállapíthatja a vádlott b´́unösségét, és büntetést
szabhat ki, ha a vádlott a tárgyaláshoz való jogáról lemond,
és beismer´́o vallomást tesz.

(2) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás-
ban szabadságvesztés kiszabása esetén a Btk. 87/C. §-ában
meghatározott mérték´́u szabadságvesztés szabható ki.

(3) A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el.

Az ügyész eljárása

535. § (1) Az ügyész az ügy körülményeinek, így különö-
sen a gyanúsított személyének és az elkövetett b´́uncselek-
mény jellegének figyelembevételével indítványozhatja az
ügy nyilvános ülésen való elbírálását, ha a gyanúsított

a) a nyomozás során beismer´́o vallomást tett, és
b) kezdeményezi az ügy nyilvános ülésen való elbírálá-

sát.
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(2) A nyomozás során beismer´́o vallomást nem tett
terhelt a nyomozás befejezése után, de legkés´́obb a vádirat
kézbesítését´́ol számított tizenöt napon belül kezdemé-
nyezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy nyilvános
ülésen való elbírálását. Ha az ügyész esélyt lát a kezdemé-
nyezés elfogadására, a terheltet meghallgatja. A kezdemé-
nyezés elfogadása esetén haladéktalanul indítványt tesz a
bíróságnak az ügy nyilvános ülésen való elbírálására.

(3) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálásának
indítványozásáról értesíti a terheltet, és figyelmezteti, hogy
a bíróság eljárásában véd´́o részvétele kötelez´́o.

(4) Ha az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálását
nem indítványozza, a terhelt kezdeményezésér´́ol a bírósá-
got nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletke-
zett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz.

(5) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálásra
vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza, kivéve, ha
utóbb felmerül´́o körülmények alapján súlyosabb b´́uncse-
lekmény miatt, vagy más b´́uncselekmény miatt is vádat kell
emelni.

A bíróság eljárása

536. § (1) A tárgyalásról lemondás esetén a bíróság
egyesbíróként jár el, és nyilvános ülést tart. A nyilvános
ülésen az ügyész és a véd´́o részvétele kötelez´́o.

(2) A nyilvános ülés el´́okészítésére a tárgyalás el´́okészí-
tésének szabályai irányadók.

537. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész ismerteti a vádat
és az ügynek a nyilvános ülésen alapuló elbírálására vonat-
kozó indítványát.

(2) A vád és az indítvány ismertetését követ´́oen a bíróság
tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról lemondás és a bíró-
ság el´́ott tett beismerése következményeir´́ol, különösen az
539. és az 541. §-ban foglalt rendelkezésekr´́ol.

(3) Ezt követ´́oen a bíróság a vádlottat felhívja, hogy
nyilatkozzék, lemond-e a tárgyalásról.

(4) A nyilatkozat megtétele el´́ott a bíróság lehet´́ové
teszi, hogy a vádlott a véd´́ovel tanácskozzék.

(5) A bíróság a nyilvános ülést elrendeli, ha a vádlott a
tárgyalásról lemond, és a bíróság e tény, az eljárás iratai,
valamint — szükség esetén — az ügyészhez, a vádlotthoz
és a véd´́ohöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján
nem látja akadályát az ügy nyilvános ülésen való elintézé-
sének. Egyéb esetben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja.
E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

538. § (1) A bíróság a vádlottat a tárgyalásról lemondó
nyilatkozata után kihallgatja a vád tárgyává tett cselekmé-
nyekr´́ol. Ha a vádlott a válaszadást megtagadja, a bíróság

az ügyet tárgyalásra utalja. Erre a vádlottat a kihallgatás
megkezdése el´́ott figyelmeztetni kell.

(2) Ha a vádlott kihallgatását követ´́oen a bíróság úgy
ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismeré-
sének önkéntessége vagy hitelt érdeml´́osége iránt ésszer´́u
kételyek mutatkoznak, továbbá, ha a vádlott vallomása a
nyomozás során tett vallomásától lényegesen eltér, az
ügyet tárgyalásra utalja. Ha a bíróság erre nem lát alapot,
a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is kihall-
gatja.

(3) A vádlott kihallgatásának befejezése után az ügyész,
ezt követ´́oen a véd´́o felszólalhat.

539. § (1) A bíróság a vádlott b´́unösségét a beismer´́o
vallomására és a nyomozás irataira alapítja.

(2) Ha a vádtól eltér´́o súlyosabb min´́osítés látszik meg-
állapíthatónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja.

540. § Ha az ügyész a nyilvános ülést az 535. § (2) bekez-
dése alapján indítványozta, és a bíróság a nyilvános ülésen
az ügyet tárgyalásra utalta — feltéve, hogy a tanúk a koráb-
ban kibocsátott idézésre a bíróságon megjelentek, és a
tárgyalás megtartásának nincs akadálya —, a bíróság a
tárgyalást nyomban megtartja. A tárgyalásra a XIII. Feje-
zet rendelkezései az irányadók.

Jogorvoslat

541. § A b´́unösség megállapítása, valamint az 539. §
szerint megállapított, a váddal egyez´́o tényállás miatt nincs
helye fellebbezésnek.

542. § (1) A másodfokú bíróság az ügyész súlyosításra
irányuló fellebbezése esetén is az 534. § (2) bekezdésében
megállapított kereten belül szabhatja ki a büntetést.

(2) Ha az els´́o fokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi
feltételek hiányában tartotta meg, a másodfokú bíróság az
els´́o fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az
eljárásnak a megismételt eljárás szabályai szerinti lefolyta-
tására utasítja.

XXVI. Fejezet

A BÜNTET´́OPARANCS

543. § E törvény rendelkezéseit a tárgyalás mell´́ozésével
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, pénz-
büntetés kiszabása, illet´́oleg mellékbüntetés önálló bünte-
tésként való alkalmazása vagy próbára bocsátás esetén az
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

544. § (1) A bíróság az ügyész indítványára — magánvá-
das ügyben hivatalból — a szabadlábon lév´́o vádlottal
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szemben tárgyalás mell´́ozésével végzésben végrehajtásá-
ban felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, ille-
t´́oleg önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, járm´́u-
vezetést´́ol eltiltást, kiutasítást — katonával szemben lefo-
kozást, szolgálati viszony megszüntetését is —, továbbá
intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz a
három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban bünte-
tend´́o b´́uncselekmény esetén, ha

a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüg-
gesztését, pénzbüntetés kiszabását, a próbára bocsátást,
illet´́oleg a mellékbüntetés önálló büntetésként alkalmazá-
sát lehet´́ové teszi,

b) a tényállás egyszer´́u,
c) a vádlott a b´́uncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhet´́o.

(2) Tárgyalás mell´́ozésével egy évet meghaladó szabad-
ságvesztés nem szabható ki.

(3) A büntet ´́oparancsot tartalmazó végzésre — ha
e törvény másképp nem rendelkezik — az ítéletre vonat-
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

545. § (1) Az 544. § (1) bekezdésében meghatározott
végzés meghozatalának az ügynek a bíróságra érkezését´́ol
számított harminc napon belül van helye.

(2) Magánvádas ügyben az (1) bekezdésben meghatáro-
zott határid´́ot a személyes meghallgatás napjától kell szá-
mítani.

546. § (1) Ha az ügyész a vádiratban nem tett indítványt
arra, hogy a bíróság tárgyalás mell´́ozésével járjon el, a
bíróság felhívhatja az indítvány megtételére.

(2) Az ügyész az (1) bekezdésben írt indítványát a felhí-
vás kézbesítését´́ol számított három napon belül teheti
meg.

547. § (1) A bíróság
a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés

vagy pénzbüntetés kiszabása esetén mellékbüntetésként
foglalkozástól eltiltást, járm´́uvezetést´́ol eltiltást vagy ki-
utasítást — katonával szemben lefokozást, a szolgálati
viszony megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a
várakozási id´́o meghosszabbítását is —, végrehajtásában
felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén pénzmel-
lékbüntetést alkalmazhat,

b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés ki-
szabása vagy próbára bocsátás esetén pártfogó felügyeletet
is alkalmazhat,

c) a végzésben elkobzást is kimondhat, elkobzás alá es´́o
érték megfizetésére kötelezhet, illet´́oleg a polgári jogi
igénynek helyt adhat, vagy a polgári jogi igény érvényesíté-
sét egyéb törvényes útra utasíthatja.

(2) A b´́unügyi költség viselésére a 338—340. § rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

(3) A tárgyalás mell´́ozésével hozott végzés rendelkez´́o
részének tartalmaznia kell

a) a b´́uncselekmény megjelölését,
b) a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illet ´́o-

leg önálló büntetésként alkalmazott mellékbüntetést, pró-
bára bocsátást vagy megrovást,

c) a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket,
d) az 548. és az 550. §-ban foglaltakra való figyelmezte-

tést.

(4) A végzés indokolására a 259. § (1) bekezdése meg-
felel´́oen irányadó.

548. § (1) A tárgyalás mell´́ozésével hozott végzés ellen
fellebbezésnek nincs helye; az ügyész, a magánvádló, a
vádlott, a véd´́o, a magánfél és az egyéb érdekelt a kézbesí-
tését´́ol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kér-
heti. A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart.

(2) Az ügyész nem kérheti tárgyalás tartását azon a címen,
hogy a bíróság az 544. § (1) bekezdése alapján járt el.

(3) A magánfél kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló
rendelkezéssel, az egyéb érdekelt csak az elkobzással kapcso-
latban kérheti tárgyalás tartását. Ha a tárgyalás tartását kizá-
rólag a magánfél kérte, a bíróság a tárgyaláson a polgári jogi
igényre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezi, és az
igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja.

(4) A tárgyalás tartására irányuló kérelemnek a végzés
végrehajtására — az 549. § (2) bekezdésének esetét kivéve
— halasztó hatálya van.

(5) Ha a vádlott részére a tárgyalás mell´́ozésével hozott
végzést nem lehet kézbesíteni, a kézbesítés elmaradásának
következményeire külön jogszabály rendelkezései irány-
adók.

549. § (1) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismer-
teti a büntet´́oparancsot és a tárgyalás tartására irányuló
kérelmet.

(2) A tárgyalás kérésének az 548. § (3) bekezdésében
meghatározott esetében, továbbá ha az ügyész, a vádlott
vagy a véd´́o kizárólag az elkobzásra, az elkobzás alá es´́o
érték megfizetésére, a polgári jogi igényre vagy a b´́unügyi
költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a
tárgyaláson csak ebben a kérdésben határoz.

(3) A bíróság — a (2) bekezdés kivételével — a tárgyalás
mell´́ozésével hozott végzését hatályon kívül helyezi, ezt
követ´́oen a tárgyalást a XIII. Fejezet rendelkezései szerint
folytatja le.

(4) A bíróság a vádlott terhére szóló kérelem hiányában
akkor szabhat ki súlyosabb büntetetést, illetve alkalmazhat
súlyosabb büntetés helyett alkalmazott intézkedést, ha a
tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és ennek alapján a
bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyo-
sabb min´́osítést kell alkalmazni, vagy jelent´́os mértékben
súlyosabb büntetést kell kiszabni, illet´́oleg súlyosabb bün-
tetés helyett alkalmazott intézkedést kell alkalmazni.
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(5) A (3) bekezdés alapján hozott végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek.

550. § (1) A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a
kérelmez´́o a tárgyalás megkezdéséig visszavonhatja.

(2) A tárgyalást kér´́o személynek a tárgyaláson való
részvétele kötelez´́o. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg, és
magát alapos okkal, el´́ozetesen, haladéktalanul nem menti
ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta. Ez
a rendelkezés az ügyészre nem vonatkozik.

XXVII. Fejezet

ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEŹ́O
SZEMÉLYEK ÜGYÉBEN

Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség

551. § (1) Az országgy´́ulési képvisel´́o, az alkotmánybíró,
az állampolgári jogok országgy´́ulési biztosa és általános
helyettese, a kisebbségi jogok országgy´́ulési biztosa, az
adatvédelmi biztos, az Állami Számvev´́oszék elnöke és
elnökhelyettesei ellen — e tisztségük fennállása alatt —
csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható bünte-
t´́oeljárás.

(2) A hivatásos bíró és az ügyész ellen, valamint az ülnök
ellen az e min´́oségében elkövetett b´́uncselekménye miatt
csak az arra jogosult el´́ozetes hozzájárulásával indítható
büntet´́oeljárás.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben felsorolt mentességet élve-
z´́o személyek gyanúsítottkénti kihallgatására csak a men-
telmi jog felfüggesztése, illetve az arra jogosult el´́ozetes
hozzájárulásának megadása után kerülhet sor, és ezt meg-
el´́oz´́oen az ilyen személlyel szemben — a tettenérés esetét
kivéve — kényszerintézkedés nem alkalmazható.

(4) Külön törvény határozza meg, hogy mely szerv vagy
személy jogosult a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a
hozzájárulás megadására.

552. § (1) Ha a büntet´́oeljárás során adat merül fel arra,
hogy a terhelt mentességet élvez´́o személy, az eljárás fel-
függesztése mellett indítványozni kell a mentelmi jog fel-
függesztésére, illet´́oleg a hozzájárulás megadására jogo-
sult döntését. Az indítványt a vádirat benyújtásáig a leg-
f´́obb ügyész, azt követ´́oen, valamint magánvádas ügyben a
bíróság terjeszti el´́o. Tettenérés esetén az indítványt hala-
déktalanul el´́o kell terjeszteni.

(2) Ha az indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére,
illetve a hozzájárulás megadására jogosult elutasította, az
eljárást meg kell szüntetni. Ha törvény eltér´́oen nem ren-
delkezik, az eljárás ilyen okból történ´́o megszüntetése nem
akadálya annak, hogy a személyes mentesség megsz´́unését
követ´́oen a büntet´́oeljárást lefolytassák.

(3) A mentelmi jog felfüggesztését, illet´́oleg a hozzájá-
rulás megadását követ´́oen az eljárást soron kívül, e törvény
szerint kell lefolytatni. Az eljárás csak arra a cselekményre
nézve folytatható le, amelyre a hozzájárulás kiterjed.

Nemzetközi jogon alapuló mentesség

553. § (1) Az 551—552. § rendelkezéseit az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a diplomáciai vagy a
nemzetközi jogon alapuló más mentességet (a továbbiak-
ban együttesen: diplomáciai mentesség) élvez´́o személyek
ügyében.

(2) A diplomáciai mentességet élvez´́o személlyel szem-
ben büntet´́oeljárási cselekmény a mentesség felfüggeszté-
séig nem végezhet´́o.

(3) A diplomáciai mentesség felfüggesztésére vonatko-
zó indítványt a bíróság az igazságügy-miniszter útján, a
legf´́obb ügyész közvetlenül terjeszti el´́o a külügyminiszter-
nek.

554. § (1) A bíróság a diplomáciai mentesség tárgyában
hozott döntésig az eljárást akkor is felfüggeszti, ha a men-
tességet élvez´́o személy magánvádlóként lép fel. Ha a bí-
róság a külügyminiszter állásfoglalása alapján a mentessé-
get megállapította, az eljárást megszünteti.

(2) Ha az eljárás során a diplomáciai mentességet élvez´́o
személy tanúkénti kihallgatása válik szükségessé, vagy
ilyen személy magánfélként lép fel, a vádirat benyújtásáig
a legf´́obb ügyész, azt követ´́oen, illetve magánvádas ügyben
a bíróság az igazságügy-miniszter útján — az eljárás felfüg-
gesztése nélkül — a külügyminiszternek tesz el´́oterjesztést
állásfoglalás végett.

(3) Ha a külügyminiszter állásfoglalása alapján a mentes-
ség megállapítható, a mentességet élvez´́o személy nem hall-
gatható ki, illet ´́oleg polgári jogi igénye nem bírálható el.

(4) Az 553. § (1) bekezdésében meghatározott mentes-
séget élvez´́o személy a büntet´́oeljárásban véd´́oként és szak-
ért´́oként nem járhat el, illetve hatósági tanúként nem ve-
het´́o igénybe.

HATODIK RÉSZ

XXVIII. Fejezet

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

555. § (1) E törvény rendelkezéseit a különleges eljárá-
sokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A különleges eljárások során — eltér´́o rendelkezés
hiányában —

a) az eljárás hivatalból vagy az ügyész, a terhelt vagy a
véd´́o indítványára indul meg,

b) az a bíróság jár el, amely a különleges eljárást meg-
el´́oz´́oen az ügyben (alapügy) els´́o fokon ügydönt´́o határo-
zatot hozott,

c) a bíróság ülnökök közrem´́uködése nélkül, egyesbí-
róként jár el,

d) a bíróság az eljárást megszünteti, ha az ügyész az
indítványát visszavonta,

e) a bíróság az iratok alapján dönt, szükség esetén ülé-
sen meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a véd´́ot; bizonyí-
tás felvétele esetén tárgyalást tart,

f)  az ügyész, a terhelt és a véd´́o meghallgatásáról jegy-
z´́okönyvet kell készíteni,

g) a bíróság határozata ellen az ügyész, a terhelt és a
véd´́o fellebbezhet,

h) a másodfokú bíróság az els´́o fokú bíróság ítélete
elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el,

i)  harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye,
j)  a b´́unügyi költséget a terhelt viseli, amennyiben az

alapügyben a b´́unügyi költség megfizetésére kötelezték.

(3) E fejezet alkalmazásában b´́unügyi költség a külön-
leges eljárás során felmerült, az állam által el´́olegezett
költség, illet´́oleg készkiadás [74. § (1) bek.].

(4) A különleges eljárás során a tárgyalás vagy az ülés
megtartása végett az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt-
tel szemben a 73. §-ban szabályozott intézkedéseknek van
helye; elfogató parancs akkor bocsátható ki, ha a különle-
ges eljárás folytán szabadságelvonásra kerülhet sor. Ha
elfogató parancsot bocsátottak ki, a terhelt megtalálása
esetén ´́orizetbe vehet´́o. Az ´́orizet a tárgyalás, illet´́oleg az
ülés befejezéséig — legfeljebb hat napig — tart.

II. Cím

AZ EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának
utólagos megállapítása

556. § A bíróság a szabadságvesztés végrehajtási fokozatá-
ról [Btk. 41. § (1) bek., 111. § (2) bek.] utólag határoz, ha err´́ol
a joger´́os ítélet nem vagy nem a törvénynek megfelel´́oen
rendelkezett. A Btk. 45. §-ának (2) bekezdésén alapuló ren-
delkezés nem pótolható, illet´́oleg nem vizsgálható felül.

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés
utólagos módosítása

557. § (1) A bíróság utólag határoz, ha a joger´́os ítélet a
feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban nem a tör-
vénynek megfelel´́oen rendelkezett.

(2) Ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésb´́ol
történ´́o feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi id´́o-
pontjáról határoz utólag, tárgyalást tart.

A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi
id´́opontjának elhalasztása életfogytig tartó

szabadságvesztés esetén

558. § A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára
tárgyaláson határoz a feltételes szabadságra bocsátás leg-
korábbi id´́opontjának elhalasztásáról, ha az életfogytig
tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítéltet sza-
badságvesztésre ítélik [Btk. 47/A. § (3) bek.].

A feltételes szabadság megszüntetése

559. § A bíróság a feltételes szabadság megszüntetésér´́ol
utólag határoz, ha err´́ol a feltételes szabadság tartama alatt
elkövetett b´́uncselekményt elbíráló bíróság nem rendelke-
zett.

A feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó
rendelkezés utólagos módosítása

560. § A bíróság utólag határoz, ha a joger´́os ítélet a
feltételes szabadság megszüntetésér´́ol nem a törvénynek
megfelel´́oen rendelkezett.

Közérdek´́u munka utólagos meghatározása

561. § A bíróság utólag határoz, ha a közérdek´́u munkát
kiszabó joger´́os ítéletében nem határozott meg közérdek´́u
munkaként végzend´́o munkát.

A pénzmellékbüntetés helyébe lép´́o szabadságvesztés
utólagos meghatározása

562. § A bíróság utólag határoz, ha joger´́os ítélet nem,
vagy nem a törvénynek megfelel´́oen rendelkezett a pénz-
mellékbüntetésnek — meg nem fizetése esetén — szabad-
ságvesztésre átváltoztatásáról.

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre

563. § (1) A pénzbüntetésnek, illet´́oleg a pénzmellék-
büntetésnek szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a
bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára határoz, ha
az elítélt a pénzbüntetést nem fizette meg.

(2) Az átváltoztatást kimondó végzés ellen fellebbezés-
nek nincs helye.
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A járm´́uvezetést´́ol eltiltás utólagos beszámítása

564. § A bíróság utólag határoz, ha az elítélt vezet´́oi
engedélye visszavonásának a járm´́uvezetést´́ol eltiltás id´́o-
tartamába való beszámításáról a joger´́os ítélet nem, vagy
nem a törvénynek megfelel´́oen rendelkezett.

A foglalkozástól és a járm´́uvezetést´́ol
végleges eltiltás alóli mentesítés

565. § (1) A foglalkozástól, illet´́oleg a járm´́uvezetést´́ol
végleges eltiltás alóli mentesítést az elítélt az alapügyben
els´́o fokon eljárt bíróságnál kérheti.

(2) A bíróság a kérelem elbírálása el´́ott beszerzi az
ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi el´́ofeltételei
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként
érdemben elbírálja.

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata

566. § (1) A bíróság a kényszergyógykezelés felülvizsgá-
latáról tanácsban, tárgyaláson határoz. Ha els´́o fokon nem
budapesti székhely´́u helyi bíróság járt el, a felülvizsgálatra
a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ha pedig els´́o fokon
nem budapesti székhely´́u megyei bíróság járt el, a felülvizs-
gálatra a F´́ovárosi Bíróság illetékes.

(2) A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését´́ol szá-
mított egy év eltelte el´́ott a kényszergyógykezelés szükséges-
ségét hivatalból felülvizsgálja. Ha a kényszergyógykezelést
nem szünteti meg, a felülvizsgálatot évenként megismétli.

(3) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatának helye van
az ügyésznek, a kényszergyógykezelés alatt állónak, házas-
társának, törvényes képvisel´́ojének vagy a véd´́onek az in-
dítványára, továbbá a kényszergyógykezelést végrehajtó
intézet vezet´́ojének el´́oterjesztésére is. A bíróság a kény-
szergyógykezelésnek indítványra történ´́o felülvizsgálatát
mell´́ozheti, ha erre hat hónapon belül már sor került.

(4) A felülvizsgálat el´́ott elmeorvos szakért´́oi véleményt
kell beszerezni.

(5) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról hozott
végzés ellen a kényszergyógykezelés alatt álló házastársa
és törvényes képvisel´́oje is fellebbezhet.

Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése

567. § (1) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelé-
sér ´́ol utólag határoz, ha err ´́ol a joger ´́os ítélet nem ren-
delkezett; vagy a szabadságvesztés végrehajtását kegye-
lemb´́ol próbaid´́ore felfüggesztették, és az elítélt vissza-
es´́o [Btk. 82. § (1) bek.].

(2) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelése el´́ott
beszerzi az ügyész indítványát. A bíróság tárgyalást tart, ha
külön magatartási szabályok [Btk. 82. § (6) bek.] el´́oírása
látszik szükségesnek, illet´́oleg a külön magatartási szabá-
lyok el´́oírását az ügyész indítványozza.

Eljárás próbára bocsátás esetén

568. § (1) A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítvá-
nyára tárgyaláson határoz a próbaid´́o meghosszabbításáról
vagy a próbára bocsátás megszüntetésér´́ol [Btk. 73. § (1)—
(2) bek.], ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet
magatartási szabályait súlyosan megszegte. Fiatalkorú ese-
tén a bíróság kijelölt tanácsa (egyesbíró) jár el.

(2) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydön-
t´́o határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezése-
ket kell alkalmazni.

(3) Ha a próbaid´́o el´́ott vagy a próbaid´́o alatt elkövetett
b´́uncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen újabb eljá-
rás indul, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkez´́o bíróság az ügyeket nem egyesítette
[265. § (2)—(3) bek.], err´́ol a bíróság az ügyész indítványá-
ra vagy hivatalból határoz, és az ügyben tárgyalást t´́uz ki.
A tárgyalást a XVI. Fejezet IV. Címe alapján kell lefoly-
tatni. Az egyesítést kimondó határozat ellen fellebbezés-
nek nincs helye.

Az elkobzásra irányuló eljárás

569. § (1) Az ügyész indítványára az elkobzásról, a va-
gyoni el´́ony vagy elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kö-
telezésr´́ol a bíróság határoz, ha büntet´́oeljárás senki ellen
nem indult, vagy azt megszüntették, illet´́oleg a terhelt
ismeretlen helyen tartózkodása vagy elmebetegsége miatt
az eljárást felfüggesztették.

(2) Az eljárást az a bíróság folytatja le, amely a b´́uncse-
lekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendel-
kezik, ha ez nem állapítható meg, az a bíróság, amelynél az
ügyész indítványozza.

(3) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs he-
lye, de az ügyész és az, akire a határozat rendelkezést
tartalmaz, a végzés kézbesítését´́ol számított nyolc napon
belül tárgyalás tartását kérheti.

(4) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt és az indít-
vány folytán érdekeltet. Ha az érdekelt ismeretlen, vagy
ismeretlen helyen tartózkodik, illet´́oleg a magyar nyelvet
nem ismeri, részére a bíróság képvisel´́ot rendel ki.

(5) A tárgyalásra a XXVI. Fejezet rendelkezései érte-
lemszer´́uen irányadók. A b´́unügyi költség viselésére az erre
vonatkozó általános rendelkezéseket (338—340. §) meg-
felel´́oen alkalmazni kell. A tárgyaláson hozott végzés ellen
az érdekelt is fellebbezhet; a fellebbezésnek halasztó hatá-
lya van.
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(6) A bíróságnak az (1)—(2) bekezdésben meghatáro-
zott feladatát bírósági titkár is elláthatja, tárgyalás tartásá-
ra azonban nem jogosult.

Utólagos elkobzás

570. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás alapján hozott ügy-
dönt´́o határozatában az elkobzásról, vagyoni el´́ony vagy
elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezésr´́ol nem
rendelkezett, err´́ol az ügyész indítványára, illet´́oleg hiva-
talból utólag határoz. A bíróság eljárására az 569. § (3) be-
kezdése irányadó.

(2) Ha a bíróság tárgyalást tart, err´́ol az ügyészt, a ter-
heltet, a véd´́ot és az indítvány folytán érdekeltet értesíteni
kell. A tárgyalásra a XXVI. Fejezet rendelkezései értelem-
szer´́uen irányadók.

(3) A tárgyaláson hozott végzés ellen az érdekelt is
fellebbezhet, a fellebbezésnek halasztó hatálya van.

Utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról

571. § Ha a bíróság az ügydönt´́o határozatában a lefog-
lalt dolog kiadásáról, megsemmisítésér´́ol, illet´́oleg arról,
hogy az az állam tulajdonába kerül, nem, vagy nem a
törvénynek megfelel´́oen rendelkezett, err´́ol az ügyész in-
dítványára vagy hivatalból utólag az 570. § megfelel´́o alkal-
mazásával határoz.

Próbaid´́ore felfüggesztett büntetés végrehajtásának
utólagos elrendelése

572. § (1) A bíróság a próbaid´́ore felfüggesztett büntetés
végrehajtását az ügyész indítványára vagy hivatalból elren-
deli, ha

a) a próbaid´́o alatt állapítja meg, hogy a büntetés vég-
rehajtását a Btk. 90. §-ában meghatározott ok ellenére
függesztették fel,

b) az elítéltet a próbaid´́o alatt elkövetett b´́uncselek-
mény miatt a Btk. 91. § (1) bekezdésének b) pontjában vagy
(3) bekezdésében meghatározott büntetésre ítélték, és az
újabb b´́uncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás
iránt nem intézkedett,

c) az elkövet´́o a pártfogó felügyelet magatartási szabá-
lyait súlyosan megszegte.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetén a bíróság
tárgyaláson határoz.

(3) Ha a próbaid´́ore felfüggesztett büntetés végrehajtá-
sát nem rendelik el, a b´́unügyi költséget az állam viseli.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható, ha a
terhelttel szemben az 543. § alkalmazásával szabtak ki
büntetést.

(5) A próbaid´́ore felfüggesztett büntetés végrehajtását el-
rendel´́o végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van.

Utólagos rendelkezés közkegyelemr´́ol

573. § A bíróság utólag határoz a közkegyelem hatálya
kérdésében, illet´́oleg az ezzel összefügg´́o jogkövetkezmé-
nyekr´́ol, ha err´́ol a joger´́os határozat nem, vagy nem a
törvénynek megfelel´́oen rendelkezett.

Az összbüntetésbe foglalás

574. § (1) Az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befe-
jezett ügyben eljárt els´́o fokú bíróság illetékes, ha az eljá-
rásokat azonos hatáskör´́u bíróságok folytatták; egyébként
a magasabb hatáskör´́u els´́o fokú bíróság jár el.

(2) Ha az egyik ügyben fiatalkorúak elleni vagy katonai
büntet´́oeljárás volt folyamatban, az összbüntetésbe fogla-
lásról az a bíróság határoz, amely a fiatalkorúak elleni vagy
katonai büntet´́oeljárást lefolytatta, kivéve, ha a legutóbb
befejezett ügyben a fiatalkorúak bírósága a feln´́ott korú
terhelttel szemben a 17. § (6) bekezdése alapján járt el,
továbbá, ha a katonai büntet ´́oeljárás hatályát a 470. §
(3) bekezdése alapozta meg.

(3) A bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel, az
erre irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki.
Az ítéletben a bíróság az 556. és 557. §-ban foglaltakról is
rendelkezhet.

(4) Az összbüntetésbe foglalásra jogosult bíróság el´́ott
folyamatban volt eljárásban a véd´́o meghatalmazásának,
illet´́oleg kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra
is kiterjed.

(5) Ha az összbüntetésbe foglalást nem rendelték el, a
b´́unügyi költséget az állam viseli.

Utólagos összbüntetésbe foglalás

575. § A bíróság az összbüntetésbe foglalásról, illetve az
összbüntetés tartamáról utólag határoz, ha err´́ol a joger´́os
összbüntetési ítélet nem a törvénynek megfelel´́oen rendel-
kezett.

El´́ozetes fogvatartás utólagos beszámítása

576. § A bíróság az el´́ozetes fogvatartás beszámításáról
utólag határoz, ha err´́ol a joger´́os ítélet nem, vagy nem a
törvénynek megfelel´́oen rendelkezett.

Bírósági mentesítés

577. § (1) A büntetett el´́oélethez f´́uz´́od´́o hátrányok alóli
utólagos bírósági mentesítést az elítélt, illet´́oleg törvényes
képvisel´́oje az alapügyben els´́o fokon eljárt bíróságnál
kérheti. Több elítélés esetében a magasabb hatáskör´́u bí-
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róság, ennek hiányában az a bíróság jár el, amely a legsú-
lyosabb büntetést szabta ki. Ha a büntetések azonos sú-
lyúak, a bíróságok bármelyike eljárhat.

(2) Ha az egyik ügyben fiatalkorúak elleni vagy katonai
büntet´́oeljárás volt folyamatban, az a bíróság jár el, amelyik
a fiatalkorúak elleni vagy a katonai büntet ´́oeljárást lefolytat-
ta, kivéve, ha a feln´́ott korú terhelt ellen a fiatalkorúak
bírósága a 17. § (6) bekezdése alapján járt el, vagy a katonai
büntet´́oeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg.

(3) A bíróság a kérelem elbírálása el´́ott beszerzi az
ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi el´́ofeltételei
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként
érdemben elbírálja.

(4) A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon
kívül helyezésér´́ol az ügyész indítványára vagy hivatalból
utólag határoz, ha a mentesítés hatályát vesztette [Btk.
102. § (2) bek., 104. § (2) bek.], vagy utóbb megállapítják,
hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt.

A b´́unügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés

578. § A bíróság utólag határoz a b´́unügyi költség vise-
lésér´́ol, ha a joger´́os határozat err´́ol nem, vagy nem a
törvénynek megfelel´́oen rendelkezett. E végzés elleni fel-
lebbezésnek halasztó hatálya van.

Külföldi ítélet érvényének elismerése

579. § (1) A külföldi bíróság ítéletének érvényér´́ol (Btk.
6. §) a bíróság hivatalból határoz. Ennek során megállapít-
ja, hogy az elítéléshez a magyar törvény alapján milyen
hátrányok f´́uz´́odnek.

(2) A bíróság az elítéltet írásbeli nyilatkozat tételére
hívja fel, szükség esetén meghallgatja, vagy a meghallgatás
végett más bíróságot keres meg. A külföldi ítélet érvényét
megállapító végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Az eljárásra a F´́ovárosi Bíróságnak van hatásköre és
illetékessége.

III. Cím

A KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZATÉRÍTÉS

A kártalanítás

580. § (1) Kártalanítás jár az el´́ozetes letartóztatásért és
az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha

I. a nyomozást azért szüntették meg, mert
a) a cselekmény nem b´́uncselekmény,
b) a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható

b´́uncselekmény elkövetése,

c) nem a gyanúsított követte el b´́uncselekményt, illetve
a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, hogy
a b´́uncselekményt a gyanúsított követte el,

d) büntethet´́oséget kizáró ok állapítható meg,
e) az eljárás elévülés miatt nem folytatható,
f)  a cselekményt már joger´́osen elbírálták;
II. a bíróság
a) a terheltet felmentette,
b) az eljárást a büntethet´́oség elévülése, vádelejtés

miatt, vagy azért szüntette meg, mert a cselekményt már
joger´́osen elbírálták.

(2) Az (1) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak,
ha a terhelt

a) a bíróság, az ügyész, illet ´́oleg a nyomozó hatóság el´́ol
elrejt´́ozött, megszökött, szökést kísérelt meg,

b) az eredményes felderítés meghiúsítása végett a bíró-
ság, az ügyész, illet´́oleg a nyomozó hatóság megtévesztésé-
re törekedett, vagy egyébként neki felróhatóan okot szol-
gáltatott arra, hogy a b´́uncselekmény gyanúja reá terel´́od-
jék,

c) felmentése esetén a kényszergyógykezelését rendel-
ték el.

581. § (1) A joger´́os ítélet alapján kitöltött szabadság-
vesztésért, javítóintézeti nevelésért, illet´́oleg kényszer-
gyógykezelésért a terheltnek kártalanítás jár, ha perújítás
vagy rendkívüli felülvizsgálat folytán vagy a jogegységi el-
járásban felmentették, enyhébb büntetésre ítélték, próbá-
ra bocsátották, megrovásban részesítették, illet´́oleg az el-
járást vele szemben megszüntették, avagy megállapították,
hogy a kényszergyógykezelést törvényes ok nélkül rendel-
ték el.

(2) Nincs helye a kártalanításnak, ha a terhelt
a) az alapügyben elhallgatta azokat a tényeket vagy

bizonyítékokat, amelyeken a perújítás során hozott ítélet
alapul,

b) az alapügyben hozott ítélet ellen nem fellebbezett,
kivéve, ha a törvény a fellebbezést kizárta,

c) felmentése esetén kényszergyógykezelését rendel-
ték el.

582. § A kártalanítás módjára és mértékére a Polgári
Törvénykönyvnek a szerz´́odésen kívül okozott kárért való
felel´́osségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

583. § (1) A terhelt a nyomozást megszüntet´́o határozat,
a joger´́os felment´́o ítélet, a joger´́os megszüntet´́o végzés, a
perújítás vagy a felülvizsgálati eljárás eredményeképpen
hozott joger´́os határozat vele történ´́o közlését´́ol számított
hat hónapon belül terjeszthet el´́o kártalanítási igényt.

(2) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény
összegét, az igényt megalapozó bizonyítékokat, és csatolni
kell az igényt alátámasztó okiratokat.
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(3) Ha a nyomozást megszüntették, a kártalanítási
igényt az a bíróság bírálja el, amely az el´́ozetes letartózta-
tást, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte.

(4) Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása el´́ott
meghal, vagy a határid´́o eltelte el´́ott meghal anélkül, hogy
igényét el´́oterjesztette volna, örököse az eljárás folytatását
kérheti, illet´́oleg a határid´́on belül kártalanítási igényt
terjeszthet el´́o.

584. § (1) A kártalanítást az állam köteles megfizetni.
Az eljárás során a Magyar Államot az igazságügy-miniszter
képviseli.

(2) A kártalanítási igény elbírálása el´́ott be kell szerezni
az igazságügy-miniszter és szükség esetén az ügyész nyilat-
kozatát.

(3) A kártalanítási igényr´́ol a bíróság tárgyaláson dönt.

(4) A bíróság határozata ellen az igazságügy-miniszter
és a terhelt örököse is fellebbezhet.

A visszatérítés

585. § (1) A pénzbüntetés, b´́unügyi költség, vagyoni
el´́ony és elkobzás alá es´́o érték címén befizetett összeget a
terheltnek vissza kell téríteni, ha perújítás vagy felülvizs-
gálat folytán felmentették, illet´́oleg az ennek folytán ho-
zott határozat ilyen kötelezést nem, vagy alacsonyabb mér-
tékben tartalmaz.

(2) Vagyonelkobzás és elkobzás esetén az (1) bekezdés
akként irányadó, hogy az elkobzott dolgot természetben
kell visszaadni, ha pedig ez nem lehetséges, a vagyonelkob-
záskor, illetve az elkobzáskor megállapított forgalmi érté-
ket alapul véve, annak a visszatérítés id´́opontjáig eltelt
id´́ore számított mindenkori törvényes kamatával növelt
összegét kell visszatéríteni.

(3) A visszatérítési eljárást a kártalanítási eljárásra vo-
natkozó szabályok szerint kell lefolytatni, az 583. § (1)
bekezdése azonban nem alkalmazható.

IV. Cím

BIZTOSÍTÉK

586. § (1) Ha a terhelt külföldön él, kérelmére a vádirat
benyújtásáig az ügyész, azt követ´́oen a bíróság engedélyez-
heti biztosíték letétbe helyezését. Ebben az esetben az
eljárás a terhelt távollétében lefolytatható.

(2) A biztosíték összegét az ügyész, illet´́oleg a bíróság
határozza meg, a terhelttel szemben el´́oreláthatóan ki-
szabásra kerül´́o pénzbüntetés, a megállapítandó vagyoni
el´́ony és elkobzás alá es´́o érték megfizetésére kötelezés,
illet´́oleg a felmerül´́o b´́unügyi költség végrehajtásához
szükséges mértékben.

(3) A terheltnek a biztosíték letétbe helyezésének enge-
délyezése iránti kérelmében a véd´́ot kell felhatalmaznia
arra, hogy a részére szóló hivatalos iratokat átvegye (kéz-
besítési megbízott).

(4) A biztosíték letétbe helyezését követ´́oen a terhelt-
nek szóló iratokat a kézbesítési megbízott részére kell
kézbesíteni. A kézbesítési megbízott köteles a terheltet
haladéktalanul értesíteni a részére kézbesített idézésr´́ol.
Ha a terhelt a Magyar Köztársaság területét elhagyta, és a
kézbesítési megbízottnak kézbesített idézés ellenére nem
jelenik meg, nincs helye

a) az el´́ovezetés elrendelésének,

b) az eljárás felfüggesztésének,

c) hirdetményi idézésnek,

és a tárgyalást a terhelt távollétében is meg kell tartani.

(5) Ha az ügyész vagy a bíróság biztosíték letétbe helye-
zését engedélyezte, és a terhelt a Magyar Köztársaság te-
rületét elhagyta, az eljárásban a XXIV. Fejezet rendelke-
zéseit nem lehet alkalmazni.

(6) Véd´́o részvétele az eljárásban kötelez´́o.

587. § (1) Ha a bíróság a terheltet b´́unösnek mondja ki,
a biztosíték a határozat joger´́ore emelkedésével az államra
száll.

(2) Ha a bíróság pénzbüntetést szab ki, illet´́oleg a ter-
heltet vagyoni el´́ony, elkobzás alá es´́o érték vagy a b´́unügyi
költség megfizetésére kötelezi, az államra szállt biztosí-
tékot ezek végrehajtására kell fordítani.

(3) Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a
büntetés végrehajtásának befejezése után a biztosítékot az
elítéltnek vissza kell fizetni. Más büntetés végrehajtása
iránt nem lehet intézkedni.

(4) A biztosíték a terheltnek visszajár

a) a nyomozás megszüntetése esetén,

b) ha a bíróság a terheltet felmentette, illet ´́oleg az eljá-
rást megszüntette.

XXIX. Fejezet

A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

I. Cím

A VÉGREHAJTHATÓSÁG

Az ítélet végrehajthatósága

588. § (1) Az ítélet a joger´́ore emelkedése után hajtható
végre.
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(2) Az els´́o fokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik
joger´́ore, amelyen

a) azt kihirdették, feltéve, hogy ellene e törvény a fel-
lebbezést kizárja,

b) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy
nem kívánnak fellebbezni, illet´́oleg a fellebbezést vissza-
vonták,

c) a fellebbezési határid´́o fellebbezés bejelentése nél-
kül telt el,

d) a másodfokú bíróság a fellebbezést elutasította, vagy
az els´́o fokú bíróság ítéletét helybenhagyta, feltéve, hogy
felülvizsgálati eljárásnak nincs helye.

(3) A másodfokú bíróság ítélete azon a napon emelke-
dik joger´́ore, amelyen a felülvizsgálatra nyitva álló határ-
id´́o felülvizsgálati indítvány bejelentése nélkül telt el, a
felülvizsgálati indítványt visszavonták, illet´́oleg a felülvizs-
gálati indítványt a harmadfokú bíróság elutasította.

(4) A harmadfokú bíróság ítélete a kihirdetésével emel-
kedik joger´́ore.

A végzés végrehajthatósága

589. § (1) A végzés végrehajthatóságára a 347. § (2) be-
kezdése irányadó.

(2) Ha a tárgyaláson kívül hozott végzés esetén tárgyalás
tartására irányuló kérelemnek van helye, a végzés azon a
napon válik végrehajthatóvá, amikor a kérelemre nyitva
álló határid´́o anélkül telt el, hogy a jogosultak tárgyalás
tartását kérték volna, illet´́oleg a tárgyalás tartását kér´́o a
kérelmét visszavonta, vagy a tárgyaláson nem jelent meg.
Ez irányadó az 549. § (2) bekezdése esetében a tárgyalás
mell´́ozésével hozott végzésnek azokra a rendelkezéseire is,
amelyek miatt tárgyalás tartását nem kérték.

II. Cím

A BÍRÓSÁG FELADATAI A VÉGREHAJTÁS SORÁN

Általános rendelkezések

590. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtása,
valamint a rendbírság és az államot illet´́o b´́unügyi költség
behajtása végett az a bíróság intézkedik, amelynek eljárá-
sában az végrehajthatóvá válik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéséket a tanács
elnöke teszi meg.

(3) Ha a büntetést vagy a büntetés hátralév´́o részét
ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba ven-
ni, a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt tartózkodási he-
lyének felkutatása iránt intézkedik, szabadságvesztés ese-
tén elfogatóparancsot bocsát ki.

A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása

591. § (1) A tanács elnöke a két évet meg nem haladó
szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére fontos
okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülmé-
nyeire való tekintettel, legfeljebb három hónapra halasz-
tást engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt fekv´́obeteg-gyógyintézet, rendel´́ointé-
zet, gondozóintézet által kiállított orvosi bizonyítvánnyal,
illetve igazságügyi orvosszakért´́oi szakvéleménnyel igazol-
ja, hogy betegsége életét közvetlenül veszélyezteti, az els´́o
fokú tanács elnöke

a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást
meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is engedélyez-
het,

b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást
meghosszabbíthatja,

c) a két évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtásá-
nak megkezdésére is halasztást engedélyezhet.

(3) El kell halasztani — kérelem nélkül, hivatalból is —
a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését azoknak
a n´́oknek az esetében, akik

a) a negyedik hónapot meghaladó terhesek, legfeljebb
a szülés várható idejét követ´́o hatodik hónap végéig,

b) hat hónaposnál fiatalabb gyermeküket gondozzák.

(4) A sorkatonai szolgálatot teljesít´́o elítélttel szemben
a sorkatonai szolgálatának megkezdése el´́ott kiszabott, egy
évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtását az
elítélt leszereléséig el kell halasztani.

(5) Az (1)—(4) bekezdésben meghatározott feltételek
esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan veszé-
lyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve, ha az
elítélt szökését´́ol vagy elrejt´́ozését´́ol kell tartani.

Halasztás és részletfizetés engedélyezése pénzbüntetés
esetén

592. § (1) Ha az elítélt valószín´́usíti, hogy a pénzbünte-
tésnek az azonnali vagy egy összegben való megfizetése
magának vagy tartásra szoruló hozzátartozóinak a bünte-
tés célján túlmen´́o jelent´́os anyagi nehézséget okozna, és
ha megalapozottan feltehet´́o, hogy az elítélt a meghosz-
szabbított határid´́oben fizetési kötelezettségének ponto-
san eleget tesz, részére a tanács elnöke legfeljebb három
hónapi halasztást, illet´́oleg azt engedélyezheti, hogy a
pénzbüntetést hat hónapon belül, részletekben fizesse
meg.

(2) A pénzbüntetés megfizetésére adott halasztás fontos
okból egy alkalommal, legfeljebb további három hónappal
meghosszabbítható. Ha az ügy rendkívüli körülményei in-
dokolttá teszik, a pénzbüntetésnek egy éven belüli részle-
tekben való megfizetése is engedélyezhet´́o.
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(3) A részletfizetés havonta fizetend´́o, olyan összegben
engedélyezhet´́o, amely osztható a pénzbüntetés esetén az
ítéletben megállapított napi tétel összegével, a pénzmel-
lékbüntetés esetén pedig az ítéletben a pénzbüntetés sza-
badságvesztésre átváltoztatását illet´́oen meghatározott
összeggel.

(4) A szabadságvesztésre átváltoztatás után a pénzbün-
tetés megfizetésére halasztás vagy részletfizetés nem enge-
délyezhet´́o.

Halasztás és részletfizetés engedélyezése vagyoni el´́ony,
elkobzás alá es´́o érték, rendbírság és az államot illet´́o

b´́unügyi költség esetén

593. § (1) A vagyoni el´́ony, az elkobzás alá es´́o érték, a
rendbírság és az államot illet´́o b´́unügyi költség megfizeté-
sére halasztás, illet´́oleg részletfizetés a bírósági végrehajtó
által foganatosított foglalás után engedélyezhet´́o, ha a fog-
lalási jegyz´́okönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesz-
tette.

(2) A halasztás és a részletfizetés az 592. §-ban megha-
tározott feltételek mellett és keretek között engedélyez-
het´́o.

Halasztás javítóintézeti nevelés esetén

594. § A fiatalkorúval szemben joger´́os ítéletben elren-
delt javítóintézeti nevelés végrehajtását a tanács elnöke az
591. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett
és keretek között elhalaszthatja.

A halasztás és részletfizetés engedélyezésének közös
szabályai

595. § (1) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelem-
nek nincs halasztó hatálya.

(2) A kérelemr´́ol az els´́o fokon eljárt tanács elnöke dönt,
határozatát indokolni köteles. A másodfokon, illet´́oleg a
harmadfokon eljárt tanács elnöke a joger´́os határozat ki-
hirdetése után nyomban el´́oterjesztett kérelemre dönt a
halasztási vagy a részletfizetési kérelemr´́ol.

(3) A halasztás és a részletfizetés kérdésében hozott
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

A büntetés félbeszakítása

596. § Az igazságügy-miniszter a szabadságvesztés vég-
rehajtását fontos okból félbeszakíthatja.

III. Cím

KEGYELMI ELJÁRÁS

A kegyelmi kérelem

597. § (1) Kegyelem iránti el´́oterjesztést — hivatalból
vagy kérelemre — a büntet´́oeljárás megszüntetésére a vád-
irat benyújtásáig a legf´́obb ügyész, azt követ´́oen az igazság-
ügy-miniszter, a büntetés elengedésére vagy mérséklésére,
illet´́oleg a büntetett el´́oélethez f´́uz´́od´́o hátrányok alóli
mentesítésre az igazságügy-miniszter tehet a köztársasági
elnökhöz.

(2) Kegyelmi kérelmet a terhelt, a véd´́o, valamint a
terhelt hozzátartozója terjeszthet el´́o.

(3) A kérelmet a büntet´́oeljárás megszüntetése iránt
annál az ügyésznél, illet´́oleg bíróságnál kell el´́oterjeszteni,
amely el´́ott az eljárás folyik. A kérelmet a büntetés elenge-
dése vagy mérséklése, illet´́oleg a büntetett el´́oélethez f´́u-
z´́od´́o hátrányok alóli mentesítés iránt az els´́o fokon eljárt
bíróságnál kell el´́oterjeszteni.

(4) Az ügyész, illet´́oleg a bíróság a kegyelmi eljárás
során a terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges szemé-
lyes adatait beszerzi és kezeli.

A kegyelmi kérelem elintézése

598. § (1) A döntéshez szükséges adatokat tartalmazó
iratokat, valamint a kegyelmi kérelmet

a) a vádirat benyújtásáig az ügyész a legf´́obb ügyészhez,
b) a vádirat benyújtása után a bíróság az igazságügy-mi-

niszterhez

soron kívül felterjeszti.

(2) A büntetés elengedése vagy mérséklése iránti kére-
lem, illet´́oleg el´́oterjesztés esetén az igazságügy-miniszter
elrendelheti a büntetés végrehajtásának a köztársasági
elnök döntéséig történ´́o elhalasztását vagy félbeszakítását.

(3) A legf´́obb ügyész, illet´́oleg az igazságügy-miniszter a
kegyelmi kérelmet a köztársasági elnökhöz akkor is felter-
jeszti, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz el´́oterjesz-
tést.

(4) A kegyelmi döntésr´́ol szóló értesítést a terheltnek és
a kegyelmi kérelem el´́oterjeszt´́ojének az a bíróság, illet´́oleg
ügyész kézbesíti, amely el´́ott az eljárás folyik. Ha a kegyel-
mi kérelmet a határozat joger´́ore emelkedését követ´́oen
terjesztették el´́o, a kegyelmi döntésr´́ol szóló értesítést az
ügyben els´́o fokon eljárt bíróság kézbesíti az elítéltnek és
a kegyelmi kérelem el´́oterjeszt´́ojének.

(5) Ha a büntet´́oeljárás kegyelemb´́ol történ´́o megszün-
tetését a bíróság vagy az ügyész hivatalból kezdeményezte,
a terhelt az eljárást megszüntet´́o határozat kézbesítését´́ol
számított nyolc napon belül kérheti az eljárás folytatását.

1998/23. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1867



A b´́unügyi költség vagy a rendbírság elengedése

599. § (1) Az államot illet´́o b´́unügyi költség és a rend-
bírság megfizetését az igazságügy-miniszter különös mél-
tánylást érdeml´́o okból egészben vagy részben elengedheti.

(2) Az igazságügy-miniszter az (1) bekezdésben írt eljá-
rásban a terheltnek a döntéshez szükséges személyes ada-
tait beszerzi.

XXX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

600. § A bírósági titkár is teljesítheti a más bíróságoktól
származó megkereséseket, valamint lefolytathatja az 556.,
559—560., 564. §, 569. § (1)—(2) bekezdése, az 576. és az
578. § szerinti eljárásokat.

Értelmez´́o rendelkezések

601. § (1) Ahol e törvény megyei f´́oügyészr´́ol rendelke-
zik, ezen a f´́ovárosi f´́oügyészt is érteni kell. Ahol e törvény
megyei bíróságról, illet´́oleg helyi bíróságról rendelkezik,
ezen a F´́ovárosi Bíróságot, illet´́oleg a kerületi és a városi
bíróságot is érteni kell.

(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intéz-
kedésr´́ol rendelkezik, ezen a megrovást (Btk. 71. §), a
próbára bocsátást (Btk. 72. §) és a javítóintézeti nevelést
(Btk. 118. §) kell érteni.

(3) Ahol e törvény állami szervr´́ol vagy hozzátartozóról
rendelkezik, a Btk. 137. § 2., illetve 5. pontja az irányadó.

(4) Ahol e törvény gazdálkodó szervezetr´́ol rendelkezik,
ezen a Polgári Törvénykönyvr´́ol szóló 1959. évi IV. törvény
685. § c) pontjában felsoroltakat kell érteni.

Átmeneti rendelkezések

602. § (1) Ha e törvény hatálybalépésének id´́opontjában
az ügyben a korábbi jogszabály alapján elrendelt feljelen-
tés kiegészítése során a nyomozó hatóság eljárási cselek-
ményeket végez, a nyomozó hatóság a hatálybalépést´́ol
számított három napon belül jelentést készít, és e törvény
rendelkezései szerint a feljelentést elutasítja, vagy a nyo-
mozást elrendeli.

(2) Ha korábbi jogszabály alapján a nyomozás során
panasszal éltek, a panaszt el kell bírálni. Ha e törvény a
panasz elutasítását követ´́oen a sértett számára pótmagán-
vádlókénti fellépést enged meg, err´́ol a panaszt tev´́ot érte-
síteni kell.

(3) Ha a korábbi jogszabály alapján az ügyben pótnyo-
mozást rendeltek el, a pótnyomozást e törvény rendelke-
zései szerint kell lefolytatni.

(4) Ha magánvádas ügyben vagy perújítás folytán a bí-
róság nyomozást rendelt el, a nyomozást e törvény alapján
kell lefolytatni.

603. § (1) Ha a Legfels´́obb Bíróság a bíróságnak e tör-
vény hatálybalépése el´́ott hozott határozatát rendkívüli
felülvizsgálat folytán hatályon kívül helyezi, és a bíróságot
új eljárásra utasítja, a megismételt eljárást az e törvény
szerint hatáskörrel rendelkez´́o és illetékes bíróság folytat-
ja le.

(2) Jogegységi eljárást az e törvény hatálybalépése el´́ott
befejezett, illet´́oleg a hatálybalépéskor folyamatban lév´́o
ügyben is lehet indítványozni.

(3) Ha a bíróság elé állítás során a bíróság az iratokat az
ügyésznek visszaküldi, a további eljárást e törvény rendel-
kezései szerint kell lefolytatni.

(4) Ha a bíróság a büntet´́oparancsot e törvény hatályba-
lépése el´́ott hozta meg, és tárgyalás tartását kérték, az
eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.

(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztést
követ´́oen az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.

Felhatalmazó rendelkezések

604. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tanú
személyi védelmére vonatkozó szabályokat rendeletben
szabályozza.

(2) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy
a) az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt tartózkodási

helyének felkutatása, valamint az elfogatóparancs kibocsá-
tása szabályait a belügyminiszterrel együttesen, a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

b) a büntet ´́oeljárás során kirendelt véd´́o, valamint a
büntet´́oeljárásban részt vev´́o személyek képvisel´́ojének dí-
ját és költségeit, a terhelt személyes költségmentességének
szabályait a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
együttesen, a legf´́obb ügyésszel egyetértésben,

c) a b´́unügyi költségek el´́olegezésének és az államot
illet´́o b´́unügyi költségek behajtásának és elszámolásának
szabályait a pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel
együttesen, a legf´́obb ügyésszel egyetértésben,

d) a szakért ´́o és a szaktanácsadó díjazására, a tanú és a
szakért´́o által felszámítható költségekre, valamint a szak-
ért´́oi vizsgálat miatti kártalanításra vonatkozó részletes
szabályokat az érintett miniszterekkel együttesen, vala-
mint a legf´́obb ügyésszel egyetértésben,

e) a szakért ´́oként kirendelhet´́o intézményeket és testü-
leteket, az igazságügyi szakért´́ok m´́uködését és a szakér-
t´́okre vonatkozó más kérdéseket a belügyminiszterrel és az
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illetékes miniszterekkel együttesen, a legf´́obb ügyésszel
egyetértésben,

f)  azokat a szakkérdéseket, amelyekben kizárólag kato-
nai igazságügyi szakért´́o adhat szakvéleményt, a fegyveres
szervet irányító miniszterrel együttesen, a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

g) az elmeállapot megfigyelésére kijelölt egészségügyi
intézményeket a népjóléti miniszterrel együttesen,

h) a tolmácsra és a fordítóra vonatkozó rendelkezése-
ket, a tolmács és a fordító díjazására és az általuk felszá-
mítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat, az
érintett miniszterekkel együttesen, valamint a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

i)  a házi ´́orizet végrehajtási szabályait a belügyminisz-
terrel együttesen és a legf´́obb ügyésszel egyetértésben,

j)  az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásának
szabályait,

k) a b´́uncselekmény elkövetése után bekövetkezett el-
mebetegség miatt elmegyógyintézetben való elhelyezés
szabályait a népjóléti miniszterrel együttesen és a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

l)  az óvadék letétele esetén a bírói letét szabályait,
m) a lefoglalás és a büntet ´́oeljárás során lefoglalt dol-

gok kezelésének, nyilvántartásának, el´́ozetes értékesítésé-
nek és megsemmisítésének szabályait a belügyminiszterrel
és a pénzügyminiszterrel együttesen, a legf´́obb ügyésszel
egyetértésben,

n) a zár alá vételre vonatkozó részletes szabályokat a
pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel együttesen, a
legf´́obb ügyésszel egyetértésben,

o) a bírósági eljárás jegyz´́okönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályait, valamint az eljárási cselek-
ménynek a mozgóképet és a hangot egyidej´́uleg továbbító
készülék zárt láncú közvetítése útján történ´́o tartása sza-
bályait,

p) a szoros felügyelet végrehajtásának szabályait a hon-
védelmi miniszterrel együttesen,

r) a kiadatással kapcsolatos felterjesztésre és emlék-
iratra vonatkozó részletes szabályokat a legf´́obb ügyésszel
egyetértésben,

s) a büntet ´́o ügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokat
az érdekelt miniszterekkel együttesen és a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

t)  a büntet ´́oeljárás során keletkezett iratokból másolat
adását a belügyminiszterrel együttesen és a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben,

u) a büntet ´́oeljárás megindulásáról értesítend´́o szervek
körét az érdekelt miniszterekkel együttesen,

v) a büntet ´́oeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény
útján történ´́o értesítés szabályait

rendeletben szabályozza.

(3) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy a nyo-
mozási cselekmények jegyz´́okönyv helyett más módon való
rögzítésének szabályait az igazságügy-miniszterrel együt-

tesen és a legf´́obb ügyésszel egyetértésben rendeletben
szabályozza.

(4) Felhatalmazást kapnak a nyomozó hatóságok felett
felügyeletet gyakorló miniszterek, hogy a felügyeletük alá
tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes sza-
bályait az igazságügy-miniszterrel együttesen és a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben rendeletben megállapítsák.

(5) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek, hogy
a katonai nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét,
valamint a nyomozásra illetékes parancsnokokat és a pa-
rancsnoki nyomozás részletes szabályait a legf´́obb
ügyésszel egyetértésben rendeletben megállapítsák.

Hatálybalépés

605. § (1) Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba,
a rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lév´́o
büntet´́oeljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lév´́o
büntet´́oeljárásban az ezt megel´́oz´́oen, a korábbi jogszabály
szerint végzett eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt
e törvény másként szabályozza.

(3) Az eljárást a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel
rendelkez´́o és illetékes bíróság folytatja le, ha az ügy iratai
e törvény hatálybalépése el´́ott a bírósághoz érkeztek.

(4) Ha a másodfokú bíróság, illet´́oleg a harmadfokú
bíróság az els´́o fokú bíróságnak, illet´́oleg a másodfokú
bíróságnak e törvény hatálybalépése el´́ott hozott határo-
zatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárást — az
(5) bekezdésben szabályozott kivétellel — az e törvény
szerint hatáskörrel rendelkez´́o és illetékes bíróság folytat-
ja le.

(5) Az e törvény hatálybalépése el´́ott történt hatályon
kívül helyezés esetén a megismételt eljárást a korábbi
jogszabály szerint hatáskörrel rendelkez´́o és illetékes bíró-
ság folytatja le, ha az ügy iratai a megismételt eljárás
lefolytatására e törvény hatálybalépése el´́ott érkeztek a
bírósághoz.

(6) A perújítási indítványt a korábbi jogszabály szerint
hatáskörrel rendelkez´́o és illetékes bíróság bírálja el, ha az
indítvány e törvény hatálybalépése el´́ott érkezett a bíróság-
hoz.

(7) A büntet´́oeljárásról szóló 1973. évi I. törvény e törvény
hatálybalépésével a hatályát veszti. Az e törvény hatálybalé-
pésével egyidej´́uleg a hatályukat veszt´́o, illet´́oleg módosuló
jogszabályokról külön törvény rendelkezik.

(8) A Rend´́orségr´́ol szóló 1994. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Rtv.) 95. §-a hatályát veszti, és a 27. §-a
az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Díjkit´́uzés esetén a személyi jövedelemadó-levoná-
si és -befizetési kötelezettséget az anyagi el´́onyt nyújtó
rend´́ori szerv teljesíti.’’
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(9) Az Rtv. 64. §-ának (1) bekezdése b), c) és d) pontjai,
valamint a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,
s az (1) bekezdés új f)  és g) ponttal, továbbá e § új (3), (4),
(5) bekezdésekkel egészül ki, a jelenlegi (3) és (4) bekezdés
jelölése (6) és (7) bekezdésre módosul:

[A Rend´́orség a 63. § (1) bekezdésében meghatározott
b´́unüldözési feladatának teljesítése érdekében]

,,b) az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a
kilétét leplez´́o fedett nyomozó igénybevételével informá-
ciót gy´́ujthet, adatot ellen´́orizhet;

c) saját személyi állománya, valamint a vele együttm´́u-
köd´́o személy és rend´́ori jelleg leplezésére, védelmére fe-
d´́ookiratot állíthat ki, használhat fel, fed´́ointézményt hoz-
hat létre, és tarthat fenn;

d) a b´́uncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele
kapcsolatban lév´́o személyt, valamint a b´́uncselekménnyel
kapcsolatba hozható helyiséget,  épületet és más objektu-
mot, terep- és útvonalszakaszt, járm´́uvet, eseményt megfi-
gyelhet, arról információt gy´́ujthet, az észlelteket hang,
kép, egyéb jel vagy nyom rögzítésére szolgáló technikai
eszközzel (a továbbiakban: technikai eszköz) rögzítheti;’’

,,f)  az ügyész engedélyével mintavásárlás, álvásárlás, bi-
zalmi vásárlás végzése, a 2. § (4) bekezdésére is figyelem-
mel az ellen´́orzött szállítás folytatása, valamint a b´́unszer-
vezetbe való beépülés érdekében fedett nyomozót alkal-
mazhat;

g) ha a b´́uncselekmény megel´́ozésére, felderítésére, az
elkövet´́o elfogására, kilétének megállapítására nincs más
lehet´́oség, a sértettet szerepkörében — életének, testi ép-
ségének megóvása érdekében — rend´́or igénybevételével
helyettesítheti.’’

,,(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a rend-
´́orség a természetes személyekkel, a jogi személyekkel vagy
a jogi személyiséggel nem rendelkez´́o szervezetekkel titkos
együttm´́uködési megállapodást köthet. Ennek keretében a
rend´́orség kezdeményezheti a b´́unüldözés szempontjából
különleges fontosságú ilyen szervezetek munkatársával hi-
vatásos szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szony, illetve munkajogviszony (a továbbiakban: munkavi-
szony) létesítését.

(3) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása
érdekében a rend´́orség — külön megállapodás alapján
meghatározott id´́otartamra — munkaviszonyt kezdemé-
nyezhet a (2) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteknél.

(4) A rend´́orség nem kezdeményezhet munkaviszonyt
bíróságnál, ügyészségnél, az Alkotmánybíróságnál, az Ál-
lami Számvev´́oszéknél, az Országgy´́ulési Biztosok Hivata-
lánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál és az Országgy´́ulés
Hivatalánál.

(5) A foglalkoztatás rend´́ori jellegével kapcsolatos spe-
ciális szabályokat — a hatályos jogszabályok keretei között
— a rend´́orség és az érintett szervezet külön megállapodá-
sa tartalmazza. A munkaviszony létesítésének rend´́ori jel-
lege államtitok, kivéve, ha a megállapodást köt´́o felek
eltér´́oen rendelkeznek.’’

(10) Az Rtv. az alábbi 67/A. §-sal egészül ki:

,,A feljelentés elutasítása vagy a nyomozás
megszüntetése a fedett nyomozóval szemben

67/A. § (1) B´́uncselekmény megalapozott gyanúja ese-
tén az ügyész a feljelentést határozattal elutasítja, vagy a
nyomozást megszünteti, ha a 64. § (1) bekezdésének
f)  pontja szerint a b´́unszervezetbe beépült fedett nyomozó
által a szolgálati feladata teljesítése közben elkövetett b´́un-
cselekmény b´́unüldözési érdeket szolgál, és az jelent´́osen
meghaladja az állam büntet´́ojogi igényének érvényesítésé-
hez f´́uz´́od´́o érdeket.

(2) A fedett nyomozó által a sértettnek okozott kár
megtérítésére, az ehhez szükséges fed´́ookirat elkészítésé-
re, illet´́oleg a titoktartási megállapodás megkötésének
kezdeményezésére a 67. § (2) bekezdésében írt rendelke-
zést kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók,
ha a fedett nyomozó olyan b´́uncselekményt követett el,
amellyel más életét szándékosan kioltotta.’’

(11) Az Rtv. 65. §-a, valamint a 66. §-ának (2) bekezdése
hatályát veszti, s az Rtv. az alábbi 68/A—68/F. §-okkal
egészül ki:

,,A titkos információgy´́ujtéssel kapcsolatos
sajátos gazdálkodási szabályok

68/A. § (1) A rend´́orség költségvetésében az alaptevé-
kenységgel összefügg´́o speciális m´́uködési kiadásaik fede-
zésére elkülönített el´́oirányzatot szerepeltethetnek. A spe-
ciális m´́uködési kiadásokat összevontan — az általános
számviteli szabályoktól eltér´́oen — egy összegben kell sze-
repeltetni.

(2) Speciális m´́uködési kiadásnak min´́osülnek a rend´́or-
ség titkos információgy´́ujt´́o tevékenységéhez, a titkos in-
formációgy´́ujtés eszközeinek és módszereinek alkalmazá-
sához közvetlenül köt´́od´́o személyi és tárgyi vonatkozású
kiadások.

(3) A rend´́orségnek a fed´́ointézményben szolgálatot tel-
jesít´́o hivatásos állományú tagjának a szolgálati jogviszo-
nya alapján kifizetett jövedelméb´́ol az adott évi adótábla
legmagasabb adókulcsa alkalmazásával kell az adót levon-
ni és befizetni az adóhatóságnak. Az érintettnek ezt a
jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámíta-
nia, azt nem kell bevallania, a kifizet´́onek pedig nem kell
err´́ol személyre szólóan adatot szolgáltatnia, illet´́oleg az
érintett részére igazolást kiadnia.

(4) A rend´́orség által az együttm´́uköd´́o (66. §) magán-
személy részére nyújtott díjazás esetén a személyi jövede-
lemadó-levonási és -befizetési kötelezettséget az anyagi
el´́onyt nyújtó rend´́ori szerv teljesíti. A kifizetett összegb´́ol
20%-os forrásadót kell levonni és befizetni az adóhatóság-
nak. E jövedelemnek az összevont adóalapba történ´́o be-
számítására, a jövedelem bevallására, a kifizet´́o adatszol-
gáltatására, az igazolás kiadására a (3) bekezdésben foglalt
rendelkezést kell alkalmazni.

68/B. § (1) A rend´́orség feladatai teljesítése érdekében
— a fedésül szolgáló intézmény típusára vonatkozó jogsza-

1870 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 1998/23. szám



bályok el´́oírásai szerint — fed´́ointézményt hozhat létre, és
tarthat fenn. Fed´́ointézményként költségvetési szerv nem
hozható létre.

(2) A fed´́ointézmény létrehozása és — szükség esetén
— fenntartása a rend´́orség költségvetéséb´́ol történik. Az
ehhez szükséges kiadások speciális m´́uködési kiadásnak
min´́osülnek. A szükséges pénzügyi eszközök forrását a
titkosság megtartása mellett kell biztosítani.

(3) Ha a fed´́ointézmény megsz´́unik, vagyona a rend´́or-
séget illeti.

(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény rendelkezései a fed´́ointézményre nem vonatkoznak.

68/C. § A rend´́orség a 68/A. § (2) bekezdésében megha-
tározott körben külön devizahatósági engedély nélkül va-
lutát kezelhet.

68/D. § (1) A rend´́orség speciális m´́uködési kiadása
felhasználásának küls´́o szerv által történ´́o ellen´́orzése ki-
zárólag törvényességi szempontból történhet. E körben
célszer´́uségi és eredményességi szempont szerinti ellen´́or-
zés — az 5. § (1) bekezdése c) pontját kivéve — nem
végezhet´́o.

(2) A rend´́orség gazdálkodásának küls´́o szerv által tör-
tén´́o ellen´́orzése során az ellen´́orzést végz´́o szerv birtokába
nem kerülhet olyan adat, amely a titkos információgy´́ujtés
során keletkezett információra, forrására, illetve az alkal-
mazott titkos információgy´́ujt´́o módszer konkrét jellegére
utal.

(3) A rend´́orség a biztonsági követelmények érvényesí-
tése érdekében a társadalombiztosítási, egészségügyi, adó-
elszámolási, költségvetési, pénzügyi, statisztikai adatszol-
gáltatással, a maradandó érték´́u irat védelme érdekében
végzett levéltári ellen´́orzéssel, valamint a speciális m´́ukö-
dési költségek körébe tartozó valutafelhasználással kap-
csolatos eljárási szabályokat — a törvényi el´́oírások keretei
között — az illetékes szervezetekkel külön megállapodás-
ban rögzítik.

68/E. § A rend´́orség indokolt esetben az együttm´́uköd´́o
[66. § (1) bekezdése] devizakülföldi részére a Magyar Nem-
zeti Bank engedélyével külföldi pénznemben is teljesíthet
kifizetést, illetve átutalást.

Értelmez´́o rendelkezések

68/F. § A 64. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása
szempontjából

a) mintavásárlás: a fedett nyomozó által végrehajtott
olyan leplezett ügylet, amelynek célja, hogy a b´́uncselek-
mény felderítése érdekében a b´́uncselekménnyel összefüg-
gésbe hozható anyagok, tárgyak, eszközök vagy ezek min-
tái, alkatrészei további vizsgálat céljából a rend´́orség bir-
tokába kerüljenek, illetve a b´́uncselekmény történeti tény-
állása megismerhet´́o legyen;

b) álvásárlás: a fedett nyomozó színlelt vételi szándé-
kán alapuló, a b´́uncselekmény elkövet´́ojének elfogása, to-
vábbá a b´́uncselekmény tárgyi bizonyítékának biztosítása
érdekében e dolog vételére irányuló leplezett megállapo-
dás, és annak teljesítése;

c) bizalmi vásárlás: a fedett nyomozónak jogellenes ke-
reskedelmi ügyletként megjelen´́o olyan leplezett tevé-
kenysége, amelynek során a b´́uncselekmény tárgyi bizonyí-
tási eszközét képez´́o dolgot vásárol az eladó bizalmának
er´́osítése, a kés´́obbi álvásárlás el´́osegítése érdekében;

d) ellen´́orzött szállítás: a nyomozó hatóság olyan leple-
zett tevékenysége, amelynek során — a nemzetközi együtt-
m´́uködés keretében, folyamatos és fokozott ellen´́orzés
mellett — lehet´́ové teszi a megfigyelés alatt álló elkövet´́o
számára az általa birtokolt, a b´́uncselekménye tárgyi bizo-
nyítási eszközét képez´́o dolognak az ország területére tör-
tén´́o behozatalát, más ország területére irányuló kivitelét,
az ország területén történ´́o átszállítását annak érdekében,
hogy a b´́uncselekmény elkövet´́oi a lehet´́o legszélesebb kör-
ben felderíthet´́ok legyenek, a nemzetközi b´́uncselekmény
tényállása megállapíthatóvá váljék.’’

(12) Az Rtv. 100. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

,,(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa
a rend´́orség fed´́ointézmény létrehozásával, fenntartásával
kapcsolatos eljárásának részletes szabályait.’’

606. § (1) Ha jogszabály az e törvénnyel hatályon kívül
helyezett 1973. évi I. törvényre utal, azon e törvény megfe-
lel´́o rendelkezését kell érteni.

(2) E törvény tanúvédelemr´́ol szóló és a tanúvédelem-
mel összefügg´́o, valamint a fedett nyomozóról szóló és a
fedett nyomozóval összefügg´́o rendelkezéseinek a 605. §
(1) bekezdésében meghatározott hatálybalépést megel´́oz´́o
hatálybalépésér´́ol — az 1973. évi I. törvény megfelel´́o mó-
dosításával — külön törvény rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés szerinti külön törvény rendelkezik a
Rend´́orségr´́ol szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítá-
sával kapcsolatos rendelkezéseknek [605. § (8)—(12) bek.]
a 605. § (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépést
megel´́oz´́o hatálybalépésér´́ol is.

607. § (1) A Büntet´́o Törvénykönyvr´́ol szóló 1978. évi
IV. törvény (Btk.) új 85/A. §-sal egészül ki:

,,85/A. § (1) A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Feje-
zet) esetén a 85. § (1)—(2) bekezdéseinek rendelkezései
irányadók azzal, hogy a f´́obüntetést a b´́unhalmazatban lév´́o
b´́uncselekményekre a 87/C. § alapján kiszabható bünteté-
sek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell ki-
szabni.

(2) A tárgyalásról lemondás esetén (Be. XXV. Fejezet),
ha a törvény a b´́unhalmazatban lév´́o b´́uncselekmények
közül legalább kett´́ore határozott ideig tartó szabadság-
vesztést rendel, és a büntetés céljának eléréséhez a 87/C. §
alapján kiszabható legsúlyosabb büntetés nem elegend´́o,
akkor ez a felével emelhet´́o, de nem érheti el az egyes
b´́uncselekményekre a 87/C. § alapján kiszabható bünteté-
sek együttes tartamát.’’
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(2) A Btk. a következ´́o alcímmel és 87/C. §-sal egészül
ki:

,,A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén

87/C. § A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Fejezet)
esetén a szabadságvesztés mértéke

a) az öt évet meghaladó, de nyolc évnél nem súlyosabb
szabadságvesztéssel büntetend´́o b´́uncselekmény miatt a
három évet,

b) a három évet meghaladó, de öt évnél nem súlyosabb
szabadságvesztéssel büntetend´́o b´́uncselekmény miatt a
két évet,

c) a három évig terjed´́o szabadságvesztéssel bünteten-
d´́o b´́uncselekmény miatt a hat hónapot
nem haladhatja meg.’’

Göncz Árpád s. k., Dr. Gál Zoltán s. k.,
a Köztársaság elnöke az Országgy´́ulés elnöke

Az Országgy´́ulés határozatai

Az Országgy´́ulés
36/1998. (III. 23.) OGY

határozata
a rádió és televízió testületek tisztségvisel´́oinek

és tagjainak megválasztásáról szóló
13/1996. (III. 1.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgy´́ulésnek a rádió és televízió testületek tiszt-
ségvisel´́oinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/1996.
(III. 1.) OGY határozata az alábbiak szerint módosul:

* A határozatot az Országgy´́ulés az 1998. március 16-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgy´́ulés

dr. Gy´́ori Tibor helyett
dr. Halasi Tibort

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriumának Ellen-
´́orz´́o Testülete elnökévé,

dr. Simicska Lajos helyett
dr. Szalay Pétert

a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumának El-
len´́orz´́o Testülete tagjává

megválasztja.

Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´́ulés elnöke

Dr. Kiss Róbert s. k., Dr. Trombitás Zoltán s. k.,
az Országgy´́ulés jegyz´́oje az Országgy´́ulés jegyz´́oje

Az Országgy´́ulés
37/1998. (III. 23.) OGY

határozata
mentelmi jog fenntartásáról*

A Magyar Köztársaság Országgy´́ulése dr. Torgyán József
országgy´́ulési képvisel´́o mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 13.B.24.071/1998/2. számú megkeresésé-
vel érintett ügyben fenntartja.

Dr. Gál Zoltán s. k.,
az Országgy´́ulés elnöke

Dr. Kiss Róbert s. k., Dr. Trombitás Zoltán s. k.,
az Országgy´́ulés jegyz´́oje az Országgy´́ulés jegyz´́oje

* A határozatot az Országgy´́ulés az 1998. március 16-i ülésnapján
fogadta el.
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