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Büntető ügyszakban dolgozó tisztviselői tudáscsomag

1. Jogszabályok:
– 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
– 9/2002. (IV.9.) IM rendelet a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a 

bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
– 5/2001. (III.13.) IM rendelet a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési 
feltételének meghatározásáról 

– 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 5. pontban részletezett rendelkezései

2. Szabályzatok:
– országos

4/2002. OIT szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről
5/2003. OIT szabályzat a büntetőeljárás során használt iratok nyomtatványként történő 
rendszeresítéséről

– helyi
Szabályzat az intézményi bélyegzők kezeléséről (2014.El.I.D.2.1.8.)

3. Egyéb dokumentumok: (Elérhető a belső honlapon Linktár/Bírósági nyomtatványok - OBH 
központi hivatalos fül alatt)

– adatlapok:
– 1. számú adatlap adatközlés a büntetőeljárási cselekményről
– 4. számú adatlap adatközlés jogerős bírói döntésekről
– 5. számú adatlap adatközlés összbüntetés ítéletről, egységes intézkedés elrendeléséről
– 8. számú adatlap adatközlés végrehajtási adatokról
– 9. számú adatlap adatközlés kényszerintézkedés tárgyában hozott döntésekről

– értesítők:
– 203. Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
– 206. Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
– 206/a. Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
– 313/c. Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról
– 319/a. Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról
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– 317. Egységes értesítés
– 332. Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről
– 332/a. Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt
– 333. Értesítés jogerősen kiszabott elzárásról
– 333/a. Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről
– 334. Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról
– 335. Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság 

kizárt
– 336/c. Értesítés járművezetéstől eltiltásról
– 342. Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről 

– nyomtatványok
– 207. védő kirendelése
– 207/a. védő felmentése
– 214. vádlott idézése
– 215. kézbesítési ív
– 216. előállító
– 220/b. védő felhívása
– 220/d. sértett tájékoztatása közvetítői eljárásról
– 221. védő idézése
– 222. tanú idézése
– 225. elöljáró útján idézés
– 227. értesítő tárgyalásról
– 232. megkeresés hirdetményi kézbesítés iránt
– 232/a. hirdetmény
– 238. elővezető parancs
– 244. elfogatóparancs
– 244. személykörözés
– 245. elfogatóparancs visszavonása
– 308. értesítés átadása előállító bv. őrnek
– 959. lakcímfigyelő
– C-D lap
– Fk. lap
– európai elfogatóparancs
– utalvány

4. Alapvető jogszabályi és egyéb ismeretek:
– Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
– 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
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– 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
– 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
– országos szabályzatok

– Az Országos Bírósági Hivatal  elnökének 2/2013. (II.12.)  OBH utasítása a bíróság és
igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

– helyi szabályzatok
– Szervezeti és Működési Szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  épületébe  történő  be-és  kilépés,  valamint  az  épületben

tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
– Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
– Parkolási szabályzat
– A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
– Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)

5. 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról egyes rendelkezései:

A Be. 14. § (1) alapján a járásbíróság
a) egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el, ha a bűncselekményre a törvény

nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b) ülnökök közreműködése nélkül (egyesbíróként) jár el az a) pont alá nem tartozó esetben.
(2) A törvényszék mint elsőfokú bíróság - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egy hivatásos

bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el.
(3) A járásbíróság az (1) bekezdés b) pontja esetében egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló

tanácsban  is  eljárhat,  ha  megállapítja,  hogy  a  vád  tárgyává  tett  bűncselekmény  a  vádirati
minősítéstől  eltérően hogyan minősülhet,  vagy ha az  egyesbíró az ügyet  a  bíróság tanácsa elé
utalta.

(4) A járásbíróság és a törvényszék,  mint első fokú bíróság - az e törvényben meghatározott
esetekben - két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban járhat el.

(5) A másodfokú, a harmadfokú bíróság és a Kúria három hivatásos bíróból álló tanácsban, vagy
ha e törvény így rendelkezik, öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.

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

(7) A 17. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt bűncselekmények esetén első fokon a tanács elnöke
(egyesbíró), másodfokon és - a Kúria kivételével - harmadfokon a tanács egyik tagja az Országos
Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bíró.
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A Be. 45. § (1) bekezdésealapján nem lehet védő
a)  a  sértett,  a  magánvádló,  a  pótmagánvádló,  a  magánfél  és  képviselőjük,  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 tanúsított, vagy akinek az érdeke a terheltével

ellentétes,
d) aki az ügyben szakértőként, illetőleg szaktanácsadóként 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,  illetve  ha  a  82.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontja  alapján  a
tanúvallomást megtagadta,

f) aki az ügyben közvetítőként jár vagy járt el,
g) aki az ügyben terheltként vesz részt.
(2) A tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejűleg nem lehet védő.
(3) A védő kizárásáról a bíróság határoz.

A Be. 46. §-a alapján a büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha
a) a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b) a terheltet fogva tartják,
c) a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen vagy - a beszámítási képességére tekintet

nélkül - kóros elmeállapotú,
d) a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri,
e) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni,
f) e törvény erről külön rendelkezik.

A Be.  64.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  egyes  eljárási  cselekmények  teljesítésére  nyitva  álló
időtartamot (határidő), illetve azt az időtartamot, amelynek két eljárási cselekmény között el kell
telnie (időköz), a törvény határozza meg, és a határidőt a törvény alapján a bíróság, az ügyész,
illetőleg  a  nyomozó  hatóság  állapítja  meg.  A határidőt  órákban,  napokban,  hónapokban  vagy
években kell megállapítani.

(2)  Az  órákban  megállapított  határidőbe  minden  megkezdett  óra  egész  órának  számít.  A
napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot adó
körülmény  esik  (kezdőnap).  A hónapokban  vagy  években  megállapított  határidő  azon  a  napon
végződik, amelynek száma a kezdőnapnak megfelel, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap
utolsó napján.

(3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
(4)  A bírósághoz,  az  ügyészhez,  illetőleg  a  nyomozó  hatósághoz  intézett  beadványnak  és  az

előttük teljesíthető eljárási cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem
számít a határidő elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára adták.
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(5) Az  eljárási  cselekmény  elvégzésére  meghatározott  időpont  a  határnap.  A  határnapot  a
bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság állapítja meg.

A Be. 67. § (1) bekezdése alapján ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész és a nyomozó
hatóság azt idézi, akinek a jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, illetőleg azt értesíti, akinek
a jelenléte nem kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. Akit megidéztek, köteles az őt megidéző
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság előtt megjelenni.

(2) Az idézés és az értesítés írásban, illetőleg más alkalmas módon vagy eszközzel - különösen
távbeszélő, telefax, számítógép útján - vagy a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtti
személyes megjelenés alkalmával szóban történik. Az idézésnek, illetőleg értesítésnek tartalmaznia
kell

a) a megidézettnek hol, mikor, milyen minőségben kell megjelennie,
b) az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg,
c)  az  idézés,  illetőleg  az  értesítés  alapjául  szolgáló  eljárási  cselekmény várható  időtartamát

(órákban),
d) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést,
e)  a  vádirat  benyújtása  után  a  vádlott  nevét  és  az  eljárás  alapjául  szolgáló  bűncselekmény

megjelölését.
(3)  Sajtóhirdetményben  tehető  közzé  az  értesítés,  ha  ezt  az  érdekeltek  rendkívül  nagy  száma

indokolttá teszi.
(4) Minden esetben közölni kell, hogy az érintettet melyik bíróság, ügyészség, illetőleg nyomozó

hatóság idézi, illetőleg értesíti; az idézés, illetve az értesítés tényét az ügy irataiban rögzíteni kell.
(5)  A  megidézett  felhívható  arra,  hogy  az  ügyre  vonatkozó  iratain  kívül  a  bizonyításnál

felhasználható feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával.
(6)  Az  írásbeli  idézést  vagy  értesítést  zárt  iratban  kell  megküldeni.  Sajtóhirdetményben  az

értesítettek neve nem közölhető.
(7) A  kiskorú  idézésében,  illetve  értesítésében  egyidejűleg  a  kiskorú  korára,  érettségére

figyelemmel, számára érthető módon tájékoztatást kell adni az idézés, illetve értesítés tartalmáról.

A Be. 69. § (1) bekezdése alapján ha a terhelt, a tanú vagy a szakértő idézés ellenére nem jelenik
meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem
lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási
cselekményről engedély nélkül távozik,

a) a terhelt elővezetése rendelhető el,
b) a tanú elővezetése rendelhető el, vagy rendbírsággal sújtható,
c) a szakértő rendbírsággal sújtható.
(1a)  Ha  a  védő  az  idézés  ellenére  olyan  eljárási  cselekményen  nem  jelenik  meg,  amelyen

részvétele  kötelező,  és  helyettesítéséről  sem  gondoskodik,  rendbírsággal  sújtható,  valamint  az
okozott költség megtérítésére kell kötelezni.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha a védő az 50. § (1)



ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 
"Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"

bekezdés f) pontjában meghatározott  értesítési  kötelezettségének eleget tett,  vagy e kötelezettség
teljesítése az előre nem ismert elháríthatatlan akadály jellege miatt nem volt lehetséges. Ha utóbb
az állapítható meg, hogy az akadály előre ismert vagy elhárítható volt, az (1a) bekezdés szerinti
jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.

(2) Ha a terhelt, a védő, a tanú vagy a szakértő önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy
nem  hallgatható  ki,  illetőleg  az  eljárási  kötelezettségeit  nem  képes  teljesíteni,  a  következő
kihallgatására,  illetve  eljárási  kötelezettségének  teljesítése  érdekében  a  terhelt  elővezetése
rendelhető el, a tanú rendbírsággal sújtható vagy elővezetése rendelhető el, a védő és a szakértő
rendbírsággal sújtható. Az okozott költség megtérítésére a felsoroltakat kötelezni kell.

(3) Az  (1) bekezdésben meghatározott  esetben a terheltet,  a  tanút  és  a  szakértőt  a  meg nem
jelenésével, illetőleg az eltávozásával okozott költség megtérítésére határozattal kell kötelezni.

(4)  A  68.  §  (1)  bekezdése  szerint  idézett  katona  mulasztása  esetén  az  (1)-(3)  bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(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  sújtható,  és  a  meg nem
jelenéssel okozott költség megtérítésére határozattal kötelezhető.

(6) Ha az ügyész a bíróság értesítésében megjelölt időben és helyen olyan eljárási cselekményen
nem jelenik meg, amelyen részvétele kötelező, erről a bíróság a felettes ügyészt tájékoztatja.

(7) Az idézéssel szembeni mulasztás következményei akkor alkalmazhatók, ha az idézés a 67-68. §
rendelkezéseinek, kézbesítése pedig az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltaknak, illetőleg
az egyéb előírásoknak megfelel.

(8) Ha a tanú, illetve a szakértő idézése külföldről történik, és az idézett nem tesz eleget az
idézésnek, vele szemben az (1)-(5) bekezdés szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

A Be 70. §  (1) bekezdése alapján a bíróság,  az  ügyész,  illetőleg a nyomozó hatóság hivatalos
iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés) történhet

a) személyesen,
b) posta útján,
c) hirdetményi úton,
d) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság kézbesítője útján,
e) nemzetközi jogsegély keretében,
f)  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  törvény  és

végrehajtási rendeletében szabályozott biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján,
g)  az  elektronikus  adathoz  való  hozzáférés  ideiglenes  és  végleges  megakadályozásáról  szóló

határozat esetén az NMHH elektronikus kézbesítési rendszerén keresztül.
(2) A címzett az iratot az azt küldőnél is átveheti.
(3) Ha a sértettnek vagy az egyéb érdekeltnek kézbesítési megbízottja van, a részükre szóló iratot

- az idézés kivételével - a megbízottnak kell kézbesíteni.
(3a) Ha a címzett rendelkezik értesítési címmel, és a kézbesítést erre a címre kéri, a részére szóló

iratot az értesítési címre kell kézbesíteni.
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(4) A kézbesítés szabályszerű, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály
szerint átvételre jogosult más személy átvette. A hivatalos iratot szabályszerűen kézbesítettnek kell
tekinteni,  ha  az  irat  átvételét,  illetőleg  a  kézbesítési  bizonyítvány  (tértivevény)  aláírását
megtagadják.

(5)  Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  terhelt  részére  a  hivatalos  iratot  hirdetményi  úton  kell
kézbesíteni. Hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény tartalmazza, hogy a címzett az iratot melyik
bíróságnál, ügyészségnél, illetőleg nyomozó hatóságnál veheti át.

(6) A hirdetményt  tizenöt  napra ki  kell  függeszteni  az  azt  küldő bíróság,  ügyészség,  illetőleg
nyomozó  hatóság,  valamint  -  ha  ilyen  van  -  a  címzett  utolsó  ismert  belföldi  lakóhelye  vagy
tartózkodási  helye  szerinti  helyi  önkormányzat  hirdetőtáblájára.  Az  iratot  a  hirdetménynek  a
bíróságnál,  az  ügyészségnél,  illetőleg  a  nyomozó  hatóságnál  történt  kifüggesztésétől  számított
tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni.

(7) A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos iratot a kézbesítés második
megkísérlésének napját  követő ötödik  munkanapon kézbesítettnek  kell  tekinteni,  ha a kézbesítés
azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át.

(7a) A 69/A. § (1) bekezdése alapján létrejött elektronikus kapcsolattartás során a bíróság részére
a hivatalos iratot a kézbesítési rendszer alkalmazásával az Országos Bírósági Hivatal útján kell
megküldeni.

(7b) Az (1) bekezdés g) pontja esetén a bíróság határozatát az elektronikus hírközlési szolgáltatók
részére az NMHH kézbesítési rendszerén keresztül küldött értesítés napját követő munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

(8) A katonának [Btk. 127. § (1) bekezdés] kézbesítendő iratot az elöljárója útján kell kézbesíteni.
A kézbesítés az elöljáró egyidejű értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a katonának az iratot
küldő  bíróság,  ügyész  vagy  nyomozó  hatóság  székhelyén  nincs  elöljárója,  és  a  késedelmes
kézbesítés az eljárás sikerét vagy a katona jogát vagy méltányolható érdekét sértené. Ha a katona
szolgálati  viszonya  a  büntetőeljárás  alatt  megszűnik,  a  kézbesítésre  az  általános  szabályok  az
irányadók.

(9) Ha a címzett fogva van, a neki kézbesítendő iratot - idézés és értesítés esetén az intézetnek
szóló,  az  előállításra  vonatkozó  megkereséssel  egyidejűleg  -  a  fogvatartást  végrehajtó  intézet
parancsnoka útján kell kézbesíteni.

A Be. 74. § (1) bekezdése alapján bűnügyi költség
a)  az  a  költség,  amelyet  az  ügyben  az  eljárás  megindításától  a  büntetés  végrehajtásának

befejezéséig, továbbá a rendkívüli jogorvoslati eljárás, valamint a különleges eljárások során az
állam előlegezett,

b) a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt
és a sértett törvényes képviselőjének az ügyben felmerült készkiadása, akkor is, ha azt az állam nem
előlegezte,

c)  a  kirendelt  védőnek  és  a  sértett,  a  magánfél,  valamint  a  pótmagánvádló  képviselőjének
készkiadása és díja, akkor is, ha azt az állam nem előlegezte.
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(2)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontjában  említett  költség  különösen  a  tanú  megjelenésével  felmerült
költség, a szakértő, illetőleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíj és költségtérítés, a
lefoglalt  dolog  szállításával  és  megőrzésével  felmerült  költség,  valamint  a  tolmács  díja  és
költségtérítése.

(3)1 Ha a terhelt a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem
tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta, a terhelt vagy védője
kérelmére  a  bíróság,  illetőleg  az  ügyész  határoz  arról,  hogy  a  terhelt  részére  személyes
költségmentességet engedélyez. A személyes költségmentesség engedélyezése esetén

a) a terhelt kérelmére a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki [48. § (2)
bek.],

b)
c) a kirendelt védő díját és költségét az állam viseli.
(4)  A  személyes  költségmentesség  tárgyában  hozott  határozat,  illetőleg  az  okozott  költség

viselésére  kötelező  határozatnak  a  költség  viselésére  vonatkozó  rendelkezése  elleni  jogorvoslat
halasztó hatályú.

(5) Az elővezetéssel (162. §), valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával [73. § (3) bek.]  felmerült költség nem
számolható el bűnügyi költségként, az ilyen eljárási cselekménnyel okozott költség megtérítésére
külön jogszabály az irányadó.

A Be. 135. §  (1) bekezdése alapján az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell
végrehajtani.

(2) Ha ezt a nyomozási cselekmények elvégzése indokolttá teszi, az ügyész akként rendelkezhet,
hogy  az  előzetes  letartóztatás  legfeljebb  harmincnapi  időtartamban  rendőrségi  fogdában  is
végrehajtható. Ezt az időtartamot követően a gyanúsított rendőrségi fogdán történő elhelyezéséről -
további  harmincnapi  időtartamra  -  az  ügyész  indítványára  a  bíróság  határoz.  A  gyanúsított
rendőrségi fogdán történő elhelyezése tárgyában hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3) Az előzetes letartóztatásban lévő terhelt eljárási jogainak gyakorlásában nem korlátozható.
Biztosítani kell, hogy a terhelt a védőjével - és külföldi esetén államának konzuli képviselőjével -
érintkezhessen.  Az  előzetes  letartóztatásban  lévő  terhelt  csak  olyan  korlátozásnak  vethető  alá,
amely  a  büntetőeljárás  jellegéből  következik,  vagy  amelyet  a  letartóztatást  foganatosító  intézet
rendje  szükségessé  tesz.  Az  előzetes  letartóztatás  végrehajtásának  részletes  szabályait  külön
jogszabályok határozzák meg.

(4) Ha bizonyítható, hogy a terhelt  az előzetes letartóztatásának foganatba vételét követően a
védőjével való kapcsolattartás felhasználásával

a) szökést készít elő,
b)  a  tanúk  befolyásolásával  vagy  megfélemlítésével,  tárgyi  bizonyítási  eszköz,  okirat

megsemmisítésével,  meghamisításával  vagy  elrejtésével  az  eljárás  meghiúsítására  törekszik,
illetőleg
1



ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 
"Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"

c) újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésére hív fel,
a bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a védőt az eljárásból kizárhatja.

A Be. 161. §  (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása
érdekében, valamint az eljárási kötelezettségek megszegése miatt - e törvény eltérő rendelkezése
hiányában - ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben ötszázezer
forintig terjedő rendbírság szabható ki.

(2)  A rendbírság  összegének  megállapításánál  a  kiszabására  okot  adó  cselekmény  súlyát  és
következményeit kell figyelembe venni.

(3) Rendbírság kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz.
(4) A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van.
(5) A 69. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja,  (1a),  (2) és (5) bekezdése,  a 93.  §,  a 106. § (3)

bekezdése, a 113. § (1) vagy (2) bekezdése, a 123. § (4) bekezdése, a 139. § (2) bekezdése, a 152. §
(1) bekezdése, a 158. § (3) bekezdése, a 185. § (3) bekezdése, a 245. § (4) bekezdése és a 343. § (1)
bekezdése alapján kiszabott rendbírságot - meg nem fizetése esetén - a bíróság elzárásra változtatja
át. A rendbírság elzárásra történő átváltoztatása esetén ezer forinttól ötezer forintig terjedő összeg
helyett  egy-egy  napi  elzárást  kell  számítani,  az  egynapi  elzárásnak  megfelelő  összeget  a
rendbírságot  kiszabó  határozatban  kell  megállapítani.  A  rendbírság  helyébe  lépő  elzárás  egy
napnál rövidebb és száz napnál hosszabb nem lehet. Erre a rendbírságot kiszabó határozatban a
megbírságolt személyt figyelmeztetni kell.

(6) Az ügyész által kiszabott rendbírság átváltoztatásáról az ügyészség székhelye szerint illetékes
nyomozási bíró az iratok alapján dönt.

(7) Az (5) és a (6) bekezdés alapján a rendbírságot elzárásra átváltoztató határozat ellen nincs
helye  jogorvoslatnak.  Az  elzárás  végrehajtására a szabálysértési  jogszabályok  irányadók azzal,
hogy az  elzárás  végrehajtásának elhalasztása  vagy félbeszakítása  csak  a  megbírságolt  személy
kórházi  gyógykezelésének  szükségessége  esetén  és  csak  ezen  időtartamig  engedélyezhető.  Az
elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

A Be. 162. § (1) bekezdése alapján az elővezetés személyi szabadságot korlátozó intézkedés annak
érdekében, hogy az érintettet a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elé állítsák, vagy
biztosítsák az eljárási cselekményen, illetőleg a szakértői vizsgálaton való részvételét.

(2) A törvényben meghatározott személyek elővezetésének elrendeléséről a bíróság, az ügyész,
illetőleg a nyomozó hatóság rendelkezik.

(3)  Az  elővezetést  a  rendőrség  hajtja  végre.  Az  elővezetést  az  általa  nyomozott  ügyben  az
illetékességi területén eljáró más nyomozó hatóság is végrehajthatja. A rendőr, illetőleg a nyomozó
hatóság az érintett személyt az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt  helyre kíséri,  ennek
érdekében a reá irányadó törvény szerint szükség esetén kényszert és más intézkedést alkalmazhat.

(4) Az elővezetést általában a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végrehajtani.
(5)  A bíróság,  az  ügyész,  illetőleg  a  nyomozó  hatóság  rendelkezhet  úgy,  hogy  a  rendőr  az

elővezetés foganatosítása helyett az érintett személy útba indulását ellenőrizze, ha megalapozottan
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feltehető, hogy az elővezetés célja ezzel is elérhető.
(6)  Katona  [Btk.  127.  §  (1)  bekezdés]  elővezetése  iránt  az  elővezetendő  elöljáróját  kell

megkeresni.
(7) Az  elővezetés  költségének  megfizetésére  az  elővezetést  elrendelő  határozatban  megjelölt

személyt kell kötelezni. Eredménytelen elővezetés esetén az elővezetést elrendelő bíróság, ügyész
vagy nyomozó hatóság a kötelezettet kérelmére különös méltánylást érdemlő okból mentesítheti az
elővezetés költéségének megfizetése alól, ebben az esetben az elővezetés költségét az állam viseli.

A Be. 240. § (1) bekezdése alapján a tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig jelen vannak.
(2)  A  tanács  tagjának  elkerülhetetlen  akadályoztatása  esetén  az  ügydöntő  határozatot  más

összetételű tanács is kihirdetheti.
(3) Ha e  törvény  másképp  nem rendelkezik,  a  tárgyalás  a  jegyzőkönyvvezető,  a  vádlott,  az

ügyész és - ha a védő jelenléte a tárgyaláson kötelező - a védő nélkül nem tartható meg.

A Be. 241. § (1) bekezdése alapján a tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező
a)
b)
c)
d)
e)
f)
(2) A járásbíróságon alügyész is képviselheti a vádat.
(3) A járásbíróságon ügyészségi fogalmazó is képviselheti a vádat, kivéve, ha
a) a bűncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b) a vádlottat fogva tartják,
c) a vádlott - a beszámítási képességre tekintet nélkül - kóros elmeállapotú.

A Be. 242. § (1) bekezdése alapján a tárgyaláson a védő részvétele kötelező
a) ha e törvény másképp nem rendelkezik, a törvényszék mint elsőfokú bíróság előtt,
b) a 46. §-ban szabályozott esetekben,
c) amennyiben a szabályszerűen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván

részt venni,
d) ha pótmagánvádló lép fel.
(2) Ha az ügyész a tárgyaláson részt vesz, és a vádlott védőt nem hatalmazott meg, a tanács

elnöke szükség esetén védő kirendeléséről gondoskodik. Ha a vádlott kéri, védőt kell kirendelni.

A Be. 243. §-a szerint a tárgyaláson részt vevők indítvány tételére jogosultak, ha e törvény eltérően
nem rendelkezik.

A Be. 244. § (1) bekezdése alapján a tárgyalást a tanács elnöke vezeti, és e törvény keretei között
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megállapítja  az  elvégzendő  cselekmények  sorrendjét.  Ügyel  a  törvény  rendelkezéseinek
megtartására,  és  gondoskodik  arról,  hogy  az  eljárásban  részt  vevő  személyek  a  jogaikat
gyakorolhassák, ezekre a figyelmüket felhívja.

(2) A tanács elnöke gondoskodik a tárgyalás méltóságának megőrzéséről.  Ennek érdekében a
tárgyalóteremből  eltávolíttatja  azokat,  akik  állapotuk  vagy  megjelenésük  folytán  a  tárgyalás
méltóságát sértik.

(3) Akit a bíróság előtt kihallgatnak, vagy aki a bírósághoz szól, annak állva kell beszélnie. A
tanács elnöke e szabály alól kivételt tehet.

A Be.  263.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  tanács  elnöke  az  ügy  iratainak  a  bírósághoz  érkezését
követően harminc napon belül megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-ban, illetve az 543-547.
§-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának.

(2) Legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte után a tanács elnöke a vádiratot
haladéktalanul megküldi a vádlottnak és a védőnek; a vádlottat és a védőt felhívja, hogy tizenöt
napon belül jelölje meg bizonyítási eszközeit.

(3) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejűleg közli  a vádlottal és a védővel,  ha az
ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, figyelmezteti
őket  arra,  hogy  a  különösen  védett  tanú  vallomását  tartalmazó  jegyzőkönyvi  kivonatot
megtekinthetik, és írásban a különösen védett tanúhoz kérdések feltevését, továbbá a tanú különösen
védetté  nyilvánításának  megszüntetését  indítványozhatják.  A  különösen  védett  tanúhoz  feltett
kérdések  közvetlenül  nem  irányulhatnak  a  különösen  védett  tanú  személyének  és  tartózkodási
helyének felfedésére.

(4) Ha közvetítői eljárás lefolytatásának lehet helye, és az ügyész az eljárást a 221/A. § (4)
bekezdése  alapján  nem  függesztette  fel,  a  tanács  elnöke  a  vádirat  kézbesítésével  egyidejűleg
tájékoztatja a vádlottat,  a védőt és a sértettet  a közvetítői  eljárás iránti  indítvány megtételének
lehetőségéről és a közvetítői eljárás következményeiről.

A Be. 419. §  (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati eljárás lefolytatására a harmadfokú bírósági
eljárás (XV. Fejezet) szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az alapügyben
eljárt elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani. A felülvizsgálati indítványt annál a bíróságnál is
elő lehet terjeszteni, amelynek eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi. A legfőbb ügyész a
felülvizsgálati indítványát - az alapügy irataival együtt - közvetlenül a Kúriánál terjeszti elő.

(3)  A  bíróság  a  felülvizsgálati  indítványt  az  alapügy  irataival  együtt  harminc  napon  belül
felterjeszti a Kúriához.

(4)  A  felülvizsgálati  indítvány  a  Kúria  határozathozatal  céljából  tartott  tanácsüléséig
visszavonható.

(5)  A  védő  az  általa  előterjesztett  felülvizsgálati  indítványt  csak  a  terhelt  hozzájárulásával
vonhatja vissza.

(6) A  felülvizsgálati  indítvány  visszavonása  esetén  a  Kúria  a  felülvizsgálati  eljárást
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megszünteti.

A Be. 591-595. §-a alapján

591.  §  (1)  A  tanács  elnöke  a  szabadságvesztés  végrehajtásának  megkezdésére,  ha  a
szabadságvesztés hátralévő része két évnél rövidebb, az elítélt kérelmére fontos okból, különösen az
elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel,  legfeljebb három hónapra halasztást
engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a)  az  (1)  bekezdésben  szabályozott  tartamú  halasztást  meghaladó,  határozott  ideig  tartó

halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja,
c) halasztást engedélyezhet a szabadságvesztés végrehajtás megkezdésére abban az esetben is, ha

a szabadságvesztés hátralévő része két évnél hosszabb.
(3)  El  kell  halasztani  -  kérelem  nélkül,  hivatalból  is  -  a  szabadságvesztés  végrehajtásának

megkezdését annak a nőnek az esetében, aki
a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követő hatodik hónap

végéig,
b) hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértői szakvélemény alapján

állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága egészségügyi szolgálata vezetőjének - az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-
végrehajtás keretei között való kezelhetőségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve határoz a
kérelemről.

(5)
(6) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az

súlyosan veszélyeztetné  a  közbiztonságot  vagy a közrendet,  illetve  ha  az  elítélt  szökésétől  vagy
elrejtőzésétől kell tartani.

(7) Ha a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan időben terjesztik
elő,  hogy  annak  elintézésére  a  végrehajtás  megkezdésére  kitűzött  határnap  előtt  már  nincs
lehetőség,  a  tanács  elnöke  a  kérelem  elbírálását  mellőzi  és  erről  a  kérelmezőt  értesíti.  Ha  a
szabadságvesztést már foganatba vették, a kérelmet a szabadságvesztés végrehajtásának esetleges
félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási intézetnek megküldi.

591/A. § (1) A tanács elnöke az elzárás végrehajtásának megkezdésére az elítélt kérelmére fontos
okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, legfeljebb három
hónapra halasztást engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a)  az  (1)  bekezdésben  szabályozott  tartamú  halasztást  meghaladó,  határozott  ideig  tartó

halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.
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(3) El kell halasztani - kérelem nélkül, hivatalból is - az elzárás végrehajtásának megkezdését
annak a nőnek az esetében, aki

a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követő hatodik hónap
végéig,

b egyévesnél fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértői szakvélemény alapján

állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága egészségügyi szolgálata vezetőjének - az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-
végrehajtás keretei között való kezelhetőségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve határoz a
kérelemről.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az
súlyosan veszélyeztetné  a  közbiztonságot  vagy a közrendet,  illetve  ha  az  elítélt  szökésétől  vagy
elrejtőzésétől kell tartani.

(6) Ha az elzárás végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan időben terjesztik elő, hogy
annak elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitűzött határnap előtt már nincs lehetőség, a tanács
elnöke a kérelem elbírálását mellőzi és erről a kérelmezőt értesíti. Ha az elzárást már foganatba
vették,  a  kérelmet  az  elzárás  végrehajtásának  esetleges  félbeszakítás  iránti  intézkedés  végett  a
büntetés-végrehajtási intézetnek megküldi.

591/B.  §  (1)  A  tanács  elnöke  a  közérdekű  munka  végrehajtásának  megkezdésére  az  elítélt
kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel,
legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet.

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke
a)  az  (1)  bekezdésben  szabályozott  tartamú  halasztást  meghaladó,  határozott  ideig  tartó

halasztást is engedélyezhet,
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja.
(3)  El  kell  halasztani  -  kérelem  nélkül,  hivatalból  is  -  a  közérdekű  munka  végrehajtásának

megkezdését annak a nőnek az esetében, aki
a) a tizenkettedik hetet meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követő tizenkettedik

hónap végéig,
b) egy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza.
(4) A (2) bekezdés esetében a tanács elnöke igazságügyi orvosszakértői szakvélemény alapján

állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását.
(5) Ha a közérdekű munka végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan időben terjesztik

elő,  hogy  annak  elintézésére  a  végrehajtás  megkezdésére  kitűzött  határnap  előtt  már  nincs
lehetőség, a tanács elnöke a kérelem elbírálását mellőzi és erről a kérelmezőt értesíti, és a kérelmet
a  közérdekű  munka  végrehajtásának esetleges  félbeszakítás  iránti  intézkedés  végett  a  büntetés-
végrehajtási bírónak megküldi.

592. §  (1) Ha az elítélt  valószínűsíti,  hogy a pénzbüntetés  azonnali  vagy egy összegben való
megfizetése magának vagy tartásra szoruló hozzátartozóinak a büntetés célján túlmenő jelentős
anyagi  nehézséget  okozna,  és  megalapozottan  feltehető,  hogy  az  elítélt  a  meghosszabbított
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határidőben  fizetési  kötelezettségének  pontosan  eleget  tesz,  részére  a  bíróság  legfeljebb  három
hónapi halasztást, illetőleg azt engedélyezheti, hogy a pénzbüntetést két éven belül, részletekben
fizesse meg.

(2) A pénzbüntetés megfizetésére adott halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további
három hónappal meghosszabbítható.

(3)  A  részletfizetés  olyan,  havonta  fizetendő  összegben  engedélyezhető,  amely  osztható  a
pénzbüntetés esetén az ítéletben megállapított napi tétel összegével.

(4)  A  szabadságvesztésre  átváltoztatás  után  a  pénzbüntetés  megfizetésére  halasztás  vagy
részletfizetés nem engedélyezhető.

593.  §  (1)  A  tízezer  forintot  meghaladó  rendbírság  és  az  államot  illető  bűnügyi  költség
megfizetésére halasztás,  illetőleg részletfizetés  az  592.  §-ban meghatározott  feltételek mellett  és
keretek  között,  a  bírósági  végrehajtó  által  foganatosított  foglalás  után  engedélyezhető,  ha  a
foglalási jegyzőkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  összeghatár  alatti  rendbírság  és  bűnügyi  költség
megfizetésére  kötelezés  esetén  a  tanács  elnöke  foglalási  cselekmény  bevárása  nélkül,  a
rendelkezésre  álló  adatok  alapján  legfeljebb  két  hónapi  halasztást,  illetőleg  három  hónapi
részletfizetést engedélyezhet.

594. §  A fiatalkorúval szemben jogerős ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a
tanács  elnöke  az  591.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  feltételek  mellett  és  keretek  között
elhalaszthatja.

595. § (1) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó hatálya.
(2) A kérelemről, ha azt a terhelt az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően nyomban

előterjesztette, az ügydöntő határozatot hozó bíróság dönt, a határozatát indokolni köteles.
(3)  A terhelt  később  előterjesztett  kérelmének  elbírálására  a  különleges  eljárások  szabályait

(XXIX. Fejezet) kell alkalmazni. A kérelemről bírósági titkár is határozhat.
(4) A pénzbüntetés, a rendbírság és az államot illető bűnügyi költség tekintetében a halasztás,

illetőleg a részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(5) A  szabadságvesztés,  az  elzárás,  a  közérdekű  munka  és  a  javítóintézeti  nevelés

végrehajtásának  elhalasztása  tárgyában  hozott  határozat  ellen  az  ügyész,  az  elítélt  és  a  védő
fellebbezhet.  Ha  a  halasztást  a  (2)  bekezdés  alapján  a  másodfokú  bíróság  engedélyezte,  a
fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelően irányadó.

A Be. 598. § (1) bekezdése alapján a döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratokat, valamint a
kegyelmi kérelmet

a) a vádirat benyújtásáig az ügyész a legfőbb ügyészhez,
b) a vádirat benyújtása után a bíróság az igazságügyért felelős miniszterhez

felterjeszti. A kegyelmi kérelemnek az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya.
(2)  A  büntetés  elengedése  vagy  mérséklése  iránti  kérelem,  illetőleg  előterjesztés  esetén  az

igazságügyért felelős miniszter elrendelheti a büntetés, illetőleg az 597. § (1) bekezdése szerinti
intézkedés  végrehajtásának  a  köztársasági  elnök  döntéséig  történő  elhalasztását  vagy
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félbeszakítását. Az igazságügyért felelős miniszter az előterjesztés előkészítése során - a büntetés
végrehajtásának megkezdésére halasztó hatállyal - elrendelheti az elítéltnek a büntetés-végrehajtás
központi kórházában történő szakorvosi vizsgálatát.

(3)  A  legfőbb  ügyész,  illetőleg  az  igazságügyért  felelős  miniszter  a  kegyelmi  kérelmet  a
köztársasági elnökhöz akkor is felterjeszti, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz előterjesztést.

(4) A kegyelmi döntésről szóló határozatot a terheltnek és a kegyelmi kérelem előterjesztőjének
az a bíróság, illetőleg ügyész kézbesíti,  amely előtt  az eljárás folyik. Ha a kegyelmi kérelmet a
határozat jogerőre emelkedését követően terjesztették elő, a kegyelmi döntésről szóló határozatot az
ügyben első fokon eljárt bíróság kézbesíti az elítéltnek, és a kegyelmi kérelem előterjesztőjének. Ha
az elítélt a szabadságvesztését, illetve a javítóintézeti nevelését tölti, részére a kegyelmi döntésről
szóló  határozatot  az  igazságügyért  felelős  miniszter  közvetlenül  a  büntetés-végrehajtási  intézet,
illetve a javítóintézet útján kézbesíti, egyben értesíti az első fokon eljárt bíróságot.

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a kegyelmi határozat számát, a határozathozatal
idejét,  az  igazságügyért  felelős  miniszter  ellenjegyzésének  keltét,  a  kegyelmi  döntéssel  érintett
határozatokat  hozó  bíróság  vagy  ügyész  megnevezését,  az  érintett  határozatok  számát  és  azok
meghozatalának  idejét,  és  a  kegyelmi  döntés  tartalmát.  Ha  a  köztársasági  elnök  kegyelmet
gyakorolt, az értesítés tartalmazza a kegyelemhez fűződő jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást
is.

(6) Ha  a  büntetőeljárás  kegyelemből  történő  megszüntetését  a  bíróság  vagy  az  ügyész
hivatalból kezdeményezte, a terhelt az eljárást megszüntető határozat kézbesítésétől számított nyolc
napon belül kérheti az eljárás folytatását.

A Be. 599. § (1) bekezdése alapján az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetését az
igazságügyért  felelős  miniszter  különös  méltánylást  érdemlő  okból  egészben  vagy  részben
elengedheti.

(2)  Az  államot  illető  bűnügyi  költség  és  a  rendbírság  megfizetésének  elengedésére  irányuló
kérelmet  az  államot  illető  bűnügyi  költség  megfizetésére  kötelezett,  a  rendbírsággal  sújtott  (a
továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett),  a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, valamint a
fizetésre kötelezett 56. § szerinti képviselője nyújthatja be.

(3)  Az  elsőfokú  bíróság  az  államot  illető  bűnügyi  költség  és  a  rendbírság  megfizetésének
elengedésére irányuló kérelmet a fennálló tartozás mértékéről, illetve az addigi befizetés adatairól
szóló igazolással, és a büntetőügy irataival (részirattal), ideértve a (4) bekezdés szerint beszerzett
adatokat, iratokat is, az esetlegesen rendelkezésre álló bírósági foglalási jegyzőkönyvvel felterjeszti
az igazságügyért felelős miniszterhez.

(4)  A bíróság a  felterjesztés  előtt  a  megkeresés  (71.  §) szabályai  szerint  beszerzi  a  fizetésre
kötelezettnek a döntéshez szükséges személyes adatait, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére
vonatkozó adatokat is, valamint a fizetésre kötelezett személyi körülményeit, vagyoni és jövedelmi
helyzetét  feltáró  részleges  környezettanulmányt,  továbbá  fogva lévő  terhelt  esetében  az  intézeti
értékelő véleményt.

(5) A részleges környezettanulmányt a pártfogó felügyelő készíti el.
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Lajstrom irodán dolgozó tisztviselői tudáscsomag

1. Jogszabályok:
– 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
– 9/2002. (IV.9.) IM rendelet a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a 

bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
– 21/2003. (VI.24.) IM-BM-PM együttes rendelet a bűnügyi költségek előlegezéséről
– 6/1986. (VI.26.) IM rendelet a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban
– 3/1986. (II.21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról
– 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
– 16/2014. (III.13.) KIM rendelet a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok 

nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról

2. Szabályzatok:
– országos

4/2002. OIT szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről
5/2003. OIT szabályzat a büntetőeljárás során használt iratok nyomtatványként történő 
rendszeresítéséről
8/2003. OIT szabályzat a bírósági statisztikai adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról
OBH elnökének 12/2012. (X.I.) OBH utasítása a hirdetményi kézbesítések 
nyilvántartásáról szóló szabályzatról 

– helyi
Szabályzat az intézményi bélyegzők kezeléséről (2014.El.I.D.2.1.8.)

3. Egyéb dokumentumok:
– BIRO program kézikönyv
– Program változás listák/BIRO program változáslista

4. Alapvető jogszabályi és egyéb ismeretek:
– Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
– 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
– 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról



ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 
"Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"

– 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
– országos szabályzatok

– Az Országos Bírósági Hivatal  elnökének 2/2013. (II.12.)  OBH utasítása a bíróság és
igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

– helyi szabályzatok
– Szervezeti és Működési Szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  épületébe  történő  be-és  kilépés,  valamint  az  épületben

tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság

épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
– Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
– Parkolási szabályzat
– A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
– Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)
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Polgári ügyszakban dolgozó tisztviselői tudáscsomag

1. Jogszabályok:
– 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól
– 5/2001. (III.13.) IM rendelet a bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 

Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési 
feltételének meghatározásáról 

– 56/2008.(III.26.) Korm. rendelet a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról
– 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 5. pontban részletezett rendelkezései

2. Szabályzatok:
– országos

4/2002. OIT szabályzat a bíróságok egységes iratkezeléséről

– helyi
Szabályzat az intézményi bélyegzők kezeléséről (2014.El.I.D.2.1.8.)

3. Egyéb dokumentumok:
– Büsz prezentáció 

4. Alapvető jogszabályi és egyéb ismeretek:
– Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
– 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
– 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
– 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
– országos szabályzatok

– Az Országos Bírósági Hivatal  elnökének 2/2013. (II.12.)  OBH utasítása a bíróság és
igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

– helyi szabályzatok
– Szervezeti és Működési Szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  épületébe  történő  be-és  kilépés,  valamint  az  épületben

tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Tatabányai  Törvényszék  illetékességi  területéhez  tartozó  városi/munkaügyi  bíróság
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épületében tartózkodás rendjéről szóló szabályzat
– Munkaidő-nyilvántartással és rugalmas munkaidővel kapcsolatos szabályzat
– Munkába járás költségeinek megtérítéséről szóló szabályzat
– Parkolási szabályzat
– A minősített adatok védelméről szóló szabályzat
– Informatikai biztonsági szabályzat (I-III. Fejezet)

5.   1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 4. pontban részletezett rendelkezései:

A Pp. 66. § (1) Amennyiben a törvény egyes perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél
helyett az általa, illetőleg törvényes képviselője által választott meghatalmazott is eljárhat.

(2) Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike
képviselheti,  egy-egy  perbeli  cselekménynél  azonban csak  egyikük  járhat  el;  az  ezzel  ellentétes
kikötés hatálytalan. Ha a meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt
a bíróság akként bírálja el, mintha magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének
eltérőek.
67. § (1) A perben meghatalmazottként eljárhat:

a) a félnek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója;
b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja;
c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda;
d)  közigazgatási  szerv,  egyéb  költségvetési  szerv  vezetője  vagy  alkalmazottja  a  szervnek  a

tevékenységével  kapcsolatos,  valamint  az  alkalmazott  a  szerv  vezetőjének  az  őt  e  minőségében
érintő pereiben;

e) az önkormányzatokat (azok szerveit) érintő perek közül:
ea) a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének)

a  tagja,  a  polgármester  (főpolgármester,  megyei  közgyűlés  elnöke),  a  jegyző  (főjegyző)  és  a
polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatalának) alkalmazottja;

eb)  a  polgármesternek  (főpolgármesternek,  megyei  közgyűlés  elnökének,  a  kerületi  hivatal
vezetőjének)  az  őt  e  minőségében érintő  pereiben:  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testületének
(közgyűlésének,  a  kerületi  képviselőtestületnek)  a  tagja,  a  jegyző  (főjegyző)  és  a  polgármesteri
hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;

ec)  a  jegyzőnek  (főjegyzőnek)  az  őt  e  minőségében  érintő  pereiben:  a  polgármesteri  hivatal
(főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;

ed) a helyi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő
pereiben: a szerv alkalmazottja,  a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri
hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja;

ee)  a  nemzetiségi  önkormányzatnak,  valamint  annak  vezetőjének  az  őt  e  minőségében  érintő
pereiben: a nemzetiségi  önkormányzat  tagja,  a  nemzetiségi  önkormányzat  szervének vezetője  és
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alkalmazottja;
ef) a nemzetiségi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben

érintő  pereikben:  a  nemzetiségi  önkormányzat  tagja,  a  nemzetiségi  önkormányzat  szervének
vezetője és alkalmazottja;

f)  a  szakszervezet  a  saját  tagjának  perében,  valamint  a  külön  jogszabályban  meghatározott
perekben;

g) az érdek-képviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a
szervezet alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható;

h) a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben;
i)  a  jogi  személy  és  egyéb  gazdálkodó  szervezet  alkalmazottja  munkáltatójának  gazdasági

tevékenységével kapcsolatos pereiben, a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet jogtanácsosa
(jogi  előadója)  pedig  azokban  a  perekben  is,  amelyekben  külön  jogszabály  a  képviseletre
feljogosítja;

j) akit erre külön jogszabály feljogosít.
(2) A perben a jogi  személy és egyéb gazdálkodó szervezet  jogtanácsosát  (jogi  előadóját)  az

ügyvéd jogállása illeti meg.
(3) Ügyvédjelölt (jogi előadó) az ítélőtábla és a Kúria előtt - a 119. §-ban szabályozott esetet

kivéve - nem járhat el.
(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a törvényben szabályozott eljárásokban a jogi képviselet

nem kötelező.
68. § Nem lehet meghatalmazott:
a) aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be;
b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott;
c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.
69.  §  (1)  A meghatalmazást  írásba  kell  foglalni  vagy  jegyzőkönyvbe  kell  mondani.  Írásbeli

meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített
másolatát első jelentkezése alkalmával az iratokhoz csatolás végett a bíróságnak bemutatni.

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (195., 196.
§) kell foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt a fél sajátkezűleg írta alá, tanúk
alkalmazása nem szükséges;  az  ügyvédi  meghatalmazásra  egyebekben az  erre  vonatkozó  külön
jogszabályok irányadók.

(3)  A  külföldön  kiállított  meghatalmazást  közokiratba  vagy  hitelesített  magánokiratba  kell
foglalni. Az ilyen meghatalmazás felülhitelesítésére a 198. § b) pontja irányadó.

(4)  Az  idegen  nyelven  kiállított  meghatalmazás  hiteles  magyar  fordítását  csak  akkor  kell
bemutatni, ha ezt a bíróság szükségesnek tartja.

(5) A gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi előadója) meghatalmazásának igazolásáról külön
jogszabály eltérően rendelkezhetik.

70. § (1) A meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes perbeli cselekményekre szólhat.
(2) A per vitelére szóló meghatalmazás kiterjed a perrel  kapcsolatos minden nyilatkozatra és

cselekményre, ideértve a 147. § alá eső viszontkereset indítását, továbbá a biztosítási intézkedéseket
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és a végrehajtási  eljárást, valamint annak során indított kereseteket, végül az említett  eljárások
bármelyikében a peres pénznek vagy dolognak és az eljárási költségeknek az átvételét is.

(3) A meghatalmazott ügyvéd vagy ügyvédi iroda a helyettesítésével más ügyvédet vagy ügyvédi
irodát is megbízhat.

(4)  A  meghatalmazás  korlátozása  csak  annyiban  hatályos,  amennyiben  az  magából  a
meghatalmazásból kitűnik.

71. § A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy a fél halála folytán való megszűnése a
bírósággal  szemben  a  bíróságnak  való  bejelentéstől,  az  ellenféllel  szemben  pedig  a  vele  való
közléstől hatályos.

72.  §  A  meghatalmazott  képviseleti  jogosultságát  (67-69.  §)  a  bíróság  az  eljárás  bármely
szakában hivatalból vizsgálja.

73. § (1) Természetes és jogi személy a képviselője részére olyan meghatalmazást is adhat, amely
őt perek vitelére általánosságban jogosítja fel (általános meghatalmazás).

(2) Az általános meghatalmazást  nyilvántartásbavétel  végett  a bíróságnál be kell  jelenteni.  A
nyilvántartásba vett általános meghatalmazás a nyilvántartást vezető bíróságnál pótolja az egyes
perekre szóló külön meghatalmazást.

(3) Az általános meghatalmazás visszavonását  vagy felmondását a bírósághoz szintén be kell
jelenteni.

(4)  Egyebekben  a  meghatalmazásra  vonatkozó  megelőző  rendelkezések  az  általános
meghatalmazásra is megfelelően irányadók.

A Pp.  93.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  beadványokon  fel  kell  tüntetni  a  bíróságot,  amelyhez  a
beadványt intézik, továbbá a felek nevét, lakóhelyét és a per tárgyát, a folyamatban levő ügyekben
pedig ezenfelül a bírósági ügyszámot is.

(2) A beadványokat a per bíróságánál eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a
perben érdekelve van; ha több félnek közös képviselője (meghatalmazottja) van, részükre együttesen
egy példányt kell számításba venni. A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a
beadvány többi példányához is.

(3)  Ügyvédi  képviselet  esetében az  ügyvédnek a  beadvány minden példányát  aláírásával  kell
ellátnia; egyébként a beadvány első példányát a 196. §-nak megfelelően kell kitölteni.

A Pp. 97. §-a alapján ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél
helyett a meghatalmazottnak kell kézbesíttetni. Ez a rendelkezés nem terjed ki az olyan idézésre,
amelyben a bíróság a felet vagy annak törvényes képviselőjét személyes megjelenésre kötelezi.

98. §  Ha az iratot  a címzett  halála miatt  vagy azért  nem lehet kézbesíteni,  mert a címzett  a
bejelentett  címen  ismeretlen,  vagy  onnan  ismeretlen  helyre  költözött,  erről  az  érdekelt  feleket
értesíteni kell.

99. § (1) A bírósági iratokat - ha a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - postai szolgáltató
útján kell kézbesíteni. A kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok
szerint történik.
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(2) A postai úton megküldött bírósági iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az
ellenkező  bizonyításáig  -  a  postai  kézbesítés  második  megkísérlésének  napját  követő  ötödik
munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(3) A bíróság a (2) bekezdésben foglalt  kézbesítési  vélelem beálltát  nem állapítja  meg,  ha a
kézbesítés helyettes átvevő részére történt meg és a helyettes átvevő az ellenérdekű fél volt.

(4) Keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesítése esetében a bíróság a
kézbesítési vélelem beállásáról a feleket nyolc munkanapon belül értesíti. Az értesítéshez mellékelni
kell  azt  a  hivatalos  iratot,  amelyre  vonatkozóan  a  bíróság  a  kézbesítési  vélelem  beálltát
megállapította. Az értesítésben - keresetlevél esetében - a bíróság tájékoztatja a felet a 128. §-ban
foglaltakról is.

(5) A címzett a neki szóló iratot - személyazonosságának igazolása mellett - a bírósági irodában
is átveheti.

A Pp. 101. §  (1) bekezdése alapján Ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban
van,  amely  a  kézbesítéshez  jogsegélyt  nem  nyújt,  vagy  ha  a  kézbesítés  egyéb  elháríthatatlan
akadályba ütközik, illetőleg ha a kézbesítés megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik,
továbbá a 100/A. § (4) bekezdésében meghatározott  esetben a kézbesítést  hirdetmény útján kell
teljesíteni. Hirdetmény útján kell a kézbesítést teljesíteni az ismeretlen örökösök részére is.

(2) Hirdetményi kézbesítést a bíróság - a 100/A. § (4) bekezdésében és a 386/C. § (3) bekezdésben
meghatározott  eset  kivételével  -  csak  a  fél  kérelmére  és  csak  az  annak  alapjául  szolgáló  ok
valószínűsítése esetében rendelhet el. Ha az előadott tények valótlannak bizonyulnak, és a fél erről
tudott,  vagy kellő  gondosság mellett  tudhatott  volna,  a  hirdetményi  kézbesítés  és  az  azt  követő
eljárás érvénytelen, a felet pedig a felmerült költségben és ezen felül pénzbírságban (120. §) is el
kell marasztalni. Ha az iratot a bíróság a 100/A. § vagy a 386/C. § (3)-(5) bekezdése szabályainak
megsértésével  kézbesítette  hirdetményi  úton,  a  hirdetményi  kézbesítés  és  az  azt  követő  eljárás
érvénytelen.  Ezeket  a  következményeket  a  bíróság  az  eljárást  befejező  határozat  jogerőre
emelkedését megelőzően - a felek meghallgatása után - hivatalból,  egyébként pedig perorvoslat
alapján mondja ki.

(3) Ha a hirdetményi kézbesítést követő eljárást - habár csak hallgatólagosan is - az ellenfél (aki
részére az iratot hirdetmény útján kézbesítették) jóváhagyja, az eljárás nem válik érvénytelenné, a
pénzbírságot azonban - a 100/A. § esetét ide nem értve - ilyen esetben is ki kell szabni, s a felet
kötelezni kell a felmerült költségtöbblet megfizetésére.

102. §  (1) A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a fél -
illetőleg  ismeretlen  örökösök  részére  való  kézbesítés  esetében  az  örökhagyó  -  utolsó  ismert
lakóhelyén a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára, továbbá közzé kell tenni a bíróságok központi
internetes honlapján.

(1a) A hirdetmény tartalmazza
a) a kifüggesztés, a bíróságok központi  internetes honlapján történő közzététel esetén pedig a
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közzététel napját,
b) az eljáró bíróság megnevezését,
c) a bírósági ügyszámot,
d) a címzett nevét és utolsó belföldi lakóhelyét (székhelyét), ennek hiányában tartózkodási helyét,
e) azt az okot, amelynek következtében a hirdetményi kézbesítés szükségessé vált és
f)  a  figyelemfelhívást  az  (5)  bekezdés  szerinti  jogkövetkezményre  és  arra,  hogy  a  címzett  a

kézbesítendő iratot a bíróság kezelőirodáján átveheti.
(2) Ha a fél olyan államban lakik, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,  de amellyel a

postai forgalom fennáll, a hirdetményt - lehetőleg ajánlott levélként - a fél ottani címére is meg kell
küldeni. Ha a hirdetményi kézbesítésre a 100/A. § (4) bekezdése alapján kerül sor, és a fél olyan
államban lakik, amellyel a postai forgalom fennáll,  a hirdetményt ajánlott levélként a fél ottani
címére is meg kell küldeni.

(3)  Ha  keresetlevelet  kell  az  alperesnek  hirdetmény  útján  kézbesíteni,  részére  a  bíróság
ügygondnokot (74. §) rendel és a keresetlevelet annak is kézbesítteti.

(4)  A  hirdetményi  kézbesítéssel  felmerülő  költséget  az  köteles  előlegezni,  aki  a  hirdetményi
kézbesítést kérte.

(5)  Hirdetményi  kézbesítés  esetén  az  iratot  -  ha  a  bíróság  másként  nem  rendelkezik  -  a
hirdetménynek  a  bíróság  hirdetőtábláján  való  kifüggesztésétől  számított  tizenötödik  napon  kell
kézbesítettnek tekinteni.

(6) A hirdetményi kézbesítésről az eljáró bíróság számítógépes nyilvántartást  vezet,  amelyben
rögzíti a bíróság nevét, az ügy számát, az utolsó ismert lakóhely (székhely) megjelölésével a fél
nevét,  akinek  részére  a  kézbesítés  hirdetmény  útján  történt,  továbbá  azt  az  okot,  amelynek
következtében a kézbesítés szükségessé vált,  illetve a kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem
beálltának  időpontját.  Az  országosan  összekapcsolt  számítógépes  közhiteles  nyilvántartást  az
Országos Bírósági Hivatal elnöke kezeli, az abban foglalt adatokról az Országos Bírósági Hivatal
elnöke  jogszabályban  meghatározott  költségtérítés  ellenében  a  felvilágosítást  kérő  személyére
vonatkozóan, kérelmére felvilágosítást ad.

(7) Más személy kérelmére felvilágosítás csak akkor adható, ha a bíróság, ügyészség, nemperes
eljárást  lefolytató  közjegyző  vagy  közigazgatási  szerv  törvényben  meghatározott  feladatainak
teljesítéséhez, illetve a felvilágosítást kérő személynek törvényben biztosított jogai gyakorlásához
szükséges.  A törvényes  jogcímet  valószínűsíteni  kell.  Ilyen  esetben az  adatszolgáltatás  tényét  a
számítógépes rendszerben oly módon kell rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás időpontja, jogcíme és
az  adat  felhasználója  megállapítható  maradjon.  A  jogellenes  adatkérés  és  felhasználás
jogkövetkezményeit a felvilágosítást kérő viseli.

A Pp. 103. § (1)bekezdése alapján a határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani.
(2)  A napokban  megállapított  határidőbe  a  kezdőnap  nem számít  bele.  Kezdőnap  az  a  nap,

amelyre  a  határidő  megkezdésére  okot  adó  cselekmény  vagy  egyéb  körülmény  (pl.  kézbesítés,
kihirdetés) esik.

(3) A hónapokban vagy években megállapított  határidő azon a napon jár le,  amely számánál
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fogva a  kezdőnapnak megfelel,  ha  pedig  ez  a nap a lejárat  hónapjában hiányzik,  a  hó  utolsó
napján.

(4)  Ha  a  határidő  utolsó  napja  munkaszüneti  napra  esik,  a  határidő  csak  az  azt  követő
legközelebbi munkanapon jár le.

(5) A határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a
bíróság előtt teljesítendő cselekményre megállapított határidő azonban már a hivatali idő végével
lejár.

A Pp. 115. § (1) bekezdése alapján amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a tárgyalásról,
a  felek  szóbeli  meghallgatásáról,  valamint  a  tárgyaláson  kívül  foganatosított  egyéb
meghallgatásról (kihallgatásról) jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2)  Az  elnök  határozza  meg,  hogy  milyen  eljárási  cselekmények  (meghallgatás,  kihallgatás,
tárgyalás stb.) esetében alkalmaz jegyzőkönyvvezetőt.

(3)  Jogszabály  megengedheti,  hogy  a  bíróság  a  tárgyalás  (meghallgatás  stb.)  anyagát
jegyzőkönyv helyett más módon rögzítse.

116. § A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
a) az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot;
b) a felek nevét és perbeli állását, továbbá a per tárgyát;
c) a tárgyalás (meghallgatás vagy kihallgatás) helyét, továbbá kezdő és befejező időpontját;
d) a bírák, a jegyzőkönyvvezető és a tolmács nevét;
e)  a  jelenlevő  feleknek  és  képviselőiknek  nevét  és  perbeli  állását,  a  jelen  levő  más  perbeli

személyek nevét;
f) zárt tárgyalás esetén az erre való utalást.
117. § (1) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket,

mégpedig  úgy,  hogy  a  jegyzőkönyv  alapján  azt  is  meg  lehessen  állapítani,  vajon  az  eljárás  a
törvényben meghatározott alaki követelményeknek megfelel-e. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés
pontos szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni.

(2) Különösen fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben:
a) a tárgyalás megkezdésének kitűzött és tényleges időpontját;
b) a felek által előadott vagy a periratokból felolvasott lényeges kérelmeket és nyilatkozatokat,

ideértve  a  felek  tényállításait  és  bizonyítási  indítványait,  valamint  a  keresetváltoztatást  és  a
viszontkeresetet,  úgyszintén  a  korábbi  kérelmektől  és  nyilatkozatoktól  való  eltéréseket,  illetőleg
valamely nyilatkozatnak bírói felhívás ellenére való elmulasztását vagy megtagadását;

c) az okiratok bemutatásának megtörténtét, valamint a tanúk vallomását, a szakértők véleményét
és a szemle eredményét;

d) a keresettől való elállást, továbbá az elismerést és a jogról való lemondást, illetőleg a felek
között létrejött egyezséget;

e) a pervezetés és rendfenntartás körében tett intézkedéseket, a korábbi eljárás ismertetésének
megtörténtét,  valamint  a  bíróság  által  az  eljárás  folyamán  hozott  végzéseket  és  az  ítélet
kihirdetésének megtörténtét.
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(3) A felek beadványának, a szakértők véleményének vagy más periratnak felolvasása, valamint
okiratnak vagy másolatnak csatolása esetében a jegyzőkönyvben csupán ennek megtörténtére kell
utalni.

(4) Ha a felek bármelyike az eljárás során felmerült valamely körülménynek vagy ott elhangzott
nyilatkozatnak  jegyzőkönyvbe  vételét  kéri,  ezt  csak  abban  az  esetben  lehet  mellőzni,  ha  a
bíróságnak az illető körülmény vagy nyilatkozat megtörténtéről nincs tudomása.

(5) Az elhalasztott tárgyalásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a tárgyalás folytatólagos
vagy ismételt, ennek a jegyzőkönyvből ki kell derülnie.

118.  §  (1)  A  bírósági  tárgyalásról  a  jegyzőkönyvet  egyidejűleg,  hangfelvétel  esetén  pedig
legkésőbb nyolc munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készül,
fel kell tüntetni a jegyzőkönyv írásba foglalásának napját, és a feleket tájékoztatni kell arról, hogy
az  elkészült  jegyzőkönyvet  mikor  és  hol  tekinthetik  majd  meg,  illetve  vehetik  át.  A  bíróság  a
jegyzőkönyvet  az  írásba  foglalást  követő  további  tizenöt  napon  belül  kézbesíti,  ha  törvény  a
jegyzőkönyv megküldését írja elő.

(2)  A  jegyzőkönyv  hivatalból  vagy  az  elnök  engedélyével  a  felek  megjegyzései  alapján  is
kiegészíthető  és  módosítható;  a  felek  erre  vonatkozó  kérelmét  -  annak  elutasítása  esetén  -  a
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket úgy kell
törölni, hogy a törölt szövegrész olvasható maradjon.

(3)  Ha  a  jegyzőkönyv  elkészítésére  nem  az  eljárási  cselekménnyel  egyidejűleg  kerül  sor,  az
eljárási cselekményen jelen lévő felek - amennyiben a jegyzőkönyv részükre kézbesítésre kerül - a
kézbesítéstől számított 8 napon belül, ha pedig a jegyzőkönyv a felek részére nem kerül kézbesítésre,
akkor az eljárási cselekménytől számított 15 napon belül a jegyzőkönyv kijavítását, kiegészítését
kérhetik.

(4) A jegyzőkönyvet és az esetleges módosításokat az eljáró bíró, illetve a tanács elnöke és a
jegyzőkönyvvezető  írja  alá.  Ha a  bíróság  tanácsban  jár  el,  és  a  tanács  elnöke  a  jegyzőkönyv
aláírásában akadályoztatva van, a jegyzőkönyvet helyette - helyettesi minőségének feltüntetésével -
a tanács egyik tagja írja alá.

(5) Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése hangfelvétellel történik, a hangfelvétel írásba
történő  áttétele  során  a  jegyzőkönyvvezető  helyett  a  leírást  végző  bírósági  alkalmazott  (a
továbbiakban: leíró) jár el, és aláírásával igazolja, hogy a leírást a hangfelvételnek megfelelően
készítette el.

A Pp. 119. §  (1) bekezdése alapján a felek, az ügyész és a perben részt  vevő egyéb személyek,
valamint  azok  képviselői  a  per  iratait  -  a  határozatok  tervezeteinek  és  az  esetleges
különvéleménynek kivételével - a per bármely szakaszában külön engedély nélkül megtekinthetik és
azokról maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek. Olyan tárgyalásról készült jegyzőkönyvet
azonban, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése végett zárták ki, illetve a minősített
adatot tartalmazó egyéb okiratot lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ilyen ügyben
az iratok megtekintésének is  csak a minősített  adat  védelméről  szóló törvényben meghatározott
engedély, valamint az abban meghatározott szabályok alapján a bíróság elnöke által megállapított
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feltételek mellett van helye.
(2) A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői az eljárás

során az üzleti titkot, hivatásbeli titkot vagy a külön törvényben meghatározott, az (1) bekezdésben
nem  említett  más  titkot  tartalmazó  iratok  esetében  -  a  titok  megtartásának  kötelezettségét
tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett -, az eljáró bíró által megállapított rendben
és  szabályok  szerint  gyakorolhatják  az  iratbetekintési  és  másolatkészítési  jogot.  Ha azonban  a
titoktartás alóli felmentés megadására jogosult a 192. § (3) bekezdése alapján határidőben úgy
nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul
hozzá, a bíróságon és a jegyzőkönyvvezetőn (leírón) kívül az irat ezen titkot tartalmazó részét más
nem tekintheti  meg, azt  lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ha a per tárgyát
annak eldöntése képezi, hogy az okirat tartalma közérdekű adatnak minősül-e, az eljárás során ezen
okiratot megismerni nem lehet, és az az eljárás jogerős befejezése után is csak a per eldöntéséhez
képest  tekinthető  meg,  illetve  másolható  le;  e  rendelkezést  a  bíróságra,  a  jegyzőkönyvvezetőre
(leíróra) és arra a perbeli személyre, aki az iratot benyújtotta, nem kell alkalmazni.

(3)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  személyeken  kívül  -  a  bírák  jogállásáról  és
javadalmazásáról  szóló  törvényben  szabályozott  tájékoztatás  kivételével  -  az  eljárásról
felvilágosítás  annak adható,  akinek az  eljárás  lefolytatásához,  illetve  annak eredményéhez  jogi
érdeke fűződik. Az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi
az  iratok  megtekintését,  az  azokról  való  másolat  és  kivonat  készítését,  illetve  a  szükséges
felvilágosítás  megadását.  Az  (1)  bekezdésben  említett  jegyzőkönyv,  valamint  az  (1)  vagy  (2)
bekezdésben meghatározott  titkot  tartalmazó irat  megtekintését,  valamint  azok tartalmáról  való
felvilágosítás  adását,  továbbá  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  titkot  tartalmazó  iratról  való
másolat és kivonat készítését kizárólag a minősítő vagy a titoktartás alóli felmentés megadására
jogosult által adott megismerési engedélyben vagy felmentésben feltüntetett személy részére lehet
engedélyezni.

(4) Az iratok megtekintése és a másolatkészítés során a 171/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
(5) A fél, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személy, valamint azok képviselője írásban vagy

a tárgyaláson kérheti, hogy a részére kiadható iratot elektronikus formában az általa megjelölt e-
mail címre továbbítsa a bíróság, ha az irat

a) elektronikus formában,
b) elektronikus okiratként vagy
c) a papíralapú okirat elektronikus másolataként a bíróságnál rendelkezésre áll.
(5a) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az irat továbbításáért nem kell illetéket fizetni. Az

irat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre [119. § (5) bekezdés a) pont], ha a bíróság a
papír alapú iratot informatikai eszköz alkalmazásával szerkesztette meg; az elektronikus formában
rendelkezésre álló irat nem hiteles kiadmány, az bizonyítékként nem használható fel.

(6)  Bíróság,  ügyészség,  közjegyző,  bírósági  végrehajtó,  nyomozó  hatóság  vagy  közigazgatási
hatóság megkeresésére - törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben - a
bíróság  a  per  iratait  vagy  azok  másolatát  (kivonatát)  megküldi,  illetve  azokba  betekintést
engedélyez.
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(7) Az ítéletről és az ítélettel  szembeni  perorvoslat  során hozott,  az alsóbb fokú bíróságot új
eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésről a per jogerős befejezését követő három hónap
eltelte  után a bíróságnak fizetendő oldalanként  háromszáz  forint,  de határozatonként  legfeljebb
ötezer  forint  díj  ellenében  bárkinek  anonimizált  másolat  adható.  A  határozatban  szereplő
természetes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat olyan módon kell törölni, hogy az ne
járjon a megállapított tényállás sérelmével; egyebekben a határozatban szereplő egyes személyeket
az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott másolatban nem kell törölni:
a)  törvény  eltérő  rendelkezésének  hiányában  az  állami  vagy  helyi  önkormányzati  feladatot,

valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó személy nevét és beosztását, ha az
adott személy az eljárásban közfeladatának ellátásával összefüggésben vett részt;

b) a meghatalmazottként eljárt jogi képviselő nevét;
c) az egyesület vagy alapítvány képviselőjének nevét;
d) a közérdekből nyilvános adatokat.
(9)  Nem  adható  másolat  a  (7)  bekezdés  alapján  az  olyan  határozatról,  mely  az  (1)  és  (2)

bekezdésben  meghatározott  titkot  tartalmaz,  továbbá  azon  határozatról,  melyet  a  XV-XVIII.
Fejezetben  meghatározott  vagy  olyan  perben  hoztak,  amelyben  a  bíróság  a  nyilvánosságot  a
tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárta.

219. §   (1) Kézbesítés útján kell közölni:
a) az ítéletet a felekkel;
b)  a  tárgyaláson  hozott  végzést  azzal  a  féllel,  aki  a  tárgyalásra  nem  volt  szabályszerűen

megidézve;
c) a  tárgyalás  folyamán hozott  olyan végzést,  amely  új  határnap kitűzésére  vonatkozik,  vagy

amely ellen külön fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta (135. §);
d) a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel;
e) az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész,

illetőleg a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet az eljárást megindította.
(2) A határozatot - kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta [218. § (1) bek.] - annak

meghozatalától számított legkésőbb tizenöt napon belül kell írásba foglalni és az írásba foglalást
követő  nyolc  napon  belül  kézbesíteni  kell.  Ha  az  ítélet  kihirdetését  a  bíróság  elhalasztotta,  a
kihirdetéskor jelen lévő feleknek a bíróság az írásba foglalt  ítéletet nyomban kézbesíti,  és ezt  a
jegyzőkönyvben is feltünteti, a meg nem jelent feleknek pedig nyolc napon belül kézbesíti. A felek
részére a határozatnak nemcsak a rendelkező részét, hanem indokolását is kézbesíteni kell, kivéve,
ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni.

(3) Az olyan határozatot, amely nem esik az (1) bekezdés alá, már a kihirdetéssel közöltnek kell
tekinteni.

(4) A büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában fogvatartott részére a büntetés-
végrehajtási intézet parancsnoka, illetve a fogda parancsnoka útján kell az iratot kézbesíteni.

(5) A jelen § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a határozatot nem a felekkel,
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hanem más érdekelttel kell közölni.

A Pp. 224. §  (1) bekezdése alapján a bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba
vagy más hasonló elírás esetén a határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti.

(2) A kijavítás tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat. A meghallgatásra
kitűzött határnap - írásbeli meghallgatás esetében a határidő - elmulasztása a határozathozatalt
nem gátolja, s e mulasztás miatt igazolásnak helye nincs.

(3)  A  határozat  kijavítását  rendelő  végzést  a  kijavított  határozatra  s  lehetőleg  annak
kiadmányaira  is  fel  kell  jegyezni.  Ha  a  határozatot  már  kézbesítették,  a  kijavítást  feltüntető
kiadmányt is kézbesíteni kell.

(4) A kijavítás tárgyában hozott  határozat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az a
rendelkező részre vonatkozik.

(5)  A kijavítás  iránt  előterjesztett  kérelemnek  a  határozat  elleni  fellebbezésre  és  a  határozat
végrehajtására halasztó hatálya nincs.


