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II. Törvények

2022. évi XL. törvény
az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról*

1. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény III. Fejezete 
a 31. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„21/A. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható per”

2. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény a  következő 
31/A–31/C. §-sal egészül ki:
„31/A. § (1) Ha a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a bíróság legkésőbb a keresetlevél előterjesztésétől számított 
tizenötödik napra kitűzi a  perfelvételi tárgyalást, amelyre a  feleket idézi. Ha a  keresetlevél csak a  bíróság 
intézkedését követően válik tárgyalásra alkalmassá, a  tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő időpontját ettől 
az időponttól kell számítani. A tárgyalási időköz legalább három munkanap.
(2) A  bíróság a  perfelvételi tárgyalásra történő idézéssel egyidejűleg közli a  keresetet az  alperessel és felhívja 
a feleket, hogy az ügyre vonatkozó valamennyi okiratot és egyéb bizonyítási eszközt a tárgyalásra hozzák magukkal, 
az  alperest pedig arra is, hogy a  keresetre a  tárgyaláson adja elő az  írásbeli ellenkérelemnek megfelelő tartalmú 
nyilatkozatát.
(3) Az  alperes a  keresetlevél kézbesítésétől számított három munkanapon belül, de legkésőbb a  perfelvételi 
tárgyalás határnapját megelőző három nappal korábban írásbeli ellenkérelmet nyújthat be. Ezzel egyidejűleg 
az alperes az írásbeli ellenkérelmet tájékoztatás céljából – ha az számára ismert – a felperes elektronikus levélcímére 
is megküldi, és a  megküldés tényét a  bíróság számára valószínűsíti. Az  e  rendelkezések megsértésével teljesített 
perbeli cselekmények hatálytalanok.
(4) Ha a perfelvételi tárgyalást az alperes elmulasztotta és írásbeli védekezést sem terjesztett elő, a keresetet nem 
vitatottnak kell tekinteni és a bíróság a perfelvétel lezárását követően ítéletével marasztalja az alperest, kivéve, ha 
az eljárás megszüntetésének van helye. Ha a jelen lévő alperes korábban írásbeli ellenkérelmet nem terjesztett elő, 
azt legkésőbb a perfelvételi tárgyaláson szóban köteles előadni.
(5) A perfelvételi tárgyaláson a perfelvétel folytatása akkor rendelhető el, ha a perfelvétel lezárásának elháríthatatlan 
eljárásjogi vagy a  bíróság, illetve a  fél körülményeiben, működésében rejlő objektív akadálya van. A  folytatólagos 
perfelvételi tárgyalás időpontját tizenöt napon belüli határnapra kell kitűzni.
31/B. § (1) A bíróság a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően nyomban megtartja az érdemi tárgyalást. 
Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a  tárgyaláson rendelkezésre 
állnak, vagy amelyeket a  felek legkésőbb a  perfelvételt lezáró végzés meghozataláig felajánlottak. A  perben 
utólagos bizonyításnak nincs helye.
(2) Az érdemi tárgyalást akkor lehet elhalasztani, ha
a) ezt valamely fél kéri és a már feltárt bizonyítékokkal vagy egyéb módon valószínűsíti, hogy az általa felajánlott 
bizonyítás alkalmas és eredményes lehet a keresetben, illetve védekezésben előadottak igazolására vagy cáfolatára, 
vagy
b) az elrendelt bizonyítás lefolytatásának a  fél körülményein kívül eső akadálya van és a  bizonyítást indítványozó 
fél a  bizonyítás lefolytatását továbbra is kéri; a  távol lévő fél e  nyilatkozatának beszerzése érdekében a  tárgyalás 
elhalasztásának nincs helye.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a  bíróság a  bizonyítás elrendelését, illetve lefolytatását 
mellőzi.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 8-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az  érdemi tárgyalás elhalasztása esetén a  folytatólagos érdemi tárgyalást – ha ezt az  ügy körülményei 
nem zárják ki – az elhalasztott tárgyalás határnapját követő tizenöt napon belüli határnapra kell kitűzni.
(5) Ha a folytatólagos érdemi tárgyalást valamennyi fél elmulasztja, vagy a tárgyalást el nem mulasztó fél a tárgyalás 
megtartását nem kéri, és a  mulasztó fél egyik esetben sem kérte előzőleg a  tárgyalás távollétében történő 
megtartását, az eljárás szünetelésének nincs helye, a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti.
31/C. § (1) A perben
a) igazolásnak – a 31. § (3) bekezdésében meghatározott esetet kivéve –,
b) viszontkeresetnek,
c) a felek megegyezésén alapuló szünetelésnek,
d) felfüggesztésnek – a 31. § (6a) bekezdésében, valamint a Pp. 126. §-ában meghatározott eseteket kivéve –,
e) bírósági meghagyás kibocsátásának,
f ) keresetkiterjesztésnek, és
g) beavatkozásnak – a 31. § (4) bekezdésében meghatározott esetet kivéve –
nincs helye.
(2) A  perben a  polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi CXXX.  törvény 121.  § (1)  bekezdés c)–f )  pontjában 
meghatározott esetekben a szünetelés tartama legfeljebb egy hónap.
(3) A bíróság az ítéletét annak meghozatalától és kihirdetésétől számított tizenöt napon belül írásba foglalja, az ítélet 
meghozatalát és kihirdetését legfeljebb tizenöt napra halaszthatja el.
(4) A  másodfokú bíróság a  fellebbezést legkésőbb az  iratok beérkezésétől számított tizenöt napon belül köteles 
elbírálni. A  fellebbező fél ellenfele a  fellebbezés kézbesítésétől számított három napon belül kérheti tárgyalás 
tartását, és öt napon belül köteles előterjeszteni írásban a  fellebbezési ellenkérelmet és az  esetleges csatlakozó 
fellebbezést.
(5) A  Kúria a  felülvizsgálati kérelmet legkésőbb az  iratok beérkezésétől számított hatvan napon belül köteles 
elbírálni.”

3. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. §-a a következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 37/C. § szerint a felületen közzétételre kötelezettek az 1. melléklet „III. Gazdálkodási adatok” táblázat 3., 4. és 
6. pontja szerinti adataik közzétételét a felület alkalmazásával is teljesíthetik.”

4. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény IV. Fejezete 
a következő alcímmel egészül ki:
„24/B. A Központi Információs Közadat-nyilvántartás
37/C.  § (1) A  közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az  államháztartásról szóló törvény szerinti, 
a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – a  nemzetbiztonsági szolgálatok 
kivételével –, a  helyi önkormányzatok, valamint a  helyi nemzetiségi önkormányzatok és az  országos nemzetiségi 
önkormányzatok (a továbbiakban együtt: a  felületen közzétételre kötelezettek) a  (2)  bekezdésben meghatározott 
adatokat a  Kormány rendeletében kijelölt szerv által üzemeltetett és a  33.  § (1)  bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelelően bárki számára hozzáférhető – a  gépi olvashatóságot, a  csoportos letöltést, 
az  adatok csoportosítását, kereshetőségét, kivonatolását és összehasonlíthatóságát is lehetővé tevő – Központi 
Információs Közadat-nyilvántartás felületén (a továbbiakban: felület) kéthavi rendszerességgel, a közzétételt követő 
legalább tíz évig elérhető módon, a (3) bekezdés szerinti bontásban közzéteszik.
(2) A  felületen közzétételre kötelezettek a  felületen az  ötmillió forintot meghaladó, az  általuk hazai vagy európai 
uniós forrásból megvalósulóan
a) nyújtott, az  államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások – kivéve, ha a  közzététel előtt 
a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond –,
b) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések – kivéve 
a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII.  törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések és az  azok eredményeként 
kötött szerződések –,



7580 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 186. szám 

c) nem alapfeladataik ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói 
érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet 
segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított kifizetések
adatait teszik közzé.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat a felületen közzétételre kötelezettek – a felhasznált hazai és európai uniós forrás 
arányának feltüntetése mellett – az alábbi bontásban teszik közzé:
a) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben a szerződés megnevezése (típusa), a kedvezményezett neve – nem 
természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye –, adószáma, a támogatás tárgya, és a támogatási 
program megvalósítási helye, kezdő és záró időpontja, a támogatás összege,
b) a (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  szerződés megnevezése (típusa), tárgya, a  szerződést kötő fél vagy 
felek neve – nem természetes személy esetén az e személy megnevezése, székhelye, adószáma –, a szerződés tárgya 
és értéke, a szerződés teljesítésének kezdő időpontja, határozott időtartam esetében annak záró időpontja, valamint 
közbeszerzés vagy beszerzési eljárás esetén a  Kbt. szerinti elektronikus közbeszerzési rendszerben rögzített, 
az  eljárás egyedi azonosítója (EKR azonosító), valamint annak megjelölése, ha a  közbeszerzés vagy beszerzés 
– beleértve a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó értékű beszerzéseket is – részben vagy egészben 
európai uniós forrás felhasználásával valósul meg.
(4) A (2) bekezdés b) pontja tekintetében a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi 
adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a  vagyon piaci vagy könyv szerinti 
értéke közül a  magasabb összeget kell figyelembe venni. Az  időszakonként visszatérő – egy  évnél hosszabb 
időtartamra kötött – szerződéseknél az  érték kiszámításakor az  ellenszolgáltatás egy  évre számított összegét kell 
alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe 
kell számítani.
(5) A  felület üzemeltetésére, működtetésére, valamint a  felületen történő közzétételre vonatkozó részletes 
szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg.”

5. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„f ) jelölje ki a  felület üzemeltetőjét, valamint állapítsa meg a  felület működtetésére, illetve az  azon történő 
közzétételre vonatkozó részletes szabályokat.”

6. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a következő 75/D. és 
75/E. §-sal egészül ki:
„75/D.  § A felület üzemeltetője legkésőbb 2022. december 31-ig a  felületet létrehozza, valamint közzéteszi 
a felületen történő közzétételhez szükséges adatlapot. A felületen közzétételre kötelezettek a 37/C. § (2) bekezdése 
szerinti adatokat a felületen folyamatosan, de első alkalommal legkésőbb 2023. február 28-ig teszik közzé.
75/E.  § A 37/C.  § (3)  bekezdés b)  pontja tekintetében a  Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt meg nem haladó 
beszerzések esetén az európai uniós forrás felhasználásának tényét a 2023. március 31-ét követően megvalósított 
beszerzések esetén kell megjelölni.”

 (2)  Az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény a  következő 
75/F. §-sal egészül ki:
„75/F.  § Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az  információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2022. évi XL. törvénnyel megállapított 
31.  § (1), (4) és (6)  bekezdését, valamint 31/A–31/C.  §-át a  2022. december 31-én vagy azt követően benyújtott 
közérdekű adat megismerésére irányuló igényekre kell alkalmazni.”

7. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a) 31.  § (1)  bekezdésében a  „bírósághoz fordulhat” szövegrész helyébe a  „bírósághoz fordulhat (az ezen 

alcím alkalmazásában a  továbbiakban: per) azzal, hogy a  perben a  polgári perrendtartásról szóló 2016.  évi 
CXXX.  törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az  ezen alcímben meghatározott eltérésekkel 
kell alkalmazni.” szöveg,

b) 31. § (4) bekezdésében „perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében” szövegrész helyébe a „perbe 
a  Hatóság az  igénylő, az  üzleti titok vagy törvényben meghatározott más titok jogosultja az  adatkezelő 
pernyertessége érdekében” szöveg,
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c) 31.  § (6)  bekezdésében a „bíróság soron kívül” szövegrész helyébe a „bíróság a  per minden szakaszában 
– ideértve a felülvizsgálati eljárást is – soron kívül” szöveg,

d) 37. § (1) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) és (4a) bekezdésben” szöveg
lép.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, a 6. § (2) bekezdése és a 7. § a)–c) pontja 2022. december 31-én lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2022. évi XLI. törvény
a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról*

1. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény a következő CV/A. Fejezettel egészül ki:
„CV/A. FEJEZET
ELJÁRÁS KÖZHATALOM GYAKORLÁSÁVAL VAGY KÖZVAGYON KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIEMELT 
BŰNCSELEKMÉNY ESETÉN
817/A. § (1) E  törvény alkalmazásában közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 
bűncselekmény:
a) a korrupciós bűncselekmények (Btk. XXVII. Fejezet), kivéve
aa) a vesztegetés egyes enyhébben minősülő eseteit [Btk. 290. § (1) és (6) bekezdés],
ab) a vesztegetés elfogadása enyhébben minősülő esetét [Btk. 291. § (1) bekezdés];
b) a hivatali visszaélés (Btk. 305.  §), kivéve, ha azt rendvédelmi szervnél, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, 
Országgyűlési Őrségnél, fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál, önkormányzati igazgatási szervnél vagy 
köztestületnél nem vezető beosztású hivatalos személy követi el;
c) a vagyon elleni bűncselekmények közül a nemzeti vagyonra vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő 
alapítványok által kezelt vagyonra elkövetett vagy ilyen vagyonban kárt okozó
ca) sikkasztás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 372. § (4)–(6) bekezdés],
cb) csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 373. § (4)–(6) bekezdés],
cc) gazdasági csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 374. § (4)–(6) bekezdés],
cd) információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 375. § (2)–(4) bekezdés],
ce) hűtlen kezelés (Btk. 376. §);
d) a költségvetést károsító bűncselekmények (Btk. XXXIX. Fejezet) közül
da) a költségvetési csalás súlyosabban minősülő esetei [Btk. 396. § (3)–(6) bekezdés],
db) a költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §);
e) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §);
f ) az a)–e) pontban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett
fa) bűnszervezetben részvétel (Btk. 321. §) és
fb) pénzmosás (Btk. 399. és 400. §).
(2) A  közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmény miatt indult 
büntetőeljárásban e törvény rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az e Fejezet szerinti eljárásban a felülbírálati indítványt előterjesztő, illetve a vádindítvány képviseletére jogosult 
személy jogi képviselete kötelező. A felülbírálati indítványt előterjesztő, illetve a vádindítvány képviseletére jogosult 
személy az írásbeli bejelentését, észrevételét és indítványát a jogi képviselője útján nyújthatja be.
(4) Az e Fejezet szerinti eljárásban a felülbírálati indítványt előterjesztő személy költségkedvezmény iránti kérelmet 
nem terjeszthet elő.

* A törvényt az Országgyűlés a 2022. október 3-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az e Fejezet szerinti eljárásban a felülbírálati indítványt előterjesztő, illetve a vádindítvány képviseletére jogosult 
személy eljárási cselekményére megállapított határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(6) Nincs helye feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazásának
a) az (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott bűncselekmény miatt folytatott eljárásban, ha a  bűncselekményt 
közbeszerzési eljárással, illetve az  Európai Unió által vagy nevében kezelt költségvetéssel vagy pénzalapokkal 
kapcsolatban követik el, illetve
b) a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 420. §) bűncselekménye miatt 
folytatott eljárásban.

A feljelentés elutasítása, illetve az eljárás megszüntetése
817/B.  § (1) Ha az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével 
kapcsolatos kiemelt bűncselekmény miatt tett feljelentést a  381.  § (1)  bekezdés a)–c) vagy g)  pontja alapján 
elutasítja vagy az  ilyen bűncselekmény miatt folytatott eljárást a  398.  § (1)  bekezdés a)–d) vagy i)  pontja, illetve 
(2) bekezdés a) pontja alapján megszünteti, felülbírálati indítvány benyújtásának van helye.
(2) Nincs helye felülbírálati indítvány benyújtásának, ha
a) a feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
b) az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét gyermekkor vagy kóros elmeállapot zárja ki,
c) a bűncselekmény elkövetésével fedett nyomozó, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja vagy 
titkosan együttműködő személy gyanúsítható megalapozottan, és az  ügyészség a  224.  § (1)  bekezdése alapján 
a feljelentést elutasította vagy az eljárást megszüntette, vagy
d) az ügyészség a  feljelentést a  382.  § (1)  bekezdése alapján utasította el, vagy az  eljárást a  399.  § (1)  bekezdése 
alapján szüntette meg.

A felülbírálat
817/C. § (1) Ha a 817/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetben felülbírálati indítvány benyújtásának van 
helye, a sértett, illetve a feljelentő a 369. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően panasz benyújtása helyett a  feljelentés 
elutasításáról vagy az  eljárás megszüntetéséről rendelkező határozat kézbesítését követő egy hónapon belül 
felülbírálati indítványt nyújthat be.
(2) Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság
a) ha a sértett vagy a feljelentő nem nyújt be felülbírálati indítványt, az (1) bekezdésben meghatározott időtartam 
lejártától, vagy
b) ha sértett vagy feljelentő nem vesz részt az  eljárásban vagy a  (7)  bekezdés alapján felülbírálati indítványt nem 
nyújthat be, az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatalától
számított öt munkanapon belül egy hónapra közzéteszi a  817/B.  § (1)  bekezdése szerinti határozatát, illetve 
az ügyiratjegyzéket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
3.  § 29.  pontjában meghatározott álnevesítés alkalmazásával (a továbbiakban: anonimizált határozat, illetve 
anonimizált ügyiratjegyzék).
(3) Az anonimizált határozatot, illetve az anonimizált ügyiratjegyzéket
a) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, és
b) a Kormány által rendeletben meghatározott közzétételi felületen
kell közzétenni.
(4) Az anonimizált határozatot, illetve az anonimizált ügyiratjegyzéket oly módon kell közzétenni, hogy
a) az interneten keresztül széleskörűen elterjedt böngészőprogramokkal folyamatosan elérhető és megtekinthető 
legyen, és
b) a honlapon belül kereshető legyen legalább
ba) a kibocsátó ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezése alapján,
bb) a hirdetmény alapjául szolgáló ügy száma alapján,
bc) a hirdetmény közzétételének időpontja alapján, és
bd) az eljárás tárgyát képező bűncselekmény, több bűncselekmény esetén valamennyi bűncselekmény 
megnevezése alapján.
(5) A  közzététel során tájékoztatást kell nyújtani a  határozattal szembeni felülbírálati indítvány benyújtásának 
a  feltételeiről, a  felülbírálati indítványt előterjesztő jogairól és kötelezettségeiről, a  felülbírálati indítvány 
előterjesztésének határidejéről és arról a szervről, ahová a felülbírálati indítvány benyújtható.
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(6) Az  anonimizált határozatnak az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság központi elektronikus tájékoztatásra 
szolgáló honlapján történt közzétételét követő egy hónapon belül – a gyanúsított, a védő, a sértett és a feljelentő 
kivételével – bármely természetes vagy nem természetes személy felülbírálati indítványt nyújthat be.
(7) Az  állam és a  közhatalmat gyakorló szerv nem jogosult felülbírálati indítvány benyújtására, akkor sem,  
ha feljelentőként vagy sértettként vesz részt az eljárásban.
(8) A  sértett és a  feljelentő kivételével a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy a  felülbírálati indítvány 
benyújtása előtt az  ügyiratok közül kizárólag az  anonimizált határozatot, illetve az  anonimizált ügyiratjegyzéket 
ismerheti meg.
(9) A gyanúsított, a védő, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt, valamint a sértettnek vagy feljelentőnek minősülő 
állam és a  közhatalmat gyakorló szerv által benyújtott panaszt a  felülbírálati indítvány bíróság általi elbírálását 
követően az általános szabályok szerint, a felülbírálati indítvány elbírálásának eredményére tekintettel kell elbírálni. 
Ilyen esetben a  panasz elbírálására vonatkozó határidőbe az  eljárás megszüntetésétől az  eljárást megszüntető 
határozat hivatalból történő hatályon kívül helyezéséig, vagy a bíróság határozatának az ügyészség részére történő 
kézbesítéséig terjedő időszak nem számít bele.
(10) A felülbírálati indítvány benyújtásának a 817/B. § (1) bekezdése szerinti határozat rendelkezéseire – a személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedésekre vonatkozó rendelkezések kivételével – halasztó hatálya van.
817/D. § (1) A felülbírálati indítványt a határozatot hozó ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál kell előterjeszteni. 
A  felülbírálati indítványt meg kell indokolni és ahhoz a  felülbírálati indítványt előterjesztő személy csatolhatja 
a  rendelkezésére álló, az  indítványozó álláspontja szerint az  ügyben bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas 
adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.
(2) A  határozatot hozó ügyészség vagy nyomozó hatóság a  felülbírálati indítványt az  előterjesztésére nyitva 
álló határidő lejártát követően megvizsgálja, és ha azt alaposnak tartja, a  határozatot hatályon kívül helyezi 
és a  nyomozást elrendeli vagy az  eljárás folytatását rendeli el. Ellenkező esetben a  felülbírálati indítvány 
előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követő három napon belül az  indítványt, az  ahhoz csatolt iratokat 
és az  ügyiratokat a  nyomozó hatóság által hozott határozat esetén az  ügyészséghez, az  ügyészség által hozott 
határozat esetén a felettes ügyészséghez kell felterjeszteni.
(3) Ha a  (2)  bekezdés alapján felterjesztett indítvány alapos, a  nyomozó hatóság által hozott határozat esetén 
az ügyészség, az ügyészség által hozott határozat esetén a felettes ügyészség a határozatot hatályon kívül helyezi és 
a nyomozást elrendeli vagy az eljárás folytatását rendeli el. Ellenkező esetben az indítványt, az ahhoz csatolt iratokat 
és az  ügyiratokat, az  indítvánnyal kapcsolatos esetleges észrevételeivel együtt, az  indítvány hozzá érkezésétől 
számított nyolc napon belül megküldi a bíróságnak.
817/E. § (1) A felülbírálati indítvány elbírálása során a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoportjának 
nyomozási bírája jár el az ország területére kiterjedő illetékességgel.
(2) A bíróság a felülbírálati indítványról annak a bíróságra érkezésétől számított egy hónapon belül dönt.
(3) Ha a felülbírálati indítványt az eljárást megszüntető határozat ellen jelentették be és
a) az ügyiratok, illetve a csatolt iratok mennyisége jelentős vagy
b) jelentős számú felülbírálati indítványt terjesztettek elő,
a bíróság a határidőt legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A bíróság az erről szóló határozatát a felülbírálati 
indítványt előterjesztő személy részére kézbesíti.
(4) A 476. § (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye.
(5) A bíróság az összes felülbírálati indítványt együttesen bírálja el.
(6) A bíróság a felülbírálati indítványról az ügyiratok alapján dönt azzal, hogy a 467. § alapján nem tarthat ülést.
817/F.  § (1) A  bíróság a  támadott határozatot a  felülbírálati indítvány indokaira tekintet nélkül bírálja felül, 
ennek érdekében az  ügyiratokat és az  indítványozó által csatolt, az  indítványozó álláspontja szerint az  ügyben 
bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas adatokat, iratokat, nyilatkozatokat teljeskörűen megvizsgálja.
(2) Ha az indítvány elbírálásának nincs akadálya, a bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz, amelyben
a) az indítványt elutasítja vagy
b) a támadott határozatot hatályon kívül helyezi.
(3) A bíróság hatályon kívül helyező határozata nem érinti a felülbírált határozatnak a személyi szabadságot érintő 
kényszerintézkedésről szóló rendelkezését.
(4) A bíróság a támadott határozatot akkor helyezi hatályon kívül, ha
a) a támadott határozat megalapozatlan,
b) az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a támadott határozatban jogszabályt helytelenül alkalmazott, vagy
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c) a támadott határozat indokolása a rendelkező résszel ellentétes,
és ez lényeges hatással volt a feljelentés elutasítására vagy az eljárás megszüntetésére.
(5) A támadott határozat akkor megalapozatlan, ha
a) az ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  határozatban nem állapított meg tényállást vagy azt hiányosan 
állapította meg,
b) a határozatban szereplő tényállás részben vagy teljes egészében felderítetlen,
c) a megállapított tényállás ellentétes az (1) bekezdésben meghatározott ügyiratok tartalmával, vagy
d) az ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  határozatban megállapított tényekből további tényre helytelenül 
következtetett.
(6) A bíróság határozatának indokolása tartalmazza
a) támadott határozat lényeges elemeinek rövid leírását,
b) a felülbírálati indítványban megjelölt kifogások rövid összefoglalását,
c) a felülbírálati indítvány törvényi feltételeinek fennállását vagy azok hiányára való utalást, és
d) hatályon kívül helyezés esetén azon körülmények bemutatását, amelyekre tekintettel a  támadott határozatot 
hatályon kívül kell helyezni, és megalapozatlanság esetén azon körülmények bemutatását is, amelyek alapján 
az eljárás megindításától vagy folytatásától eredmény várható; a felülbírálati indítvány elutasítása esetén pedig azon 
körülmények bemutatását, amelyekre tekintettel a felülbírálati indítványt el kell utasítani.
(7) A bíróság
a) a határozatot
aa) a támadott határozatot hozó ügyészség számára,
ab) ha a  támadott határozatot a  nyomozó hatóság hozta, a  felülbírálati indítványt megküldő ügyészség számára, 
illetve
ac) annak, akire a határozat rendelkezést tartalmaz,
b) a c)  pontban meghatározott kivétellel, a  felülbírálati indítvány előterjesztőjének a  817/C.  § (2)  bekezdésében 
meghatározottak szerinti anonimizált határozatot, illetve
c) ha a felülbírálati indítványt a sértett vagy a feljelentő terjesztette elő, számára a határozatot
kézbesíti.

A támadott határozat hatályon kívül helyezését követő eljárás
817/G. § (1) Ha a bíróság
a) a feljelentés elutasításáról hozott határozatot helyezte hatályon kívül, a  nyomozás a  határozat meghozatalával 
külön döntés nélkül megindul,
b) az eljárás megszüntetéséről hozott határozatot helyezte hatályon kívül, az  eljárás a  határozat meghozatalával 
külön döntés nélkül folytatódik.
(2) Az eljárás folytatására a 400. §-ban meghatározottak nem alkalmazhatók. Ha az ügyben korábban gyanúsításra 
került sor, és a gyanúsítás törvényi feltételei fennállnak, a korábbi gyanúsítottal a gyanúsítást ismételten közölni kell. 
Ilyen esetben a  nyomozás 351.  § szerinti határidejébe nem számít bele az  eljárás megszüntetése és a  gyanúsítás 
ismételt közlése közötti időtartam.
(3) A  nyomozás megindulása vagy az  eljárás folytatása esetén az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  bírósági 
határozat indokolásában meghatározottak alapulvételével, felderítetlenség esetén az  ott meghatározott 
hiányosságok kiküszöbölésére törekedve folytatja az eljárást.
(4) A nyomozás megindulása vagy az eljárás folytatása esetén
a) az ügyészség a felderítés során is a 26. § (3) bekezdésében meghatározott irányítási jogköröket gyakorolja,
b) az eljárást megszüntető határozat meghozatalára az  irányítási jogkört gyakorló előzetes jóváhagyásával  
kerülhet sor,
c) az eljárást megszüntető határozat ellen a  sértett a  369.  § (1)  bekezdésétől eltérően panaszt nem nyújthat be, 
a korábban felülbírálati indítványt benyújtó sértett az e Fejezet rendelkezései szerint nyújthat be vádindítványt,
d) az eljárást megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére hivatalból, illetve a  gyanúsított, a  védő,  
a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt által az eljárást megszüntető határozat ellen bejelentett panasz elbírálása 
során akkor kerülhet sor, ha vádindítványt nem nyújtottak be.
(5) A nyomozás megindulása vagy az eljárás folytatása esetén a felülbírálati indítvány előterjesztője a továbbiakban 
jogosult arra, hogy bizonyítékot terjesszen elő, illetve észrevételt tegyen.
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Vádindítvány benyújtása
817/H.  § (1) Ha az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  817/G.  § szerint folytatott eljárásban az  eljárást  
a  398.  § (1)  bekezdés a)–d) vagy i)  pontja, illetve (2)  bekezdés a)  pontja alapján megszünteti, vádindítvány 
benyújtásának van helye. Nincs helye vádindítvány benyújtásának a  817/B.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
esetekben.
(2) Ha az  (1)  bekezdés alapján vádindítvány benyújtásának van helye, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság 
az anonimizált ügyiratjegyzékkel együtt
a) a felülbírálati indítványt előterjesztő sértett és feljelentő részére a határozatát,
b) a felülbírálati indítványt előterjesztő, a 817/C. § (6) bekezdése szerinti személy részére az anonimizált határozatát
kézbesíti.
(3) Ha az  eljárásban több személy terjesztett elő felülbírálati indítványt, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság 
az  eljárást megszüntető határozatának kézbesítése során tájékoztatást nyújt a  többi felülbírálati indítványt 
előterjesztő személy jogi képviselőjének a nevéről, valamint a rendelkezésre álló elérhetőségéről.
(4) Ha az eljárásban sértett is részt vett, a pótmagánvádra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának nincs helye és 
a sértett az e Fejezet szerinti eljárásban léphet fel.
(5) Ahol e törvény vádiratot említ, ott a bíróság által befogadott vádindítványt is érteni kell.
817/I. § (1) Vádindítványt kizárólag a korábban felülbírálati indítványt előterjesztő személy nyújthat be.
(2) Ha felülbírálati indítványt több személy terjesztett elő, közülük egy jogosult az  eljárásban a  továbbiakban 
a  vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljárni. Ebben az  esetben a  korábban felülbírálati indítványt 
benyújtók megegyezésétől függ, hogy az  eljárásban a  továbbiakban melyikük jár el a  vádindítvány képviseletére 
jogosult személyként. A  megegyezésre a  817/H.  § (1)  bekezdése szerinti határozat kézbesítésétől számított  
tizenöt nap áll rendelkezésre. Ha a  megegyezés nem jön létre, a  vádindítvány képviseletére jogosult személyt 
a  felülbírálati indítvány elbírálására jogosult bíróság jelöli ki. A  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti 
kijelölésre vonatkozó indítványt a  817/H.  § (1)  bekezdése szerinti határozat kézbesítésétől számított húsz napon 
belül kell benyújtani az eljárást megszüntető határozatot hozó hatóságnál.
(3) Az ügyészség vagy az ügyészség útján a nyomozó hatóság az indítványokat az ügyiratokkal együtt a (2) bekezdés 
szerinti határidőt követően haladéktalanul megküldi a  felülbírálati indítvány elbírálására jogosult bíróságnak. 
A bíróság nyolc napon belül határoz a vádindítvány képviseletére jogosult személy kijelöléséről.
(4) Ha a  feljelentő vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó indítványt nyújtott be, 
a bíróság a feljelentőt jelöli ki.
(5) Ha a  feljelentő nem nyújtott be a  vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó 
indítványt, azonban a sértett a vádindítvány képviseletére jogosult személykénti kijelölésére vonatkozó indítványt 
benyújtott, a bíróság a sértettet jelöli ki.
(6) Ha több személy terjesztett elő a 817/C. § (6) bekezdése alapján felülbírálati indítványt, a bíróság a vádindítvány 
képviseletére jogosult személy kijelöléséről annak mérlegelésével dönt, hogy mely indítványozó kijelölésével ért 
egyet a felülbírálati indítványt előterjesztő személyek többsége.
(7) A bíróság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
817/J.  § (1) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személyt a  bíróság jelöli ki, a  vádindítvány benyújtásának 
határidejét a bíróság döntésének a kézbesítésétől kell számítani.
(2) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy az  eljárás során meghal vagy tartós, súlyos betegsége 
miatt nem tud az  eljárásban részt venni, a  többi, korábban felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogosult 
az  újabb, a  vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljáró személyről megegyezni vagy a  817/I.  §  
(2)–(7) bekezdésében meghatározottak szerint a bíróság kijelölését indítványozni.
(3) Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személyt a bíróság jelölte ki és ez a személy a vádindítványt határidőn 
belül nem nyújtja be, a  többi, korábban felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogosult egy alkalommal 
a  vádindítvány benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő tizenöt napon belül újabb, a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személyként eljáró személyről megegyezni, aki a  vádindítványt a  megállapodásuktól 
számított tizenöt napon belül nyújthatja be.
817/K.  § A vádindítvány képviseletére jogosult személy számára lehetőséget kell adni arra, hogy a  zártan kezelt  
ügyiratok kivételével az  ügyiratokat megismerhesse. Az  ügyiratok megismerésére jogosult személy és  
a jogi képviselője az ügyiratokat kizárólag az e Fejezet szerinti eljárás céljából használhatja fel. A megismert ügyiratot 
tilos nyilvánosságra hozni.
817/L.  § (1) A  vádindítványt a  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  817/H.  § (1)  bekezdése szerinti 
határozat kézbesítésétől számított két hónapon belül nyújthatja be.
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(2) A  vádindítványt a  817/H.  § (1)  bekezdése szerinti határozatot hozó ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál 
kell benyújtani. A  vádindítványt a  beérkezésétől számított nyolc napon belül az  ügyészség vagy az  ügyészség 
útján a  nyomozó hatóság az  ügyiratokkal együtt továbbítja az  ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. A bíróság illetékessége a 21. § (3) bekezdése alapján nem állapítható meg.
(3) A vádindítvány tartalmazza
a) a 422. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat,
b) a 422. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakat és
c) az egyes cselekmények, illetve részcselekmények bizonyításával összefüggő bizonyítási indítványokat.
(4) A  vádindítványhoz csatolni lehet a  vádindítvány képviseletére jogosult személy rendelkezésére álló, 
az álláspontja szerint az ügyben bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.

A vádindítvány előzetes vizsgálata
817/M. § (1) A bíróság a vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja, ha
a) a vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádindítványt a törvényben meghatározott határidő eltelte után 
nyújtotta be,
b) a vádindítvány képviseletére jogosult személynek nincs jogi képviselője,
c) a vádindítványt benyújtó személy e törvény alapján vádindítvány benyújtására nem jogosult,
d) a vádindítvány tárgyává tett cselekmény nem közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos 
kiemelt bűncselekmény,
e) a vádindítvány nem tartalmazza a 817/L. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat, illetve
f ) a vádindítványt nem a jogi képviselő útján nyújtották be.
(2) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  vádindítvány elutasításáról rendelkező nem ügydöntő 
végzés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a  vádindítványt ismételten benyújthatja, ha azt a  bíróság 
az (1) bekezdés b), e) vagy f ) pontja alapján utasította el, és az elutasítás oka már nem áll fenn.
(3) A  bíróság a  vádindítványt nem utasíthatja el azon okból, hogy az  nem tartalmazza a  vádindítványban 
vádlottként megjelölt személynek a  184.  § (2)  bekezdésében felsorolt személyes adatait, és azok az  ügyiratokból 
sem állapíthatók meg, ha a terhelt személyazonossága ezek hiányában is kétséget kizáróan megállapítható.
(4) Az (1) bekezdés d) pontja nem alkalmazható, ha a vádindítvány tárgyává tett cselekmény olyan bűncselekmény, 
amely a  vádindítvány tárgyává tett közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt 
bűncselekménnyel szoros összefüggésben áll.
(5) A vádindítvány előzetes vizsgálata során ülés nem tartható.
(6) Ha a  bíróság a  vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja, a  határozatát a  vádindítvány képviseletére 
jogosult személynek kézbesíti.
(7) A vádindítvány elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye.

A vádindítvány megalapozottságának a vizsgálata
817/N.  § (1) Ha a  vádindítvány elutasításának nincs helye, a  bíróság a  vádindítvány benyújtásától számított  
két hónapon belül megvizsgálja, hogy a  vádindítványban vádlottként megjelölt személy megalapozottan 
gyanúsítható-e a vádindítvány tárgyává tett bűncselekmény elkövetésével.
(2) A  bíróság a  vádindítvány megalapozottságának elbírálásakor teljeskörűen megvizsgálja az  ügy ügyiratait és 
a vádindítvány képviseletére jogosult személy által csatolt adatokat, iratokat, nyilatkozatokat.
817/O. § (1) A bíróság nem ügydöntő végzésével a vádindítványt
a) elutasítja, ha a  vádindítványban vádlottként megjelölt személy a  vádindítvány tárgyává tett bűncselekmény 
elkövetésével nem gyanúsítható megalapozottan,
b) részben elutasítja, ha a  vádindítványban vádlottként megjelölt valamely személy a  vádindítvány tárgyává tett 
bűncselekmény elkövetésével, vagy a vádindítványban vádlottként megjelölt személy a vádindítvány tárgyává tett 
valamely bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsítható megalapozottan.
(2) Ha a  vádindítvány vizsgálata során adat merül fel arra, hogy a  vádindítványban vádlottként megjelölt 
személy mentességet élvező személy és a  vádindítvány elutasításának az  érintett esetében nincs helye, a  bíróság 
indítványozza a  mentesség felfüggesztésére jogosult döntését. Ha a  mentesség felfüggesztésére jogosult 
a mentességet nem függeszti fel, a bíróság a vádindítványt elutasítja vagy részben elutasítja.
(3) A vádindítvány megalapozottságának a vizsgálata során ülés nem tartható.
(4) Ha a  bíróság a  vádindítványt nem ügydöntő végzéssel elutasítja vagy részben elutasítja, a  határozatát 
a vádindítvány képviseletére jogosult személynek kézbesíti.
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(5) Ha a bíróság a vádindítványt részben elutasítja, a vádindítvány képviseletére jogosult személy köteles a határozat 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az  elutasított vádindítványi részeket nem tartalmazó vádindítványt 
a  bíróságnak ismételten benyújtani. Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy ezt elmulasztja, a  bíróság 
az eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti. Erre a nem ügydöntő végzésben a vádindítvány képviseletére jogosult 
személyt figyelmeztetni kell.

A bírósági eljárás szabályai a vádindítvány befogadását követően
817/P. § (1) Ha a vádindítvány elutasításának nincs helye, a bíróság
a) azt haladéktalanul megküldi a vádlottnak,
b) gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, illetve
c) kényszerintézkedést rendelhet el.
(2) A vádindítvány vádlottnak történő kézbesítését követően az eljárásban védő részvétele kötelező.
(3) A vádlott és a védő a vádindítvány kézbesítése után jogosult az eljárás ügyiratainak a megismerésére.
(4) Ha a vádlott az eljárásban nem a magyar nyelvet használta, a vádindítvány vádlottra vonatkozó részének az általa 
az eljárásban használt nyelvre történő lefordításáról a bíróság gondoskodik.
817/Q.  § (1) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  bírósági eljárásban – ha e  törvény másképp 
nem rendelkezik – az  ügyészség jogait gyakorolja, és az  ügyészség feladatait látja el, ideértve a  vádlott 
személyi szabadságát érintő kényszerintézkedés elrendelésének, továbbá az  elfogatóparancs kibocsátásának 
indítványozását. A vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádat nem terjesztheti ki.
(2) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy a  vádat bármikor ejtheti. A  vád ejtését nem köteles indokolni. 
A bíróság az eljárást megszünteti, ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy a vádat ejtette.
(3) A  tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása körében hozott határozat kivételével a  határozatot közölni kell 
a vádindítvány képviseletére jogosult személlyel.
(4) A  vádindítvány alapján folytatott ügyhöz más ügyet nem lehet egyesíteni, kivéve, ha a  vádlottat korábban  
akár magánvádas, akár közvádas ügyben próbára bocsátották.
817/R. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyaláson a vádindítvány képviseletére jogosult személy 
jogi képviselőjének a jelenléte kötelező. Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy a tárgyaláson nincs jelen, 
a jogi képviselője jogosult a büntetőeljárásban résztvevő személyeknek kérdést feltenni és indítványt előterjeszteni, 
nem érintve a vádindítvány képviseletére jogosult személy 817/Q. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogait.
(2) Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos 
okkal, előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, de a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jelen van,  
a bíróság a tárgyalást megtartja, azonban a jogi képviselőt rendbírsággal kell sújtani. A bíróság erre a jogi képviselőt 
az idézésben figyelmezteti.
(3) Ha a tárgyaláson a vádindítvány képviseletére jogosult személy és a jogi képviselője sem jelenik meg, és magát 
alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, vagy mindkét személy önhibájából olyan állapotban 
jelenik meg, hogy az  eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, továbbá, ha mindkét személy az  eljárási 
cselekményről engedély nélkül távozik, a  bíróság az  eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti. A  vádindítvány 
képviseletére jogosult személyt az értesítésben, illetve a jogi képviselőt az idézésben erre figyelmeztetni kell.
(4) A vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője a tárgyalásról ismételt vagy súlyos rendzavarása 
esetén sem utasítható ki, illetve vezettethető ki. Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselője 
a rendzavarással nem hagy fel, és ezzel lehetetlenné teszi a tárgyalás jelenlétében való folytatását, a jogi képviselőt 
rendbírsággal kell sújtani, és a vádindítvány képviseletére jogosult személy más jogi képviselőt hatalmazhat meg. 
Ha ez nyomban nem lehetséges, a bíróság a tárgyalást a rendzavaró jogi képviselő költségére elnapolja.
(5) Ha a  vádindítvány képviseletére jogosult személy jogi képviselete az  eljárásban megszűnik, és a  következő 
tárgyalási napig a jogi képviseletéről nem gondoskodik, a bíróság az eljárást ügydöntő végzéssel megszünteti.
(6) Ha vádindítvány képviseletére jogosult személy az  eljárás során meghal vagy tartós, súlyos betegsége miatt 
nem tud az eljárásban részt venni, a bíróság erről a többi felülbírálati indítványt előterjesztő személyt tájékoztatja. 
A  többi felülbírálati indítványt előterjesztő személy a  tájékoztatástól számított 15 napon belül jogosult az  újabb, 
vádindítvány képviseletére jogosult személyként eljáró személyről megegyezni.
(7) Ha a vádindítvány képviseletére jogosult személyt a bíróság jelölte ki és e személy a vádat ejtette vagy a bíróság 
az eljárást a 817/O. § (5) bekezdése vagy a (3) és (5) bekezdés alapján megszünteti, a bíróság az eljárást megszüntető 
határozatát a többi felülbírálati indítványt előterjesztő személy részére is kézbesíti.
(8) A  (7)  bekezdésben meghatározott esetben a  többi felülbírálati indítványt előterjesztő személy jogosult  
egy alkalommal a  kézbesítéstől számított tizenöt napon belül újabb vádindítvány képviseletére jogosult 
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személyként eljáró személyről megegyezni, aki tizenöt napon belül a vád ejtését visszavonhatja vagy a mulasztást 
pótolhatja. Ebben az esetben az eljárást folytatni kell.

A fellebbezés
817/S. § (1) A bíróság ítélete ellen a vádindítvány képviseletére jogosult személy fellebbezést nem jelenthet be.
(2) Fellebbezés bejelentése esetén a  bíróság az  ügyiratokat közvetlenül terjeszti fel a  fellebbezés elbírálására 
jogosult bírósághoz.
(3) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban hozott jogerős ügydöntő határozatot a  bíróság megküldi az  ügyben korábban 
eljárt ügyészségnek is.
(4) A másodfokú bíróság a 817/R. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott esetben az elsőfokú bíróság határozatát 
hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti.

A bűnügyi költség
817/T.  § (1) Ha a  bíróság a  vádlottat felmentette vagy vele szemben az  eljárást megszüntette, a  vádindítvány 
képviseletére jogosult személy viseli a  145.  § (1)  bekezdésében és az  576.  § (1)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott bűnügyi költségből azt a költséget, amely a bírósági eljárás során keletkezett.
(2) Ha a  bíróság a  vádlottat az  566.  § (3)  bekezdésében meghatározott eset kivételével felmenti, vagy vele 
szemben az  eljárást vádejtés miatt megszünteti, a  vádindítvány képviseletére jogosult személy az  ügydöntő 
határozat jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül – jogszabályban meghatározott mértékben –  
megtéríti a vádlott meghatalmazott védőjének azon díját és költségét, amely a bírósági eljárás során keletkezett.
(3) A vádindítvány képviseletére jogosult személyt csak azzal a cselekménnyel, illetve a tényállásnak azzal a részével 
kapcsolatban felmerült bűnügyi költség viselésére és a (2) bekezdésben meghatározott díj és költség azon részének 
megtérítésére lehet kötelezni, amelyre a  bíróság az  566.  § (3)  bekezdésében meghatározott eset kivételével 
felmentő ítéletet hozott vagy az eljárást megszüntette.

A rendkívüli jogorvoslatokra vonatkozó eltérő szabályok
817/U.  § (1) A  vádindítvány képviseletére jogosult személy perújítási indítványt, felülvizsgálati indítványt nem 
terjeszthet elő.
(2) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban hozott nem ügydöntő határozat ellen törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslatnak nincs helye.
(3) Az  e  Fejezet szerinti eljárásban a  C. Fejezet, a  CI. Fejezet és a  CIII. Fejezet alkalmazásának nincs helye. 
A vádindítvány képviseletére jogosult személy különleges eljárások lefolytatását nem indítványozhatja.”

2. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 876/C. §-sal egészül ki:
„876/C.  § E törvénynek a  kondicionalitási eljárással összefüggésben a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi 
XC.  törvény módosításáról szóló 2022.  évi XLI.  törvénnyel (a továbbiakban: 2022.  évi XLI.  törvény) megállapított 
rendelkezéseit a 2022. évi XLI.  törvény hatálybalépését követően hozott, a feljelentés elutasításáról vagy az eljárás 
megszüntetéséről szóló határozatok vonatkozásában kell alkalmazni.”

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Novák Katalin s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 461/2022. (XI. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 
személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló  
104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021.  évi XCIII.  törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező 
személyek elhelyezésének támogatásáról és az  azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) 
Korm. rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „2022. október 31.” szövegrész helyébe a  „2023. január 31.” szöveg, valamint  

a „2022. november 15.” szövegrész helyébe a „2023. február 15.” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „2022. október 31.” szövegrész helyébe a „2023. január 31.” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 2/2022. (XI. 14.) ME rendelete
a technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörét gyakorló miniszter kijelöléséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 200.  §-ában és 21.  §-ában foglaltakra is figyelemmel, a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (9)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 5.  §-ában és 200.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörének gyakorlásával a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
minisztert bízom meg.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2022. december 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 319/2022. (XI. 14.) KE határozata
miniszter megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, 20. cikk (3) bekezdés b) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény 197. §-a alapján, a miniszterelnök javaslatára megállapítom, hogy dr. Palkovics László 
technológiai és ipari miniszter megbízatása – lemondására tekintettel – 2022. november 14-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2022. november 14.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7244-2/2022.

A köztársasági elnök 320/2022. (XI. 14.) KE határozata
államtitkár felmentéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
205. § (1) és (4) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Maróth Gáspárt, a Honvédelmi Minisztérium 
államtitkárát e megbízatása alól 2022. november 15-ei hatállyal felmentem.

Budapest, 2022. november 14.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. november 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7245-2/2022.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A Kormány 1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozata
a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  kistelepülési élelmiszerüzletek a  megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás 

érdekében – a Magyar Falu Program keretében, pályázati formában – támogatásban részesüljenek;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a modern települések fejlesztéséért 

felelős kormánybiztos bevonásával – az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében gondoskodjon 
a  2023. évben legfeljebb 8 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások 
jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2023. január 15.
 3. felhívja a  modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki az  1.  pont szerinti cél 

megvalósításához szükséges támogatás feltételeit, és gondoskodjon a pályázat kiírásáról.
Felelős: a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: a támogatás feltételeinek kidolgozására 2022. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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