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837. § [A különleges eljárások] 

(1) E törvény rendelkezéseit a különleges eljárásokban az e Részben 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ha a törvény eltérően 

nem rendelkezik, az elsőfokú bíróság határozata ellen az ügyészség, 

az elítélt és a védő fellebbezhet, és harmadfokú bírósági eljárásnak 

nincs helye. 



(2) A különleges eljárások: 

a) a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának 

elhalasztása életfogytig tartó szabadságvesztés esetén, 

b) az összbüntetési eljárás, 

c) eljárás próbára bocsátás esetén, 

d) eljárás jóvátételi munka esetén, 

e) halasztás vagy részletfizetés engedélyezése az államot illető 

bűnügyi költség megfizetésére. 



(3) A bíróság a törvényben kizárt indítványt érdemi indokolás nélkül 

elutasítja. A nem jogosulttól származó indítványt a bíróság érdemi 

indokolás nélkül elutasítja, ha az eljárás hivatalból való 

lefolytatásának törvényi feltételei nem állnak fenn. 

(4) Ha e törvény alapján az indítvány érdemi indokolás nélküli 

elutasításának van helye, a bíróság az ügyiratok alapján is dönthet. 

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



A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás keretében a Be. az 1998. évi 

Be. különleges eljárásokra vonatkozó szabályaiból azokat 

szabályozza, amelyek az ügydöntő határozat téves 

rendelkezéseinek korrigálására szolgálnak, míg a különleges 

eljárások körében az anyagi jogi szabályokhoz kapcsolódó további 

eljárásokról rendelkezik. Amennyiben eltérő rendelkezés nincs, a 

különleges eljárások lefolytatása során a Be. egyéb szabályai 

irányadóak. Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásokkal szemben a 

különleges eljárások körében megtartja a Be. a korábbi szabályozás 

azon rendelkezését, hogy fellebbezést csak az ügyészség, terhelt, 

védő terjeszthet elő a bíróság határozata ellen és kizárja a 

harmadfokú eljárás lehetőségét. A Be. 837. §-a általánosan 

határozza meg egyszerűsítve valamennyi különleges eljárásra 

irányadó szabályként a kizárt, vagy nem jogosulttól származó 

indítványok elutasítását azzal, hogy érdemi indokolás nélkül hozza 

meg a döntését a bíróság. A különleges eljárás gyorsítását szolgálja 

az a szabály, hogy ha érdemi indokolás nélkül kell az indítványt 

elutasítani, egyéb eljárási cselekmény nélkül, az iratok alapján 

megteheti azt a bíróság. 



LÁSD MÉG 

Be. 145. § – a bűnügyi költség 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Bv. tv. 42. § – halasztás és részletfizetés engedélyezése 

pénzbüntetés esetén 

Btk. 45. § – feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből 

Btk. 66. § – a próbára bocsátás         

Btk. 67-68. § – a jóvátételi munka 

Btk. 93-96. § – összbüntetés 



A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2004. 175. – A felülbírálat terjedelmére vonatkozó eljárási 

szabályok - eltérő rendelkezés hiányában - a különleges 

eljárásokban hozott határozatok felülbírálata során is 

alkalmazandók. 



838. § [A feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig 

tartó sz… 

(1) Ha az alapügyben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés 

jogerős kiszabására került sor, az alapügyben elsőfokon eljárt 

bíróság hivatalból vagy az ügyészség indítványára nyilvános ülésen 

vagy tárgyaláson nem ügydöntő végzésben határoz az életfogytig 

tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának 

legkorábbi időpontja elhalasztásáról. 

(2) A bűnügyi költséget az elítélt viseli, ha a bíróság a feltételes 

szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja elhalasztásáról 

határoz. Ha a bíróság a feltételes szabadságra bocsátásának 

legkorábbi időpontja elhalasztását nem rendelte el, a bűnügyi 

költséget az állam viseli. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet II. cím 558. § [A feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig tartó 

szabadságvesztés esetén] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Be. az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés esetén a 

feltételes szabadság legkorábbi időpontjának elhalasztására 

vonatkozó eljáráson lényegében nem változtat az 1998. évi Be. 

rendelkezéséhez képest. A Btk. 45. §-a rendelkezik az életfogytig 

tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontja elhalasztásának eseteiről. 



Az életfogytig tartó szabadságvesztésből a feltételes szabadságra 

bocsátás időpontjának elhalasztásáról rendelkezés a későbbi 

ügyben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik, amely lehet elsőfokon 

eljáró járásbíróság vagy törvényszék is. Abban az esetben, ha a 

bíróság a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem döntött az 

életfogytig tartó szabadságvesztésből a feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztásáról, a Be. ezen 

szakasza szerinti eljárásban pótolhatja. Az alapügyben eljáró 

bíróságnak az tekintendő, amelynek a határozott tartamú 

szabadságvesztés büntetést kiszabó ítéletében erről rendelkeznie 

kellett volna. 



A Be. a korábbi szabályokhoz képest változást hoz abban, hogy a 

bíróság nem csak tárgyaláson, hanem nyilvános ülésen is 

határozhat ebben a kérdésben, amennyiben bizonyítás felvételére 

nincs szükség. Változatlan ugyanakkor, hogy ügyészi indítványra 

vagy hivatalból indul meg az eljárás. A különleges eljárásban 

felmerülő bűnügyi költséget az 1998. évi Be. szerint a terhelt viselte, 

miután az alapügyben annak megfizetésére kötelezték, míg a Be. 

alapján csak abban az esetben kötelezhető a különleges eljárásban 

felmerült költség viselésére a terhelt, ha a bíróság elhalasztotta a 

feltételes szabadság legkorábbi időpontját. 



LÁSD MÉG 

Be. 837. § – a különleges eljárások 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Btk. 45. § – feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2005. 416. – a Be. 558. §-a szerinti eljárásban az alapügyben 

eljáró bíróságnak az tekintendő, amelyiknek a feltételes 

szabadságra bocsátás időpontjának elhalasztásáról döntenie kellett 

volna, s a mulasztása miatt kerül sor az adott különleges eljárás 

lefolytatására. 



838. § [A feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig 

tartó sz… 

(1) Ha az alapügyben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés 

jogerős kiszabására került sor, az alapügyben elsőfokon eljárt 

bíróság hivatalból vagy az ügyészség indítványára nyilvános ülésen 

vagy tárgyaláson nem ügydöntő végzésben határoz az életfogytig 

tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának 

legkorábbi időpontja elhalasztásáról. 

(2) A bűnügyi költséget az elítélt viseli, ha a bíróság a feltételes 

szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja elhalasztásáról 

határoz. Ha a bíróság a feltételes szabadságra bocsátásának 

legkorábbi időpontja elhalasztását nem rendelte el, a bűnügyi 

költséget az állam viseli. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet II. cím 558. § [A feltételes szabadságra 

bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig tartó 

szabadságvesztés esetén] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Be. az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés esetén a 

feltételes szabadság legkorábbi időpontjának elhalasztására 

vonatkozó eljáráson lényegében nem változtat az 1998. évi Be. 

rendelkezéséhez képest. A Btk. 45. §-a rendelkezik az életfogytig 

tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontja elhalasztásának eseteiről. Az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből a feltételes szabadságra bocsátás 

időpontjának elhalasztásáról rendelkezés a későbbi ügyben eljáró 

bíróság hatáskörébe tartozik, amely lehet elsőfokon eljáró 

járásbíróság vagy törvényszék is. 



Abban az esetben, ha a bíróság a törvény kötelező rendelkezése 

ellenére nem döntött az életfogytig tartó szabadságvesztésből a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának 

elhalasztásáról, a Be. ezen szakasza szerinti eljárásban pótolhatja. 

Az alapügyben eljáró bíróságnak az tekintendő, amelynek a 

határozott tartamú szabadságvesztés büntetést kiszabó ítéletében 

erről rendelkeznie kellett volna. 

A Be. a korábbi szabályokhoz képest változást hoz abban, hogy a 

bíróság nem csak tárgyaláson, hanem nyilvános ülésen is 

határozhat ebben a kérdésben, amennyiben bizonyítás felvételére 

nincs szükség. Változatlan ugyanakkor, hogy ügyészi indítványra 

vagy hivatalból indul meg az eljárás. A különleges eljárásban 

felmerülő bűnügyi költséget az 1998. évi Be. szerint a terhelt viselte, 

miután az alapügyben annak megfizetésére kötelezték, míg a Be. 

alapján csak abban az esetben kötelezhető a különleges eljárásban 

felmerült költség viselésére a terhelt, ha a bíróság elhalasztotta a 

feltételes szabadság legkorábbi időpontját. 



LÁSD MÉG 

Be. 837. § – a különleges eljárások 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Btk. 45. § – feltételes szabadságra bocsátás az életfogytig tartó 

szabadságvesztésből 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

BH2005. 416. – a Be. 558. §-a szerinti eljárásban az alapügyben 

eljáró bíróságnak az tekintendő, amelyiknek a feltételes 

szabadságra bocsátás időpontjának elhalasztásáról döntenie kellett 

volna, s a mulasztása miatt kerül sor az adott különleges eljárás 

lefolytatására. 



839-840. § [Az összbüntetési eljárás] 

839. § (1) Az összbüntetési eljárásban a legutóbb befejezett ügyben 

eljárt elsőfokú bíróság jár el, ha az eljárásokat azonos hatáskörű 

bíróságok folytatták, egyébként a magasabb hatáskörű elsőfokú 

bíróság jár el. 

(2) Ha az egyik ügyben katonai büntetőeljárás volt folyamatban, az 

összbüntetésbe foglalásról az a bíróság határoz, amely a katonai 

büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha a legutóbb befejezett ügyben 

a katonai büntetőeljárás hatályát a 696. § (3) bekezdése alapozta 

meg. 



(3) Az összbüntetési eljárás hivatalból vagy az ügyészség, az elítélt 

vagy a védő indítványára indul. Az összbüntetési eljárás 

lefolytatásához - kivéve, ha azt az elítélt indítványozta - az elítélt 

hozzájárulását be kell szerezni. Az elítélt az indítványát vagy a 

hozzájárulását az elsőfokú ítélet meghozataláig visszavonhatja, 

ebben az esetben a bíróság az eljárást megszünteti. 

(4) A bíróság megállapítja, hogy az elítélt az összbüntetési ítélet 

alapjául szolgáló szabadságvesztés büntetésekből mennyi időt 

töltött ki, és ha indokolt, az alapítéletek szerinti szabadságvesztések 

végrehajtását félbeszakítja. A szabadságvesztések végrehajtásának 

a félbeszakítása ellen benyújtott fellebbezésnek a félbeszakításra 

nincs halasztó hatálya. 

(5) A bíróság az ügyiratok alapján vagy nyilvános ülés alapján dönt, 

az összbüntetésbe foglalást ítélettel, az erre irányuló indítvány 

elutasítását végzéssel mondja ki. 



(6) Az ítéletben a bíróság a szabadságvesztés végrehajtási 

fokozatának megállapításáról és a feltételes szabadságra bocsátás 

legkorábbi időpontjáról is rendelkezik. 

(7) Az összbüntetésbe foglalásra jogosult bíróság előtt folyamatban 

volt legutóbbi eljárásban a védő meghatalmazásának, vagy 

kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra is kiterjed. 

(8) A bűnügyi költséget az elítélt viseli, ha az összbüntetésbe 

foglalást elrendelték. Ha az összbüntetésbe foglalást nem rendelték 

el, a bűnügyi költséget az állam viseli. 

840. § A bíróság hivatalból vagy az ügyészség, az elítélt és a védő 

indítványára hatályon kívül helyezheti az összbüntetési eljárásban 

meghozott határozatát, és a 839. § alapján ismét lefolytatja az 

összbüntetési eljárását, ha az összbüntetési eljárás jogerős 

befejezését követően megállapítja, hogy az összbüntetésbe 

foglalásról vagy annak tartamáról nem vagy nem a törvénynek 

megfelelően rendelkezett. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet II. cím 574-575. § [Az összbüntetésbe 

foglalás, utólagos összbüntetésbe foglalás] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Be. az összbüntetési eljárás szabályaiban az 1998. évi Be-hez 

képest nem tartalmaz jelentős változásokat. Az eljárás anyagi jogi 

alapja változatlan, a Btk. 93-96. §-aiban írt összbüntetés. Az eljárást 

változatlanul a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság 

folytatja le, kivéve, ha az összbüntetésbe foglalandó 

szabadságvesztés büntetések között van olyan, amelyet elsőfokú 

bíróságként a törvényszék szabott ki, ebben az esetben az 

összbüntetési eljárásban a magasabb hatáskörű bíróság jár el. 

Megtartja a Be. a katonai büntetőeljárásban kiszabott 

szabadságvesztés összbüntetésbe foglalására vonatkozó speciális 

szabályokat is ugyanazzal a kivétellel, mint a korábbi szabályozás. 

Nem változott az sem, hogy az eljárás hivatalból vagy az ügyészség, 

védő, illetve a terhelt indítványára indulhat, de az elítélt 

hozzájárulását be kell szerezni, hacsak az eljárást nem ő 

indítványozta. Az elítélt indítványát továbbra is visszavonhatja az 

elsőfokú bíróság ítéletének meghozataláig. 



Az 1998. évi Be. előírta a büntetés-végrehajtási intézet 

megkeresését annak közlése végett, hogy az elítélt az összbüntetési 

ítélet alapjául szolgáló szabadságvesztés büntetésekből mennyit 

töltött ki. A Be. ezzel szemben csak annyit tartalmaz, hogy a 

bíróságnak meg kell állapítania a kitöltött időt, de azt nem írja elő, 

hogy ennek mi a módja. A döntés alapulhat a rendelkezésre álló 

iratokon, de a bíróság által elérhető büntetés-végrehajtási adatokon 

is, amelyek a „Főnix” rendszerben tekinthetők meg. Amennyiben a 

megállapítás alapján a bíróság indokoltnak találja a 

szabadságvesztések félbeszakítását, változatlanul határozhat erről. 

Ilyenre példa lehet, ha az elítélt már annyi időt töltött ki a 

szabadságvesztés büntetésekből, hogy azok tartama az 

összbüntetésként megállapítandó szabadságvesztés tartamát eléri, 

vagy az elítélt feltételes szabadsága lenne esedékes. 



Nem változott, hogy az összbüntetésbe foglalásról ítélettel, az 

összbüntetésbe foglalás iránti indítvány elutasításáról végzéssel 

határoz a bíróság. Ha a bíróság az indítványban foglalt 

szabadságvesztés büntetések közül nem mindegyiket foglalja 

összbüntetésbe, mert az anyagi jogi szabályok miatt erre nincs 

lehetőség, az összbüntetési ítéletében az azt meghaladó részre az 

ítéletben hoz elutasító rendelkezést. Értelemszerűen, ha hivatalból 

indult az eljárás, és az elítélttel szemben kiszabott 

szabadságvesztés büntetések nem mindegyike foglalható 

összbüntetésbe, elutasító rendelkezést nem kell hozni. Továbbra is 

iratok alapján dönt a bíróság, de lehetőség van nyilvános ülés 

tartására, ha a bíróság meghallgatást tart szükségesnek. 

Változatlanul dönthet a bíróság az összbüntetési eljárásban a 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapításáról, 

valamint a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjáról 

akkor, ha az alapítélet nem a törvényeknek megfelelően 

rendelkezett ezekről. Miként a korábbi eljárási törvényben, a Be. 

szerint is kiterjed a legutóbbi eljárásban eljárt védő 

meghatalmazása vagy kirendelése az összbüntetési eljárásra is, így 

a határozatot részére kell kézbesíteni.  



A bűnügyi költséget változatlanul az állam viseli, ha az 

összbüntetésbe foglalást a bíróság nem rendelte el, ha igen, a 

költségek az elítéltet terhelik. Az 1998. évi Be. 574. § (4a) 

bekezdésének szabályait, amelyek az ismételt indítvány 

előterjesztését szabályozták, a Be. nem vette át, mert a különleges 

eljárásokról általánosan rendelkező Be. 837. § (3) bekezdésében 

írtak az összbüntetési eljárásban is irányadóak. 



Az 1998. évi Be-hez képest az utólagos összbüntetésbe foglalást a 

Be. a 840. §-ban pontosítja azzal, hogy megjelöli az indítvány 

előterjesztőit, és rögzíti azt a gyakorlatot, hogy a bíróság hatályon 

kívül helyezi a korábbi összbüntetési eljárásban meghozott 

határozatát. A hatályon kívül helyezésre és új összbüntetési 

eljárásra változatlanul csak akkor kerülhet sor, ha a korábbi 

határozat törvénysértő volt. Ez megnyilvánulhat abban, hogy olyan 

szabadságvesztés büntetések kerültek összbüntetésbe, amelyek 

összbüntetésbe foglalása kizárt, vagy nem valamennyi 

összbüntetésbe foglalható szabadságvesztésről döntött, illetve 

olyan tartamú szabadságvesztést állapított meg a bíróság 

összbüntetésként, amely a Btk. rendelkezéseinek nem felel meg. 

Továbbra sem lehetséges viszont a jogerős összbüntetés 

tartamának vitatása ezen eljárási formában. 



LÁSD MÉG 

Be. 837. § – a különleges eljárások 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Btk. 93-96. § – összbüntetés 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

3/2002. BJE – Az összbüntetésbe foglalás egyes kérdéseiről. 



EBH2011. 2304. – Utólagos összbüntetési eljárás lefolytatására 

akkor is az a helyi bíróság az illetékes, amelyik a törvénynek nem 

megfelelő vagy ilyennek állított összbüntetési ítéletet meghozta, ha 

az indítványozó ennek az eljárásnak a szükségességét arra alapozza, 

hogy a már összbüntetésbe foglalt alapítéletei elítéléseken kívül 

olyan elítélést is összbüntetésbe kell foglalni, amelyben első fokon 

megyei bíróság járt el. Amennyiben ez az indítvány alaposnak 

bizonyul, a helyi bíróság hatályon kívül helyezi az összbüntetési 

ítéletét és az iratokat megküldeni rendeli az összbüntetési eljárás 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes megyei bírósághoz. 



EBH2004. 1103. – Összbüntetési ítéletben téves a feltételes 

szabadságra bocsátásból kizárás, ha ilyen rendelkezést az 

alapítéletek egyike sem tartalmaz, és ilyen törvényes ok az 

összbüntetéssel érintett alapítéletek egyikéből sem állapítható 

meg. Az a körülmény, hogy az összbüntetésbe foglalással érintett 

alapítéletek valamelyike tekintetében egy másik - az 

összbüntetésbe foglalás körébe nem vonható - ítélet a feltételes 

szabadság utólagos megszüntetéséről rendelkezett, az 

összbüntetési ítélet feltételes szabadságra bocsátásból kizárást 

kimondó rendelkezését nem alapozhatja meg. Az, hogy a feltételes 

szabadságra bocsátás megszüntetése után hátramaradó 

büntetésrészt az adott ítélet vonatkozásában végre kell hajtani, 

már nem hathat ki az összbüntetés egészére, vagyis az abból 

történő feltételes szabadságra bocsátást - erre vonatkozó kifejezett 

törvényi rendelkezés hiányában - nem zárhatja ki. 



BH2012. 33. – Utólagos összbüntetési eljárás lefolytatására akkor is 

az a helyi bíróság az illetékes, amelyik a törvénynek nem megfelelő 

vagy ilyennek állított összbüntetési ítéletet meghozta, ha az 

indítványozó ennek az eljárásnak a szükségességét arra alapozza, 

hogy a már összbüntetésbe foglalt alapítéleti elítéléseken kívül 

olyan elítélést is összbüntetésbe kell foglalni, amelyben első fokon 

megyei bíróság járt el. Amennyiben ez az indítvány alaposnak 

bizonyul, a helyi bíróság hatályon kívül helyezi az összbüntetési 

ítéletét és az iratokat megküldeni rendeli az összbüntetési eljárás 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes megyei bírósághoz. 

BH2004. 232. – Az összbüntetési határozat nem ügydöntő, ezért 

felülvizsgálatára törvényes lehetőség nincs. Az összbüntetések 

tekintetében az esetleges törvénysértések, utólagos összbüntetési 

eljárásban (különleges eljárásban) küszöbölhetők ki. 



841. § [Eljárás próbára bocsátás esetén] 

(1) Az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság az ügyészség indítványára 

nyilvános ülés vagy tárgyalás alapján dönt a próbaidő 

meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátást kimondó 

rendelkezés hatályon kívül helyezéséről és büntetés kiszabásáról, 

ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait 

súlyosan megszegte. A bíróság a próbára bocsátást kimondó 

rendelkezés hatályon kívül helyezéséről és büntetés kiszabásáról 

ítélettel, egyébként nem ügydöntő végzéssel határoz. 

(2) A nyilvános ülés vagy a tárgyalás megkezdése után az egyesbíró 

vagy a tanács elnöke ismerteti az alapügyekben hozott határozat 

lényegét. 

(3) A bűnügyi költséget az elítélt viseli, ha a bíróság a próbaidő 

meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátást kimondó 

rendelkezés hatályon kívül helyezéséről és büntetés kiszabásáról 

rendelkezik. 



1998. évi Be. XIX. fejezet II. cím 568. § [Eljárás próbára bocsátás 

esetén] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Btk. 65. § (1) bekezdése szerint a bíróság vétség, valamint 

háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 

bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha 

alaposan feltehető, hogy a büntetés célja intézkedés alkalmazásával 

is elérhető. A Btk. 66. § (4) bekezdése alapján a próbára bocsátott 

pártfogó felügyelet alá helyezhető. Pártfogó felügyelet elrendelése 

esetén a Btk. 71. § (1) bekezdése alapján általános magatartási 

szabályként köteles 

−       a jogszabályban és a határozatban előírt magatartási szabályokat 

megtartani, 

−       a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani és 

−       a pártfogó felügyelő részére az ellenőrzéshez szükséges 

felvilágosítást megadni. 



A fenti szabályokat minden pártfogó felügyelet alatt álló köteles 

megtartani, de a bíróság a pártfogó felügyelet céljának elősegítése 

érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és 

tilalmakat írhat elő, melyeket a Btk. 71. § (3) bekezdése tartalmaz, 

ugyanakkor a (3) bekezdés szerint más kötelezettségek is előírhatók. 

Abban az esetben, ha a próbára bocsátott megszegi a pártfogó 

felügyelet szabályait, a Btk. 65. § (4) bekezdése alapján a próbaidő 

legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, míg a pártfogó felügyelet 

szabályainak súlyos megszegése esetén a Btk. 66. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján a próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést 

kell kiszabni. 



A Be. az 1998. évi Be. szabályaihoz hasonlóan megteremti a fenti 

anyagi jogi szabályok eljárási kereteit a különleges eljárások között, 

amelyben változás az, hogy a Be. alapján az eljárás csak az ügyész 

indítványára indulhat, a bíróság hivatalból nem járhat el. Nem 

változott, hogy az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság folytatja le a 

különleges eljárást. Az 1998. évi Be. szerint csak tárgyaláson 

járhatott el a bíróság, míg a Be. ezt nyilvános ülésen is lehetővé teszi. 

A tárgyalásra és a nyilvános ülésre speciális szabály, hogy ismertetni 

kell az alapügyben hozott határozat lényegét. Abban az esetben, ha 

a bíróság a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül 

helyezi és büntetést szab ki, ítélet hoz, egyéb esetben, így ha a 

próbaidőt meghosszabbítja, nem ügydöntő végzés a határozati 

forma. A különleges eljárásban felmerült bűnügyi költség viselésére 

a terhelt akkor kötelezhető, ha az ügyészi indítvány eredményre 

vezet, és a bíróság meghosszabbítja a próbaidőt, vagy hatályon kívül 

helyezi a próbára bocsátást kimondó rendelkezést és büntetést 

szab ki. Az 1998. évi Be. 568. § (3) bekezdésében szabályozott eljárás 

(Btk. 66. § (1) bekezdés a)-b) pontok alapján), miután a jogerős ítélet 

hibáját volt hivatott kiküszöbölni, az egyszerűsített felülvizsgálatnál 

került szabályozásra a Be-ben. 



LÁSD MÉG 

Be. 671. § 13. pont – egyszerűsített felülvizsgálat 

Be. 837. § – a különleges eljárások 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 

54/2007. BK vélemény – A próbára bocsátás próbaidejét a bíróság 

csak az eredeti próbaidő letelte előtt hosszabbíthatja meg. 

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. 



842. § [Eljárás jóvátételi munka esetén] 

(1) Az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság az ügyészség indítványára 

nyilvános ülés vagy tárgyalás alapján dönt 

a) a jóvátételi munka végzését előíró rendelkezés hatályon kívül 

helyezéséről és büntetés kiszabásáról, ha az elítélt a jóvátételi 

munka elvégzését nem igazolta, vagy a pártfogó felügyelet 

magatartási szabályait súlyosan megszegte; 

b) a jóvátételi munka igazolása határidejének meghosszabbításáról, 

ha az elítélt igazolja, hogy az előírt jóvátételi munkát egészségügyi 

okból nem tudta teljesíteni; 

c) a jóvátételi munka végrehajthatósága megszűnésének 

megállapításáról, ha az elítélt egészségi állapotában olyan tartós 

változás következett be, amely a jóvátételi munka végrehajtását 

nem teszi lehetővé. 



(2) A bíróság az (1) bekezdés a) pontja esetén ítélettel, b) pontja 

esetén nem ügydöntő végzéssel, c) pontja esetén ügydöntő 

végzéssel határoz. 

(3) A bűnügyi költséget az elítélt viseli, ha a bíróság a jóvátételi 

munka végzését előíró rendelkezés hatályon kívül helyezéséről és 

büntetés kiszabásáról rendelkezik. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet II. cím 568. § [Eljárás jóvátételi munka 

esetén] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

A Btk. 67. § (1) bekezdése szerint a bíróság a vétség, valamint a 

háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 

bűntett miatt a büntetés kiszabását egy évre elhalaszthatja, és 

jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a 

büntetés célja így is elérhető. A jóvátételi munkavégzés előírása 

mellett pártfogó felügyelet is elrendelhető. A Btk. 68. § 

(2) bekezdése alapján, ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését 

nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan 

megszegi, a bíróság büntetést szab ki. Ha az elkövető a jóvátételi 

munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja igazolni, a 

jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy alkalommal 

legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. 



A próbára bocsátáshoz hasonlóan a jóvátételi munkára vonatkozó 

anyagi jogi rendelkezések eljárásjogi kereteit a Be. a különleges 

eljárások között határozza meg, csakúgy, mint az 1998. évi Be. A 

bíróság a korábbi szabályok szerint tárgyaláson, ítélettel határozott 

a jóvátételi munka végzésre vonatkozó rendelkezés hatályon kívül 

helyezéséről, ha az elítélt nem igazolta a jóvátételi munka 

elvégzését, vagy a pártfogó felügyelet magatartási szabályait 

súlyosan megszegte (a pártfogó felügyletről lásd Be. 841. §-hoz 

írtakat), a Be. a tárgyalás mellett a nyilvános ülésen történő eljárást 

is lehetővé teszi, de az ítélet, mint határozati forma változatlan.  



A bíróság az 1998. évi Be-hez hasonlóan a kitűzött eljárási 

cselekményen dönthet a jóvátételi munka igazolásának határideje 

meghosszabbításáról, ha az elítélt igazolja, hogy egészségügyi okból 

nem tudta teljesíteni a munkát, de a korábbi rendelkezésekkel 

szemben ítélet helyett a határozati forma ebben az esetben nem 

ügydöntő végzés. Új szabály, hogy a jóvátételi munka 

végrehajthatatlanságáról is ügydöntő végzéssel határoz a bíróság, 

ha az elítélt állapotában olyan tartós változás következett be, amely 

miatt nem képes elvégezni a jóvátételi munkát. A bíróság a 

végrehajthatatlanság helyett dönthet úgy is, hogy a jóvátételi 

munkát megfelelő indok nélkül nem végezte az elítélt, amiért 

büntetést kell kiszabnia, ezért nem a büntetés-végrehajtási 

szabályok között került ez az eljárás elhelyezésre. 



Változás, hogy az eljárást korábban hivatalból is lefolytathatta a 

bíróság, és a jóvátételi munka igazolása határidejének 

meghosszabbításáról az elítélt kérelmére határozott, míg a Be. 

alapján a különleges eljárás lefolytatásának indítványozására az 

ügyészség jogosult. 

Az elítélt csak akkor viseli a különleges eljárásban felmerült bűnügyi 

költséget, ha a bíróság büntetést szab ki. 



843. § [Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése 

a bűnügyi költség megfizetésére] 

(1) Az államot illető bűnügyi költség megfizetésére az egyesbíró vagy 

a tanács elnöke halasztást, illetve részletfizetést engedélyezhet a Bv. 

tv. 42. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és 

keretek között. Az ötvenezer forintot meghaladó bűnügyi költség 

esetében a halasztás, illetve a részletfizetés a bírósági végrehajtó 

által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a foglalási 

jegyzőkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette. Az 

ötvenezer forintot meg nem haladó bűnügyi költség esetén foglalási 

cselekmény bevárása nélkül, a rendelkezésre álló adatok alapján 

legfeljebb két hónapi halasztás, illetve három hónapi részletfizetés 

engedélyezhető. 

(2) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó 

hatálya. 

(3) A kérelemről az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság tárgyalás 

tartása nélkül, az ügyiratok alapján határoz. E határozat ellen nincs 

helye fellebbezésnek. 



1998. évi Be. XXIX. fejezet II. cím 593-594. § [Halasztás és részletfizetés 

engedélyezése rendbírság és az államot illető bűnügyi költség esetén] 

A VÁLTOZÁS LÉNYEGE 

Az 1998. évi Be. 593. §-ában foglaltakkal ellentétben a Be. a 

rendbírság megfizetésére adható halasztást és részletfizetést nem 

a különleges eljárások között szabályozza, az a Be. Tizennegyedik 

részében, a bírósági eljárás általános szabályai között a Be. 443. §-

ában került meghatározásra. A Be-ben a különleges eljárások 

között csak a bűnügyi költségre vonatkozó halasztási és 

részletfizetési szabályok találhatók. Az ügydöntő határozat 

jogerőre emelkedése után nyomban előterjesztett bűnügyi költség 

megfizetésének részletekben történő engedélyezéséről a Be. 578. § 

rendelkezik, jelen eljárás az ezt követően előterjesztett kérelemmel 

kapcsolatos eljárást szabályozza. Nem változott, hogy csak a 

bírósági végrehajtó általi foglalás után, a foglalási jegyzőkönyv 

becsatolását követően rendelkezhet a bűnügyi költségre vonatkozó 

halasztásról és részletfizetésről a bíróság a törvényi értékhatár 

fölött.  



Az értékhatár azonban a Be-ben a korábbi 10.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra 

emelkedett. Arról a bűnügyi költségről, amely nem haladja meg ezt 

az összeget, a foglalási cselekmény bevárása nélkül, iratok alapján 

dönthet a bíróság. A halasztás és részletfizetés ideje sem változott, 

maradt a két, illetve három hónap, csakúgy mint az, hogy a halasztás 

vagy részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó hatálya. 

Változatlan, hogy az alapügyben eljárt elsőfokú bíróság dönt a 

kérelemről, az iratok alapján, és továbbra sincs helye fellebbezésnek 

a bíróság végzése ellen. Miután végrehajtási kérdésről van szó, a Be. 

is visszautal a Bv. tv. 42. § (1) bekezdésére, ahol a pénzbüntetés 

megfizetésére engedélyezhető halasztási és részletfizetési 

szabályok találhatók. 



LÁSD MÉG 

Be. 443. § – közös szabályok 

Be. 837. § – a különleges eljárások 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 

Bv. tv. 42. § – halasztás és részletfizetés engedélyezése 

pénzbüntetés esetén 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 10. § e) 

pont, 255. § a) pont – a törvényszéki végrehajtó feladata 


