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Az egyszerűsített felülvizsgálat tárgya

Elhelyezése a törvényben a rendkívüli jogorvoslatok között.
Hasonlóak az 1998. évi XIX. törvény különleges eljárásaihoz.
• Szabadságvesztés végrehajtási fokozatának korrigálása

kivétel Btk. 35. § (2) bekezdés

• Végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés 
utólagos elrendelése Btk. 87. § b) pont

Btk. 87. § a) pont - felülvizsgálat

• Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének hatályon 
kívül helyezése
• Feltételes szabadságra vonatkozó téves rendelkezés helyesbítése

Kivétel Btk. 38. § (3) bekezdés

• Feltételes szabadság megszüntetése Btk. 40. § (1) bek.
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Az egyszerűsített felülvizsgálat tárgya II.
• Előzetes fogvatartás beszámítása + bűnügyi felügyelet Btk. 92. § (1) bek.
• Zár alá vétel feloldása, az elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat

végleges hozzáférhetetlenné tétele és a lefoglalt dologról rendelkezés
• Foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás meghatározása
• Kitiltás helyéről döntés
• Sportszövetség, vagy sportlétesítmény
• Próbára bocsátás megszüntetése, Btk. 66. § (1) bek. a-b) pont
• Visszaeső minőség törvényes megállapítása
• Javítóintézeti ideiglenes elbocsátás megszüntetése Btk. 121. § (3) bek.
• Polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos költség
• Közérdekű munka, járművezetéstől eltiltás, pártfogó felügyelet,

bűnügyi költség
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Az eljárás I.
• Jogerőtől számított - 1 hónapon belül határozatot hozó bíróság jár el,

(másodfok, harmadfok)
- 1 hónapon túl alapügyben eljárt bíróság

Tanács elnöke is eljárhat
• Eljárhat hivatalból, vagy indítványra, de megszüntetni nem köteles 

indítvány visszavonása esetén

• Határidő 6 hónap (terhelt, vagyoni és egyéb érdekelt hátrányára) 
ügydöntő határozat közlésétől

• Eljárás lefolytatására is 6 hónap a megindítástól (hátrányos döntés)
• Indítvány benyújtása
• Hivatalból intézkedés
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Az eljárás II.
6 hónapon túl ha
• elkobzásról (Btk. 72. § (1) bekezdés d) pont)
• elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről (Btk. 77. § (1)
bekezdés a) pont) azért kell határozni, mert a

- dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti
- jogszabályba ütközik
- elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adat hozzáférhetővé 

tétele, vagy közzététele bűncselekményt valósít meg, illetve az
• elkobzásról, vagyonelkobzásról a lefoglalással, vagy a zár alá vétellel
összefüggésben kell határozni.
• Határozat meghozatala: - iratok alapján

- nyilvános ülés, vagy tárgyalás
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Az eljárás III.

• Indítványozó mulasztása, visszavonásnak minősül.
• Eljárás felfüggesztése, előkészítő ülés tartása kizárt.
• Bírósági titkár is eljárhat kivéve

- feltételes szabadság utólagos módosítása
- pártfogó felügyelet esetén külön magatartási szabály
meghatározása, vagy megszegésükről való döntés

- próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés utólagos elrendelése
- próbára bocsátás megszüntetése tárgyában.

Meghallgatás - nyilvános ülés vagy tárgyalás
Iratok ismertetése (határozat, körülmények, Indítványozó: indítvány 

lényege, bizonyítékok)
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Határozat

1. Hatályon kívül helyezi törvénysértő rendelkezést, és újat hoz
2. Az indítványt elutasítja, ha alaptalan
3. Eljárást megszünteti, ha megállapítja feltételek hiányát hivatalból 
indult eljárásban
4. Érdemi indokolás nélkül elutasítja az indítványt, ha

- elkésett
- kizárt
- nem jogosulttól származik (hivatalból eljárhat)

Határozati forma végzés
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Jogorvoslat
Fellebbezhet - indítványtételre jogosult

- akinek jogát vagy kötelezettségét érinti

Másodfok általános szabályok szerint tanácsülésen (nem ügydöntő végzés)
• Eljárhat: törvényszék, ítélőtábla, Kúria (1 hónapon belül)
• Hatályon kívül helyez, indítványt elutasít, ha

• eljárás törvényben kizárt
• nem jogosult terjesztette elő az indítványt (kivéve hivatalbóli eljárásnak lenne 

helye)

• Bűnügyi költséget az állam viseli ha - törvénysértő volt a rendelkezés
- ügyészi indítvány eredménytelen
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