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671. § [Egyszerűsített felülvizsgálat] 

Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a 

bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére 

nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett 

a következő kérdésekről: 

1. a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapításáról, 

2. a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés Btk. 87. § b) 

pontja alapján történő végrehajtásának elrendeléséről, 

3. a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása 

elrendelésének hatályon kívül helyezéséről, 

4. a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről, 



5. a feltételes szabadságnak a Btk. 40. § (1) bekezdése alapján 

történő megszüntetéséről, 

6. az előzetes fogva tartás és a bűnügyi felügyelet beszámításáról, 

7. a közérdekű munkaként végzendő munkáról, 

8. arról, hogy mely foglalkozástól tiltja el a terheltet, 

9. a járművezetéstől eltiltás utólagos beszámításáról, 

10. a kitiltás helyéről, 

11. sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén 

sportszövetség vagy sportlétesítmény meghatározásáról, 



12. az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat 

végleges hozzáférhetetlenné tételéről, a lefoglalt dologról, a zár alá 

vétel feloldásáról, 

13. a próbára bocsátás megszüntetéséről, 

14. a pártfogó felügyelet elrendeléséről, 

15. a bűnügyi költségről, 

16. az elítélt visszaesői minőségéről, 

17. a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak a Btk. 121. § (3) 

bekezdése alapján történő megszüntetéséről, vagy 

18. a polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben 

felmerült - bűnügyi költségnek nem minősülő - költségről. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet I-II. cím 555-578. § [Különleges eljárások] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

Az 1998. évi Be. a különleges eljárás keretében adott lehetőséget a 

jogerős ügydöntő határozat törvénysértő, a büntetőjogi főkérdést 

nem érintő rendelkezéseinek javítására, felsorolva mely 

rendelkezések módosíthatók utólagosan. A Be. a rendkívüli 

jogorvoslatok körében helyezi el a jogerős határozat törvénysértő 

rendelkezéseinek javítását lehetővé tevő eljárásrendet, létrehozva 

egy külön intézményt, az egyszerűsített felülvizsgálatot. A 

különleges eljárások a Be.-ben öt eljárásra (a feltételes 

szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása 

életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, az összbüntetési eljárás, 

eljárás próbára bocsátás esetén, eljárás jóvátételi munka esetén, 

halasztás vagy részletfizetés engedélyezése bűnügyi költség 

megfizetésére) szűkülnek, amelyeket a 837-843. §-ok tartalmaznak. 



Az egyszerűsíttet felülvizsgálat körében a Be. először meghatározza, 

hogy melyek azok a hiányosságok, amelyek ebben az eljárásban 

orvosolhatók, és azok nagyrészt megegyeznek az 1998. évi Be. 

különleges eljárásban orvosolható hibáival. 

Változatlan, hogy a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát utólag 

korrigálhatja a bíróság, de továbbra is kivétel a Btk. 35. § (2) 

bekezdése szerint megállapított végrehajtási fokozat, ugyanis az 

mérlegelés eredménye, nem egy téves bírósági rendelkezésről van 

szó. 



A végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

büntetés utólagos elrendelésére a Btk. 87. § b) pontjában írt okból 

van lehetőség egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban, vagyis ha a 

terheltet a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, és a bíróság a törvény 

kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett a felfüggesztett 

szabadságvesztés büntetés végrehajtásának elrendeléséről. Abban 

az esetben, ha a végrehajtás elrendelését más ok indokolja, 

egyszerűsített felülvizsgálat nem folytatható. 

A Btk. 87. § a) pontja esetén (a próbaidő alatt megállapítják, hogy a 

szabadságvesztés végrehajtását a 86. § (1) bekezdésében foglalt 

kizáró ok ellenére függesztették fel) egyszerűsített felülvizsgálati 

eljárásnak van helye. A büntetés-végrehajtási bíró jár el (Bv. tv. 314. 

§ (3) bekezdés), ha az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási 

szabályait súlyosan megszegi, vagy ha a Btk. 60. § (2a) bekezdése 

alapján kiutasított elkövető a felfüggesztett szabadságvesztés 

próbaideje alatt Magyarország területére visszatér (87. § (1) 

bekezdés c) és d) pont). 



Ha a bíróság törvénysértően rendelte el a felfüggesztett 

szabadságvesztés büntetés végrehajtását, egyszerűsített 

felülvizsgálat keretében azt helyesbítheti, és az arra vonatkozó 

rendelkezést hatályon kívül helyezheti. 

Továbbra is lehetőség van utólag a feltételes szabadságra 

vonatkozó téves rendelkezés helyesbítésére (kivéve változatlanul a 

Btk. 38. § (3) bekezdésén alapuló döntést), valamint a feltételes 

szabadság Btk. 40. § (1) bekezdése szerinti megszüntetésére is. 

Nem változott, hogy az előzetes fogvatartás beszámítására 

vonatkozó rendelkezést (Btk. 92. §) is lehet helyesbíteni, amely 

kibővült a Be. szabályai szerinti bűnügyi felügyeletre utalással. A 

kiszabott büntetésbe olyan bűnügyi felügyelet teljes idejét kell 

beszámítani, amely során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy 

lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített 

helyet nem hagyhat el.  



A közérdekű munkaként végzendő munkára, a járművezetéstől 

eltiltásba beszámításra, a pártfogó felügyeletre, a bűnügyi költség 

viselésére, az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a lefoglalt dologra 

vonatkozó hibás rendelkezést a korábbi gyakorlatnak megfelelően 

a Be. szerint is lehet utóbb korrigálni. 

Az egyszerűsített felülvizsgálat szabályai szerint lehet foglalkozástól 

eltiltás esetén meghatározni, hogy melyik foglalkozástól tiltja el a 

terheltet a bíróság, ha azt nem határozta meg ügydöntő 

határozatában. Maga az eltiltásra vonatkozó rendelkezés 

értelemszerűen nem pótolható, csak a foglalkozással pontosítható. 



A Be. a kitiltás helyének utólagos meghatározására is lehetőséget 

ad, ha a Btk. 57. § (1) bekezdése ellenére arról nem rendelkezett. Az 

elkobzás, vagyonelkobzás mellett a zár alá vétel feloldására is 

lehetőség van ebben az eljárásban, kivéve, ha a dolog elvonására a 

Be. CVI. fejezete szerinti külön eljárásnak van helye. A próbára 

bocsátással kapcsolatos eljárás a különleges eljárások között került 

szabályozásra, de az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban 

lehetőség van a Btk. 66. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a próba 

megszüntetésére. 

A Btk. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszüntetés a különleges 

eljárás tárgya. 



Jelentős újítása a Be-nek, hogy ha a bíróság tévesen nem állapította 

meg a vádlott visszaesői minőségét, vagy azt nem a Btk. 459. § (1) 

bekezdés 31. pontjának megfelelően állapította meg, utóbb 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban helyesbítheti azt. 

Ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt szabadságvesztésre 

ítélik (kivéve Btk. 122. §-ben foglaltak) vagy javítóintézeti nevelését 

rendelik el és a bíróság nem rendelkezett róla, lehetőség van a 

javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás Btk. 121. § (3) 

bekezdése szerinti megszüntetésére. 

A polgári jogi igény érvényesítéséhez kapcsolódó költségekről nem 

mindig tud a bíróság az ügydöntő határozatában rendelkezni, ezért 

az ahhoz kapcsolódó költségekről történő rendelkezés utólagos 

lehetőségét is megteremti a Be. 

A sportrendezvények látogatásától való eltiltásra ítélés esetén 

pótolható utóbb az eltiltás tartalma. 



LÁSD MÉG 

Be. 145. § – bűnügyi költség 

Be. 274. § – őrizet 

Be. 280-295. § – távoltartás és bűnügyi felügyelet 

Be. 296-301. § – letartóztatás, előzetes kényszergyógykezelés 

Be. 308-323. § – a lefoglalás 

Be. 324-332. § – zár alá vétel 

Be. 456-462. § – a határozatok jogereje, véglegessége és ennek 

tanúsítása 

Be. 555- 560. § – a polgári jogi igény érvényesítése és elintézése 



KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Btk. 35. § (1) bekezdés – a szabadságvesztés 

Btk. 38. §, 40. §, 42. § – feltételes szabadságra bocsátás a határozott 

ideig tartó szabadságvesztésből 

Btk. 40. § (1) bekezdés – a feltételes szabadság megszüntetése 

Btk. 47. § – a közérdekű munka 

Btk. 52-57. § – a foglalkozástól eltiltás 

Btk. 57. § – a kitiltás 

Btk. 58. § – a sportrendezvények látogatásától való eltiltás 

Btk. 66. § – a próbára bocsátás 



Btk. 69. § – a pártfogó felügyelet 

Btk. 72-73. § – az elkobzás   

Btk. 74-76. § – a vagyonelkobzás     

Btk. 77. § – az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 

Btk. 87. § b) pont – a szabadságvesztés végrehajtásának 

felfüggesztése 

Btk. 92-92/A. § – az előzetes fogvatartás, a házi őrizet és a 

szabálysértési büntetések beszámítása 

Btk. 121. § (3) bekezdés – a javítóintézeti nevelés 

Btk. 459. § (1) bekezdés 31. pont – értelmező rendelkezések 

(visszaesői minőség) 

Bv. tv. 314. § (3) bekezdés – az előírt magatartási szabályok 

megszegésének következményei 



A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2017. 326. – A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának 

meghatározása nem büntetés kiszabásának része, e körben nincs 

helye felülvizsgálatnak 

BH2013. 290. – A próbára bocsátást alkalmazó jogerős ítélet a 

tényállás, a büntetőjogi felelősség és a jogi minősítés kérdésében 

res iudicata-t képez, ezért amennyiben utóbb a próbára bocsátás 

megszüntetésére kerül sor, az újabb ügyben eljáró bíróság - az 

anyagi jogi szabály időközben bekövetkezett változására hivatkozva 

- a terheltet nem mentheti fel, s enyhébb minősítést sem 

alkalmazhat 



672-673. § [Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás] 

672. § (1) Egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban e törvény 

rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás során az ügydöntő 

határozat jogerőre emelkedését követő egy hónapon belül a jogerős 

ügydöntő határozatot hozó bíróság, egyébként az alapügyben eljárt 

elsőfokú bíróság jár el. Ha a bíróság tanácsban járt el, az 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban a tanács elnöke is eljárhat. 

(3) Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás hivatalból vagy az 

ügyészség, a terhelt, a védő vagy az egyéb érdekelt indítványára 

indul meg. A bíróság az eljárást megszüntetheti, ha az indítványozó 

az indítványt visszavonta. 



(4) A terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra indítvány az ügydöntő 

határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető elő, 

illetve a terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt 

hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati eljárás hivatalból – az 

ügydöntő határozat közlésétől számított – hat hónapon belül 

indítható. 

(5) Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárást a megindításától 

számított hat hónapon belül le kell folytatni, ezt követően – a (6) 

bekezdésben foglaltak kivételével – nem hozható a terheltre vagy az 

egyéb érdekeltre hátrányosabb döntés. 



(6) A (4) és (5) bekezdésben írt határidőn túl is kezdeményezhető, 

illetve lefolytatható az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás, ha 

a) az elkobzásról, vagy az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételéről azért kell határozni, mert a dolog 

birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik, 

illetve az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adat 

hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít 

meg, vagy 

b) az elkobzásról, a vagyonelkobzásról a lefoglalással vagy zár alá 

vétellel összefüggésben kell rendelkezni. 



673. § (1) A bíróság az ügyiratok alapján dönt, ha az ügyész, a terhelt 

vagy a védő meghallgatása szükséges, nyilvános ülést, ha más 

bizonyítást vesz fel, tárgyalást tart. 

(2) Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárást bírósági titkár is 

lefolytathatja, de nem jogosult nyilvános ülés vagy tárgyalás 

tartására. 

(3) Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban az eljárás 

felfüggesztésének nincs helye. 

(4) Ha az indítványozó a nyilvános ülésen vagy a tárgyaláson nem 

jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha az indítványát visszavonta 

volna. 

(5) Ha a bíróság tárgyalást tart, előkészítő ülés tartásának nincs 

helye. 



(6) A terhelt meghallgatása nem mellőzhető, ha a bíróság 

a) a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos 

módosításáról rendelkezik, 

b) a pártfogó felügyelet elrendelésével összefüggésben külön 

magatartási szabályokat ír elő, vagy a pártfogó felügyelet 

magatartási szabályainak megszegéséről dönt, 

c) a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának 

elrendeléséről határoz, 

d) a próbára bocsátás megszüntetéséről határoz. 



(7) A nyilvános ülés vagy a tárgyalás megnyitása után az egyesbíró 

vagy a tanács elnöke a szükséges mértékben ismerteti az 

alapügyben hozott határozat, illetve azon körülmények lényegét, 

amelyek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás hivatalból való 

megindítását indokolták. 

(8) Ha az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra indítvány alapján 

került sor, a nyilvános ülésen vagy a tárgyaláson az indítványozó 

ismerteti az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra tett indítvány 

lényegét és megjelöli az indítványt alátámasztó bizonyítékokat. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet I. cím 555. § [Különleges eljárások] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

Az egyszerűsített felülvizsgálat eljárási szabályai sok mindenben 

hasonlítanak az 1998. évi Be. különleges eljárásra vonatkozó 

rendelkezéseire, de több új szabály is fokozott figyelmet igényel. 

Az eljárást a jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróság folytatja le 

a jogerőre emelkedéstől számított egy hónapon belül, vagyis ha az 

ügydöntő határozat másod- vagy harmadfokon emelkedett 

jogerőre, a másod- vagy harmadfokú bíróság. Amennyiben a 

jogerőre emelkedéstől számítva egy hónap eltelt, az egyszerűsített 

felülvizsgálat lefolytatása az első fokú bíróság hatáskörébe tartozik 

függetlenül attól, hogy a jogerős határozatot melyik bíróság hozta. 



A határozat meghozatalára a tanács elnöke is jogosult akkor is, ha a 

bíróság tanácsban járt el. Ebből következően a másod- vagy 

harmadfokú bíróság tanácsának elnöke egyedül is eljárhat a 

határozat jogerőre emelkedéstől számított egy hónapon belül. A 

jogerőre emelkedéstől számított egy hónap eltelte után az elsőfokú 

bíróság tanácsának elnöke is eljárhat tanácstagok nélkül akkor is, ha 

az első fokú tanács tagjai ülnökök vagy a 13. § (2)-(3) bekezdése 

alapján hivatásos bírák voltak. 

Az 1998. évi Be. szerinti különleges eljárás szabályaihoz képest 

megmaradt, hogy a bíróság hivatalból vagy indítványra (ügyész, 

terhelt, védő, vagyoni érdekelt vagy egyéb érdekelt) jár el, de az új 

eljárási szabályok szerint nem köteles az eljárás megszüntetésére, 

ha az indítványozó az indítványát visszavonta. Ha a bíróság úgy 

találja, hogy az indítvány megalapozott, nem kell az indítvány 

visszavonása miatt az eljárást megszüntetni, és újabb hivatalból 

indított eljárást lefolytatnia. 



A Be. az ügydöntő határozat téves rendelkezésének az 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban történő javítására, szemben 

a korábbi eljárási törvénnyel, határidőt állapít meg. Nem lehet a 

terhelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára ilyen eljárást hivatalból 

indítani vagy indítványt előterjeszteni, ha az ügydöntő határozat 

közlésétől hat hónap eltelt. 

Az eljárás lefolytatásának ideje is meghatározottá vált, mert a 

megindításától számítva hat hónapon belül le kell folytatni. A 

megindításnak minősülhet az indítvány benyújtása, illetve az 

egyszerűsített felülvizsgálat lefolytatásának érdekében tett első 

bírói intézkedés. Amennyiben a hat hónap eltelt a megindítástól, a 

Be. szerint nem hozható a terheltre vagy az egyéb érdekeltre 

hátrányosabb döntés. Ebből a szabályból azonban az is következik, 

hogy hiába telt el hat hónap az eljárás megindításától, a terhelt vagy 

egyéb érdekelt javára nem kizárt az egyszerűsített felülvizsgálati 

eljárásban a határozat meghozatala. 



Az eljárás megindítására és lefolytatására meghatározott hat 

hónapos határidő nem irányadó, tehát a terhelt és az egyéb érdekelt 

terhére az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése, továbbá az 

eljárás megindításától számított hat hónap eltelte után is 

lefolytatható illetve lefolytatandó az egyszerűsített felülvizsgálati 

eljárás abban az esetben, 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. 



A Be. ezen kivételes szabályaiból következően az elkobzásnak, 

vagyonelkobzásnak, elektronikus adat hozzáférhetetlenné 

tételének Btk-ban írt fent hivatkozott kötelező rendelkezése esetén 

arról rendelkezni kell akkor is, ha az egyéb egyszerűsített 

felülvizsgálati eljárásra irányadó hat hónapos határidő eltelt. 

A lefoglalt vagy zár alá vett vagyontárgyakra a bíróságnak elkobzást 

vagy vagyonelkobzást – amennyiben annak anyagi jogi feltételei 

fennállnak, függetlenül attól, hogy az a Btk. melyik szakaszán alapul 

– akkor is el kell rendelnie, ha hat hónap eltelt az ügydöntő határozat 

jogerőre emelkedésétől vagy az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás 

megindításától. 



Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban a bíróság fő szabály 

szerint az iratok alapján dönt, de tűzhet nyilvános ülést, ha a döntés 

meghozatalához szükséges a védő, a terhelt vagy az ügyész 

meghallgatása, továbbá tárgyalást tart, ha bizonyítás felvétele 

szükséges, azonban az eljárás jellege miatt nincs helye előkészítő 

ülésnek. A fentiek szerint az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban 

a tanács elnöke is eljárhat, de ha nem kell nyilvános ülést vagy 

tárgyalást tartani, akkor bírósági titkár is lefolytathatja az 

egyszerűsített felülvizsgálatot. Az eljárás fentiekben írt gyors jellege 

miatt nincs helye felfüggesztésnek, és ha a kitűzött nyilvános ülésen 

vagy tárgyaláson az indítványozó nem jelenik meg, az a 

következménye, hogy az indítvány visszavonásaként értékelendő a 

távolmaradás. 



A Be. meghatározza azokat az egyszerűsített felülvizsgálati 

eljárásokat, amelyekben kötelező a terhelt meghallgatása, így 

legalább nyilvános ülés kitűzése, és ebből következően ezen 

ügyekben csak bírák járhatnak el. Bírósági titkár tehát nem járhat 

el:            

−       feltételes szabadság utólagos módosítása 

−       pártfogó felügyelet esetén külön magatartási szabály 

meghatározása, vagy megszegésükről való döntés 

−       próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés utólagos elrendelése 

−       próbára bocsátás megszüntetése tárgyában. 

A Be. az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás keretében tartott 

tárgyalásra és nyilvános ülésre az általános szabályoktól eltérően 

írja elő, hogy mit kell ismertetni, és azt is rögzíti, hogy az ismertetés 

az indítványozó feladata, ha az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás 

indítvány alapján indult el. 



LÁSD MÉG 

Be. 308-323. § – a lefoglalás 

Be. 324-332. § – zár alá vétel 

Be. 456-462. § – a határozatok jogereje, véglegessége és ennek 

tanúsítása 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Btk. 72-73. § – az elkobzás   

Btk. 74-76. § – a vagyonelkobzás     

Btk. 77. § – az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 



A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

2/2010. BJE – a Btk. 47. § (4) bekezdése e) pontjának 

alkalmazhatóságáról, továbbá az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 

17. §-a alapján hozott jogerős döntés utólagos 

megváltoztathatóságáról 

BH2016. 168. – A magánfél képviselőjének munkadíja az 

érvényesített és megítélt polgári jogi igény járulékos 

következményeként az állam által történt előlegezés nélkül is a 

külön jogszabályban meghatározott összeghatárok között a bűnügyi 

költség része, amelynek megtérítésére különleges eljárás keretében 

kerülhet sor, ha annak viseléséről az alapügyben hozott jogerős 

ítélet nem vagy nem e törvénynek megfelelően rendelkezett. 

BH2009. 44. – A különleges eljárás lefolytatására az a bíróság az 

illetékes, amelynek mulasztása folytán vált szükségessé az eljárás. 



674-675. § [Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás 

során hozott határozat és jogorvoslat] 

674. § (1) A bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás alapján, 

szükség esetén az alapügyben meghozott határozat törvénysértő 

rendelkezésének hatályon kívül helyezése mellett a törvénynek 

megfelelő határozatot hoz. 

(2) A bíróság az indítványt elutasítja, ha az alaptalan. A bíróság az 

eljárást megszünteti, ha a hivatalból megindított eljárásban állapítja 

meg, hogy az eljárás megindításának feltételei nem állnak fenn. 

(3) A bíróság az elkésett, a törvényben kizárt vagy a nem jogosulttól 

származó indítványt érdemi indokolás nélkül elutasítja. A nem 

jogosulttól származó indítvány elutasítása esetén a bíróság az 

eljárást hivatalból megindítja, ha az eljárás törvényi feltételei 

fennállnak. 



(4) A bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező 

kérdésben végzéssel határoz. 

(5) A bíróság határozata ellen az fellebbezhet, aki az eljárás 

megindítása érdekében indítványtételre jogosult, vagy az őt érintő 

körben, akinek a határozat a jogait vagy kötelezettségeit érintette. 

(6) A másodfokú bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban 

hozott elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi és az indítványt 

elutasítja, ha az eljárás lefolytatása a törvényben kizárt. A bíróság így 

jár el akkor is, ha az indítványt nem jogosult személy terjesztette elő 

és egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának hivatalból 

nincs helye. 

(7) Egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban harmadfokú bírósági 

eljárásnak nincs helye. 



675. § A bűnügyi költséget az állam viseli, ha az eljárás során 

megállapítják, hogy a jogerős ügydöntő határozat valamely az 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező kérdésről nem 

vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. Az egyszerűsített 

felülvizsgálati eljárás lefolytatására tett indítvány elutasítása esetén 

a bűnügyi költséget az indítványozó, az ügyészség indítványa esetén 

az állam viseli. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet I. cím 555. § [Különleges eljárások] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Be. az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot 

és a jogorvoslatot az 1998. évi Be. 555. §-ában írtakkal ellentétben 

részletesen és külön szabályozza. Rögzíti, hogy ha a bíróság az 

alapügyben meghozott határozat törvénysértő rendelkezését 

korrigálja, a téves rendelkezést szükség esetén hatályon kívül 

helyezheti. Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás iránti indítvány 

alaptalansága esetén, annak elutasításáról rendelkezik a bíróság, 

míg a hivatalból indított eljárásban az eljárás megszüntetésének van 

helye, ha megállapítja, hogy nincsenek meg az eljárás feltételei. 

Könnyítő szabály, hogy nem kell érdemben indokolni az elutasítást, 

ha az egyszerűsített felülvizsgálat iránti indítvány elkésett, 

törvényben kizárt vagy nem a jogosulttól származik, de ez utóbbi 

esetben, amennyiben a bíróság szerint indokolt az egyszerűsített 

felülvizsgálat, lehetőség van a hivatalbóli eljárásra. 



Az 1998. évi Be. különleges eljárásra vonatkozó szabályával 

ellentétben nem csak a védő, terhelt, ügyész fellebbezhet a bíróság 

egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban hozott végzése ellen, hanem 

mindazok, akik jogosultak az eljárás megindítására, vagy jogaikat, 

kötelezettségeiket a határozat érintette, így lehet fellebbező a 

sértett, az egyéb érdekelt vagy a vagyoni érdekelt is. Nem 

tartalmazza a Be., hogy a másodfokú bíróság milyen eljárási 

formában dönt a fellebbezésről, de az általános szabályok 

irányadóak, így a Be. 598. § (1) bekezdés g) pontja alapján, mivel nem 

ügydöntő végzést hoz a bíróság, a másodfokú bíróság tanácsülésen 

jár el. Egyezően az 1998. évi Be. különleges eljárására irányadó 

szabályaival, nincs helye harmadfokú eljárásnak az egyszerűsített 

felülvizsgálati eljárásban. A másodfokú bíróságra irányadó 

szabályok körében felhívást érdemel, hogy a Be. 672. § (2) 

bekezdése alapján a másodfokú bíróság lehet járásbíróságon indult 

ügyben az ítélőtábla, törvényszéken indult ügyben a Kúria, ha a 

peres ügyben eljárt másodfokú bíróság az ügydöntő határozat 

jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül dönt az 

egyszerűsített felülvizsgálat tárgyában. 



Változott a Be-ben a bűnügyi költség viselésének szabályozása, mert 

a korábbi szabályozástól eltérően nem attól függően viseli a terhelt, 

hogy az alapügyben kötelezték-e bűnügyi költség viselésére. 

Amennyiben nem a törvénynek megfelelően rendelkezett az 

alapügyben hozott jogerős ügydöntő határozat, a Be. szerint a 

törvényes döntés meghozatalával felmerült költség nem róható a 

terhelt terhére, mert az a bíróság hibájából fakad. Ha az 

egyszerűsített felülvizsgálat indítványra indult, de nem volt 

megalapozott, a költségeket az indítványozó viseli, ha az ügyész volt 

az indítványozó, az állam. 

LÁSD MÉG 

Be. 598. § (1) bekezdés g) pont – a tanácsülés 

Be. 671-673. § – egyszerűsített felülvizsgálat 


