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Kollokviumi kérdések a büntetőeljárási jog köréből 

(2018-tól visszavonásig) 

 

 

„A” kérdések 

 

 

1. A büntetőeljárás alapfogalmai; a büntetőeljárás feladata; a büntetőeljárási jog forrásai és 

hatálya. 

2. A büntetőeljárás történeti rendszerei.  

3. A büntetőeljárás történeti fejlődésének vázlata (1896-tól a 2017. évi XC. törvényig).  

4. A büntetőeljárás formái: az általános, a külön és a különleges eljárások rendszere.  

5. Az eljárás tartalma: jogviszonyok és cselekmények. Az eljárási cselekmények felosztása. 

Jogképesség és cselekvőképesség a büntetőeljárásban  

6. A büntetőeljárás alapelvei. Az alapelvek fogalma, célja és jelentősége. Az alapelvek és 

az eljárási modell összefüggései.  

7. A hivatalból való eljárás elve: legalitás, officialitás, opportunitás.  

8. A büntetőeljárás alapja és akadályai.  

9. A vádelv; a bírósági eljárás alapja; jog a bírósági eljáráshoz.  

10. Az ártatlanság vélelme; a bizonyítás teher; az önvádra kötelezés tilalma; a védelem joga. 

11. A tisztességes eljárás elve; a bírósági eljárás alapelvei; az anyanyelv használatának elve.  

12. Személyek a büntetőeljárásban; a büntetőeljárás alanyainak rendszere.  

13. A bíróságok szerepe és működése a büntetőeljárásban.  

14. Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban.  

15. A nyomozó hatóságok feladatai a büntetőeljárásban.  

16. A hatáskör és illetékesség a büntetőeljárásban; a bíróságok hatásköre és illetékessége.  

17. A bíróságokra, az ügyészre és a nyomozó hatóságokra vonatkozó kizárás szabályai.  

18. A terhelt eljárási helyzete: jogai és kötelezettségei.  

19. A védő a büntetőeljárásban.  

20. A sértett és különbözői eljárási pozíciói.  

21. A vagyoni érdekeltek; az egyéb érdekeltek; a képviselők; a segítők; a támogatók.  

22. A különleges bánásmódra vonatkozó szabályok a büntetőeljárásban. 

23. Határidő, határnap, igazolás. 

24. A bizonyítás fogalma, célja és természete a büntetőeljárásban. 

25. A bizonyítás alapfogalmai, a bizonyítási eszközök és a bizonyítékok rendszere. 

26. A bizonyítás tárgya. 

27. A bizonyítás elvei, a bizonyítás törvényessége. 

28. A tanú és a tanúvallomás. A tanúvallomás akadályai. 

29. A tanú kihallgatásának a szabályai. 

30.  A tanúvédelem eszközei. 
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31. A terhelt vallomása. 

32. A szakértő és a szakvélemény. 

33. A szakértő jogai és kötelezettségei. 

34. A szakértő igénybevétele (a kirendelt és a magánszakértő). 

35. A szakvélemény értékelése. 

36. A pártfogó felügyelői vélemény. 

37. A tárgyi bizonyítási eszköz és az elektronikus adat. 

38. A bizonyítási cselekmények fogalma és eljárási szabályozásának a módja. 

39. A szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet. 

40. A felismerésre bemutatás, a szembesítés és a műszeres vallomásellenőrzés. 

 

 

„B” kérdések 

 

 

1. A leplezett eszközök rendszere és helye a büntetőeljárásban. A titkos információgyűjtés 

és a büntetőeljárás kapcsolata. 

2. Az ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása. 

3. A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása. 

4. Adatszerző tevékenység a büntetőeljárásban. 

5. Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken és az őrizet. 

6. A büntetőeljárási kényszerintézkedések és az eljárási szankciók; a kényszerintézkedések 

rendszere.  

7. A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések közös szabályai.  

8. A távoltartás és a bűnügyi felügyelet.  

9. A letartóztatás. 

10. Az elmeállapot megfigyelése és az előzetes kényszergyógykezelés. 

11. A kutatás és a motozás. 

12. A lefoglalás elrendelése és végrehajtása. 

13. Az irat és az elektronikus adat lefoglalása, valamint a megőrzésre kötelezés. 

14. A lefoglalt dolog sorsa és a lefoglalás megszüntetése. 

15. A zár alá vétel. 

16. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele. 

17. Az előkészítő eljárás célja és eszközei, az előkészítő eljárás lefolytatása. 

18. A nyomozás célja és feladata. A nyomozás és a vizsgálat viszonyának történeti 

alakulása.  

19. A nyomozás menete és szakaszai. Határozatok a nyomozás során. 

20. A nyomozás megindítása; a feljelentés és a feljelentés kiegészítése; magánindítvány. 

21. A felderítésre vonatkozó eljárási szabályok. 

22. A vizsgálat szabályai. 

23. A feljelentés elutasítása; a nyomozás felfüggesztése.  

24. Az eljárás megszüntetése a nyomozás során.  

25. Jogorvoslat a nyomozás során.  
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26. Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése. Egyezség a bűnösség 

beismeréséről.  

27. A közvetítői eljárás. A feltételes ügyészi felfüggesztés.   

28. A vád fogalma és jelentősége; a vád formái; a vádemelés. 

29. A bírósági eljárás általános szabályai, a bírósági eljárás formái, jelenlét a bírósági 

eljárásban, a tárgyalás nyilvánossága, a tárgyalás vezetése.  

30. Határozathozatal a bírósági eljárásban. 

31. A bíróság eljárása a vádemelés előtt. 

32. A tárgyalás előkészítése. 

33. Az előkészítő ülés fogalma, menete, eljárás a bűnösség be nem ismerése esetén. 

34. Az elsőfokú tárgyalás menete. 

35. Bizonyítás a tárgyaláson. 
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