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ELŐSZÓ A PÓTFÜZETEKHEZ

Nehéz helyzetben van az a kiadó, amelyik a színvonal megőrzése mellett, a jogal-
kotás mai tempójával felvéve a versenyt, nyomtatott formában, hatályos jogtárral sze-
retné ellátni az érdeklődőket. Ez nem minden esetben lehetséges újabb- és újabb köte-
tek forgalmazásával; különösen nem olyan jogszabály esetén, mint a büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény, amelynek rendelkezéseit – lényegében alig egy évtized 
alatt – legalább 5000 módosítás érintette. 

A jogbiztonság  követelményéből  kiindulva:  a  kiadó  számára  fontos  szempont, 
hogy a kiadványokat már használó és megkedvelő vásárlók ne kerüljenek hátrányos 
helyzetbe a jogalkotás viharai miatt. Ezért döntöttünk úgy, hogy a könyvet már koráb-
ban megvásárlók folyamatosan hasznosítható kiadványhoz juttatása érdekében (minde-
nekelőtt) pótfüzetek formájában frissítjük a Be. korábbi változatát.

A kiegészítés  tartalmazza az alapkötet  megjelenése óta bekövetkezett  valamennyi 
változást nyomon követő jogszabályszöveget*, s a joggyakorlat változását. A felhaszná-
lók számára a változással érintett, eredeti kötet szerinti oldalszámokra hivatkozással pró-
báltuk megkönnyíteni a hatályos jog megállapítását és frissítettük a mellékleteket is.

a kötet szerzői és a kiadó munkatársai

Budapest, 2012. január 23.

* A változással érintett szakasz teljes szövegét közöljük, ezen belül a megváltozott 
bekezdést vagy pontot n-tel jelöltük.
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BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOG
Kiegészítve jogegységi határozatokkal és a bírói gyakorlattal

I. FEJEZET

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

[5. oldal]
2. §-hoz

BH 2011. 245. Nem jelenti a vádelv sé-
relmét, ha a bíróság ügydöntő határo-
zatában megállapított  tényállás ugyan  
nem fedi teljesen a vádiratban leírt té-
nyeket,  de  a  bűncselekmény  törvényi  
tényállásának  lényeges  elemeit  alkotó  
tények  tekintetében  annak  megfelel,  
ezért a tettazonosság keretén belül ma-
rad.  A  tettazonosság  keretei  között  
megállapított tényállás esetén nem sérti  
a vádelvet, ha a bíróság a lopás miatt  
emelt  vád  alapján  orgazdaságot  vagy  
más vagyon elleni  bűncselekményt  ál-
lapít meg.

BH 2011.  60.  I.  A törvényes vád hiá-
nyát a vád alaki vagy tartalmi elégte-
lensége eredményezheti. A tartalmi kö-
vetelményeknek  nem felel  meg  a  vád,  
ha nem tartalmazza a cselekmény pon-
tos körülírását, s emiatt abból az adott  
magatartás  büntetőtörvénybe  ütközése  
nem  állapítható  meg,  s  a  bűnösségre  
vonatkozó anyagi jogi következtetés le-
vonására alkalmatlan.

BH 2011. 219.  I. A törvényes vádnak  
nem fogalmi ismérve az, hogy a bünte-
tőtörvénybe ütköző cselekmény leírása  
körében a törvényi tényállás jogi fogal-
mait használja; elégséges, ha a történe-
ti tények leírása oly mértékben konkrét,  
amelyből  –  bebizonyítottságot  feltéte-
lezve – büntetőtörvénybe ütköző cselek-
ményre lehet következtetni.

BH 2011. 189. I. A vádmódosításnak a  
vád törvényességére nincs kihatása, mi-
vel a bíróság nem az ügyész jogi minő-
sítéséhez,  hanem a vádirat  tényállásá-
hoz van kötve, azt köteles kimeríteni, de  
azon túl nem terjeszkedhet.

BH 2011. 34. I. Nem felel meg a törvé-
nyes vád követelményének az intellektu-
ális  közokirat-hamisítás  miatt  benyúj-
tott vádirat, ha nem tartalmazza a cse-
lekmény  elkövetésének  helyét,  idejét  
és/vagy  az  elkövetési  magatartásnak  
megfelelő azokat a tényeket, hogy a ter-
helt  miként  működött  közre  abban,  
hogy a közokiratba (hatósági  nyilván-
tartásba)  valótlan  adat  kerüljön  be-
jegyzésre.

[7. oldal]
3.  §  (1)  Mindenkinek joga van ahhoz,  hogy az ellene  emelt  vádról  bíróság 

döntsön.
(2) Bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelősségét megállapítani, és 

emiatt vele szemben büntetést kiszabni egyedül a bíróság jogosult.
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(3) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész 
és a nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetve a bíróság, az ügyész és a nyomozó 
hatóság intézkedésének elmulasztása miatt – e törvényben meghatározottak sze-
rint – jogorvoslatnak van helye.

n (4) A Kúria határozatai ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye.

[8. oldal]
6. §-hoz

BH 2011. 304.  Ugyanazon cselekmény 
szabálysértési hatóság által szabálysér-
tésként történő elbírálása nem jelenti e  
cselekmény  miatti  későbbi  bírósági  
büntetőjogi  felelősségre  vonás  akadá-
lyát.  Ilyen  esetben szabálysértési  eljá-
rásban lefolytatandó perújításnak  van  
helye.

[9. oldal]
9. § (1) A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt 

senkit sem érhet hátrány.
n (2) A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyel-

vét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott 
körben regionális vagy nemzetiségi nyelvét vagy – ha a magyar nyelvet nem isme-
ri – az általa ismertként megjelölt más nyelvet használhatja.

(3) Annak a határozatnak és más hivatalos iratnak a lefordításáról, amelyet e 
törvény szerint kézbesíteni kell, az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság 
gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta, illetőleg a hivatalos iratot kibocsá-
totta.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a kézbesítendő iratot nem kell lefor-
dítani, ha erről az érintett kifejezetten lemond.

II. FEJEZET

A BÍRÓSÁG

[11. oldal]
n 13. § (1) Első fokon a helyi bíróság és a törvényszék jár el.
(2) Másodfokon jár el
n a) a törvényszék a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben,
n b) az ítélőtábla a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben,
n c)  ha e törvény az ítélőtábla határozata elleni fellebbezést lehetővé teszi, a 

Kúria az ítélőtábla hatáskörébe tartozó ügyekben.
(3) Harmadfokon jár el
n a)  az ítélőtábla azokban az ügyekben, amelyekben másodfokon a törvény-

szék járt el,
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