
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET

BH 2010. 237. Nem magyar állampolgár

bűnössége közokirat-hamisítás bűntettében

Magyarországon akkor állapítható meg, ha a

hamis közokiratot belföldön készítette vagy

készíttette, külföldön elkövetett és az elkövetés

helye szerint is büntetendő ilyen cselekmény

esetén akkor, ha a legfőbb ügyész a bün-

tetőeljárás megindítását elrendeli.

6/2009. Büntető jogegységi határozat

Amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a

bűncselekmény egységébe tartozó cselekményt

jogerősen elbírálta, határozata e bűncselek-

mény tekintetében res iudicata-t eredményez.

A Be. 6. § (3) bekezdésének d) pontjára fi-

gyelemmel nincs helye újabb vádemelésnek

olyan részcselekmény miatt, amely a már el-

A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása 

és a büntetőeljárás akadályai

6. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben megál-

lapított feltételek esetén a büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa.

(2) Büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit bűn-

cselekmény megalapozott gyanúja terhel.

(3) Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni,

vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha

a) a cselekmény nem bűncselekmény, vagy azt nem a terhelt (feljelentett személy) követte el,

b) nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a bűncselekményt a ter-

helt (feljelentett személy) követte el,

c) – az e törvényben meghatározott kivételekkel – büntethetőséget kizáró vagy megszüntető

ok áll fenn,

d) a terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a Negyedik Részben, valamint a

XXIX. Fejezet II. és III. Címében meghatározott eljárások esetét.

(4) A Negyedik Részben meghatározott eljárásokat (rendkívüli jogorvoslat), kivéve a (3) be-

kezdés d) pontja az irányadó akkor is, ha az elkövető egy cselekménye több bűncselekményt

valósít meg, a bíróság azonban – a vád szerinti minősítésnek megfelelően – nem a vádirati

tényállás szerint megállapítható valamennyi bűncselekmény miatt állapítja meg a terhelt

bűnösségét.

(5) Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határoza-

tával állapította meg, azonos tényállás mellett büntetőeljárás – a szabálysértésekről szóló

törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása előtt – nem indítható.

BH 2006. 245. Ha a fogva lévő vádlott a nyil-

vános ülésre történő előállítását kéri, távol-

létében a nyilvános ülés nem tartható meg,

mert a védekezéshez való joga sérülne.

21/2007. BK vélemény: Amennyiben a ter-

heltnek – bár az adott büntetőügyben a

védelem nem kötelező – meghatalmazott

védője van, a védőnek a tárgyalásról való

eltávozása esetén a tárgyalást folytatni, a ter-

heltnek a védelem jogára való megfelelő fi-

gyelmeztetése nélkül: eljárási szabályt sért.

BH 2006. 272. Relatív eljárási szabálysértés,

ha a meghatalmazott védőt az elsőfokú tár-

gyaláson helyettesítő ügyvédjelöltnek a bíró-

ság nem biztosított kellő időt a felkészülésre,

hanem meghozta az ügydöntő határozatot,

jóllehet a védelem a tárgyaláson kötelező volt,

és a védő érdemi nyilatkozatot tett ugyan, de

védőbeszédet nem tartott.
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Az ártatlanság vélelme

7. § Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határoza-

tában nem állapította meg.

Az önvádra kötelezés tilalma

8. § Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen bi-

zonyítékot szolgáltasson.

Az anyanyelv használata

9. § (1) A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem ér-

het hátrány.

(2) A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel 

kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy

kisebbségi nyelvét vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – 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 kibocsátotta.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a kézbesítendő iratot nem kell lefordítani, ha er-

ről az érintett kifejezetten lemond.

BH 2005. 8. A vádemelést követően az ügyész-

ség indítványát tartalmazó átiratnak a terhelt

anyanyelvére való lefordításával járó költséget

– függetlenül attól, hogy a lefordításról az

ügyész volt köteles gondoskodni – az ügyben

eljáró bíróság állapítja meg és előlegezi.

BH 2010. 322. A bírósági szakban folyamat-

ban levő büntetőeljárásban az eljáró bíróság

annak az ügyészi nyilatkozatnak, illetőleg e 

nyilatkozat azon részének a fordítói költségét

köteles előlegezni, amely a magyar nyelvet

nem ismerő vádlottat az eljárásban szereplő

más vádlottakkal való kapcsolatát is tekintetbe

véve érinti.

BH 2008. 327. I. Pótmagánvádas eljárásban a

bíróságnak elsődlegesen abban a kérdésben

kell állást foglalnia, hogy a bírósági eljárás

lefolytatásának alaki (eljárásjogi) feltételei

fennállnak-e; csak […] eljárásjogi akadályok

hiányában kerülhet sor a büntetőjogi fele-

lősség anyagi jogi megalapozottságának 

vizsgálatára és a büntetőjogi felelősség tekin-

tetében anyagi jogerőhatással bíró, érdemi

határozat meghozatalára.

bírált bűncselekmény egysé-gébe tartozik, de

nem képezte a jogerős határozatban megál-

lapított tényállás részét. Ebben az esetben a

Be. 408. § (1) bekezdésének a/2. pontja

alapján perújításnak lehet helye.
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