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A tételek (Büntetőeljárás-jog 1., illetve szigorlat) 

1.A büntető eljárásjog fogalma, feladata, jogforrásai és szakaszai 
2. A büntetőeljárás alapelveinek fogalma és rendszere. Az ártatlanság vélelme 
3. Az alapvető jogok védelme. A védelem joga. A büntetőeljárás alapja és akadályai. Az 
eljárási feladatok megoszlása 
4. Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége. A bizonyítás alapvetései. A büntetőeljárás nyelve 
és a nyelvhasználat joga. A processzuális alapelvek: szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság. 
A Be. hatálya 
5. Az alanyok fogalma, csoportosítása. Jogképesség, cselekvőképesség a büntetőeljárásban 
6. A rendőrség nyomozó hatóságának felépítése, hatásköre, illetékessége 
7. A nyomozó hatóság feladata. A nyomozó hatóság tagjának kizárása 
8. Az ügyészség feladatai, jogai, hatásköre és illetékessége 
9. A bíróságok szervezete, hatásköre, illetékessége 
10. A terhelt fogalma, jogai, kötelezettségei 
11. A védő személye, jogai, kötelezettségei. Kötelező védői részvétel abüntetőeljárásban 
12. A sértett fogalma, jogai, kötelezettségei 
13. A magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél 
14. A vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, a segítők 
15.A különleges bánásmód megállapítása és általános szabályai, visszautasítása és 
felülvizsgálata. Egyes intézkedésekkel érintett más személyek 
16. A különleges bánásmód körébe tartozó intézkedés általános szabályai (hatékony 
jogérvényesítést, joggyakorlást elősegítő intézkedések. Egyes intézkedésekkel érintett más 
személyek 
17. A különleges bánásmód körébe tartozó intézkedés különös szabályai (védelmi 
intézkedések) 
18. Az eljárás ügyiratainak megismerése és zárt kezelése. A minősített adat felhasználása 
19. Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményen 
20. Telekommunikációs eszköz használata. Az elektronikus kapcsolattartás. 
21. A határidő és a határnap. Az igazolás 
22. A bizonyítás fogalma, tárgya, eszközei, törvényessége. A bizonyítékok értékelése 
23. Bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, bizonyító erő 
24. A tanú személye, vallomása, vallomástételének akadályai 
25. A szakvélemény 
26. A terhelt vallomása 
27. A tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus adat. A pártfogó felügyelői vélemény 
28. A szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a 
szembesítés és a műszeres vallomásellenőrzés 
29. A kényszerintézkedésekről általában. Az őrizet 
30. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések általános szabályai. A távoltartás és 
a bűnügyi felügyelet 
31. A letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés 
32. A kutatás és a motozás 
33. A lefoglalás 
34. A zár alá vétel 
35. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 



  
B tételek (Büntetőeljárás-jog 2., illetve szigorlat) 
  
1. A büntetőeljárás szakaszai, a dinamikus eljárás menete 
2. Az előkészítő eljárás szerepe a büntetőeljárásban, leplezett eszközök alkalmazása a 
büntetőeljárásban 
3. A leplezett eszközök alkalmazásának fogalma, feltételei és célja 
4. Az engedélyhez nem kötött leplezett eszközök, és az ügyészi engedélyhez kötött leplezett 
eszközök 
5. A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök 
6. A leplezett eszközök alkalmazásának megszüntetése, és a titkos információgyűjtés 
eredményének felhasználhatósága 
7. Az adatkérés, adatgyűjtés, és az egyéb adatszerző tevékenység 
8. A nyomozás megindítása (a megindítás alapja, a feljelentés, a feljelentés elintézése, 
kiegészítése) 
9. A feljelentés elutasítása 
10. A nyomozás általános rendelkezései (alapvető rendelkezések, ügyészségi nyomozás, 
áttétel) 
11. A nyomozás tartama, ügyiratok megismerése, a bűncselekményből származó vagyon 
visszaszerzése és a polgári jogi igény érvényesítése 
12. A nyomozás során történtek rögzítésének módjai. A jegyzőkönyvre és a feljegyzésre 
vonatkozó rendelkezések. Határozat a nyomozás során 
13. Jogorvoslat a nyomozás során 
14. Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata a felderítés ésa vizsgálat során 
15. A felderítés szerepe, jelentősége, szabályai 
16. A gyanúsított kihallgatása 
17. A vizsgálat szerepe, jelentősége, szabályai    
18. A nyomozás felfüggesztése 
19. A nyomozás megszüntetése 
20.A nyomozási bíró eljárása 
21. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése  
22. Egyezség a bűnösség beismeréséről 
23. A közvetítői eljárás 
24.A feltételes ügyészi felfüggesztés  
25. A vád, a vádemelés, a vádképviselet, a vádirat 
27. A bírósági eljárás általános szabályai (a bíróság eljárásának formái, a tárgyaláson jelen 
lévő személyek, a tárgyalás nyilvánossága, a tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és 
rendjének fenntartása) 
28. Határozathozatal a bírósági eljárásban 
29. A tárgyalás előkészítése. Az előkészítő ülés 
30. Az elsőfokú bírósági tárgyalás 
31. A másodfokú bírósági eljárás (a felülbírálat terjedelme, a súlyosítási tilalom, a másodfokú 
bíróság eljárásának formái, a másodfokú bíróság határozatai) 
32. A harmadfokú bírósági eljárás (a fellebbezés hatálya, a felülbírálat terjedelme, kötöttség a 
felülbírált ítélet tényállásához, a harmadfokú bíróság eljárásának formái, a harmadfokú 
bíróság határozatai) 
33. A perújítás és a felülvizsgálat 
34. Eljárás alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi 
eljárás. Az egyszerűsített felülvizsgálat 
35. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás 



36. A katonai büntetőeljárás 
37. A bíróság elé állítás. Eljárás egyezség esetén. A büntetővégzés meghozatalára irányuló 
eljárás 
38. Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében. 
Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás 
39. A magánvádas és a pótmagánvádas eljárás 
40. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében. Eljárás határzárral kapcsolatos 
bűncselekmény esetén 
 

Kollokviumi tételsorok Büntetőeljárás-jogból  
a négy éves képzésben részt vevő hallgatóknak 

 

A tételek (Büntetőeljárás-jog 1.) 

1. A büntető eljárásjog fogalma, feladata, jogforrásai és szakaszai 
2. A büntetőeljárás alapelveinek fogalma és rendszere. Az ártatlanság vélelme 
3. Az alapvető jogok védelme. A védelem joga. A büntetőeljárás alapja és akadályai. Az 
eljárási feladatok megoszlása 
4. Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége. A bizonyítás alapvetései. A büntetőeljárás nyelve 
és a nyelvhasználat joga. A processzuális alapelvek: szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság. 
A Be. hatálya 
5. Az alanyok fogalma, csoportosítása. Jogképesség, cselekvőképesség a büntetőeljárásban 
6. A rendőrség nyomozó hatóságának felépítése, hatásköre, illetékessége 
7. A nyomozó hatóság feladata. A nyomozó hatóság tagjának kizárása 
8. Az ügyészség feladatai, jogai, hatásköre és illetékessége 
9. A bíróságok szervezete, hatásköre, illetékessége 
10. A terhelt fogalma, jogai, kötelezettségei 
11. A védő személye, jogai, kötelezettségei. Kötelező védői részvétel a büntetőeljárásban 
12. A sértett fogalma, jogai, kötelezettségei 
13. A magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél 
14. A vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, a segítők 
15. A különleges bánásmód megállapítása és általános szabályai, visszautasítása és 
felülvizsgálata. Egyes intézkedésekkel érintett más személyek 
16. A különleges bánásmód körébe tartozó intézkedés általános szabályai (hatékony 
jogérvényesítést, joggyakorlást elősegítő intézkedések. Egyes intézkedésekkel érintett más 
személyek 
17. A különleges bánásmód körébe tartozó intézkedés különös szabályai (védelmi 
intézkedések) 
18. Az eljárás ügyiratainak megismerése és zárt kezelése. A minősített adat felhasználása. 
19. Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményen 
20. Telekommunikációs eszköz használata. Az elektronikus kapcsolattartás 
21. A határidő és a határnap. Az igazolás 
22. A bizonyítás fogalma, tárgya, eszközei, törvényessége. A bizonyítékok értékelése 
23. Bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, bizonyító erő 
24. A tanú személye, vallomása, vallomástételének akadályai 
25. A szakvélemény 
26. A terhelt vallomása 
27. A tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus adat. A pártfogó felügyelői vélemény 



28. A szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a 
szembesítés és a műszeres vallomásellenőrzés 
29. A kényszerintézkedésekről általában. Az őrizet 
30. A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések általános szabályai. A távoltartás és 
a bűnügyi felügyelet 
31. A letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés 
32. A kutatás és a motozás 
33. A lefoglalás 
34. A zár alá vétel 
35. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 
 

B tételek (Büntetőeljárás-jog 2.) 

 

1.A büntetőeljárás szakaszai, a dinamikus eljárás menete 
2. Az előkészítő eljárás szerepe a büntetőeljárásban, leplezett eszközök alkalmazása a 
büntetőeljárásban 
3. A leplezett eszközök fogalma, feltételei, és célja 
4. Az engedélyhez nem kötött leplezett eszközök, és az ügyészi engedélyhez kötött leplezett 
eszközök 
5. A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök 
6. A leplezett eszközök alkalmazásának megszüntetése, és a titkos információgyűjtés 
eredményének felhasználhatósága 
7. Az adatkérés, adatgyűjtés, és az egyéb adatszerző tevékenység 
8. Az előkészítő eljárás lefolytatása: szervek és cselekvési lehetőségeik 
9. A feljelentés, a gyanú és a megalapozott gyanú fogalma és jelentősége 
10. A nyomozás megindítása (megindítás alapja, feljelentés elintézése, kiegészítése). 
11. A feljelentés elutasítása 
12. A nyomozás általános rendelkezései (alapvető rendelkezések, ügyészségi nyomozás, 
áttétel) 
13. A nyomozás tartalma, ügyiratok megismerése, a bűncselekményből származó vagyon 
visszaszerzése, és a polgári jogi igény érvényesítése 
14. A nyomozás során történtek rögzítésének módjai, és a jegyzőkönyvre és a feljegyzésre 
vonatkozó rendelkezések 
15. Határozat a nyomozás során – a határozat tárgya, tartalma, közlése, kijavítása, 
végrehajthatósága                    
16. Jogorvoslat a nyomozás során 
17. Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata a felderítés és a vizsgálat során 
18. A felderítés szerepe, jelentősége, szabályai 
19. A személyre szóló megalapozott gyanú közlése, figyelmeztetések. A gyanúsított 
kihallgatása 
20. A vizsgálat szerepe, jelentősége, szabályai 
21. Jelenlét az eljárási cselekményeken a vizsgálat során     
22. A nyomozás felfüggesztésének okai 
23. A nyomozás felfüggesztésének tartama, a felfüggesztett eljárás folytatása 
24. A nyomozás megszüntetésének okai 
25. A megszüntetett nyomozás folytatása, és a megszüntetés következményei 
26. Opportunitási lehetőségek az általános szabályok szerint zajló bírósági eljárás kiváltása 
érdekében 



27. Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése  
28. Egyezség a bűnösség beismeréséről. Vádemelés egyezség esetében 
29. A közvetítői eljárás    
30. A feltételes ügyészi felfüggesztés     
31. Vád, vádemelés, vádképviselet         
32. A vád formái és a vádirat       
 
C tételek (Büntetőeljárás-jog 3.) 

 

1. A bírósági eljárás általános szabályai (a bíróság eljárásának formái, a tárgyaláson jelen lévő 
személyek, a tárgyalás nyilvánossága, a tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése és 
rendjének fenntartása) 
2. A jegyzőkönyv és az ügyiratok megismerése 
3. Határozathozatal a bírósági eljárásban 
4. A bíróság eljárása a vádemelés előtt 
5.A tárgyalás előkészítése. Az előkészítő ülés 
6. Az elsőfokú bírósági tárgyalás menete 
7. Bizonyítás az elsőfokú tárgyaláson 
8. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai. 
9. A polgári jogi igény érvényesítése és elintézése 
10. Fellebbezés az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata ellen 
11. A másodfokú bírósági eljárás (a felülbírálat terjedelme, a súlyosítási tilalom, a másodfokú 
bíróság eljárásának formái) 
12. A másodfokú bíróság határozatai és fellebbezés a másodfokú bíróság határozata ellen 
13. A harmadfokú bírósági eljárás  
14. A megismételt eljárás 
15. A perújítás  
16. A felülvizsgálat 
17. Eljárás alkotmányjogi panasz esetén. Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi 
eljárás. Az egyszerűsített felülvizsgálat 
18. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás 
19. A katonai büntetőeljárás 
20. A bíróság elé állítás. A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás 
21. Eljárás egyezség esetén. Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás 
22. Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
23. A magánvádas eljárás 
24. A pótmagánvádas eljárás 
25. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében. Eljárás határzárral kapcsolatos 
bűncselekmény esetén 
 

 


