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Poll: Szerintetek mik a gyermekközpontú
igazságszolgáltatás legfontosabb alapelvei? 



1. Idő
2. Képzett szakemberek
3. Gyermek joga a részvételhez, információhoz és 
tájékoztatáshoz
4. Bizalmi személy jelenlétéhez való jog
5. A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése



A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben (új Be.) tettenérhető A 
Gyermekek jogairól szóló egyezmény és a Pekingi szabályok is. 



A különleges bánásmódot 
igénylő személyek



poll: Szerintetek minden gyerek
“különleges bánásmódot igénylőnek

számít”? 



A különleges bánásmódot igénylő 
személyek köre

Az új Be. megteremti annak a feltételeit, hogy a büntetőeljárásban a sértettek, ha ezt
igénylik, az egyéni jellemzőiken alapuló megkülönböztetett bánásmódban
részesülhessenek.

Koncepcionális változást jelez, hogy az új Be. az eljárásban szereplő minden ún.
„különleges bánásmódot igénylő személyt” fokozottan véd. A jogszabály erejénél
fogva a 18. életévét be nem töltött személy továbbra is különleges bánásmódot
igénylő személynek minősül. Újdonság, hogy az új részletesen felsorolja, hogy az
eljáró hatóságok milyen konkrét intézkedéseket tehetnek az ilyen személyek
védelmében.



A kikorú sértett védelme

Az új Be. erőteljesebben lép fel annak érdekében, hogy a kiskorú tanú ne találkozzon
a terhelttel az eljárás során, ezért alapszabályként megtiltja, hogy a kiskorú
kihallgatásának helyszínén a terhelt és a védő személyesen jelen legyen. Ez csak
abban az esetben lesz lehetséges – mérlegelés alapján –, ha a kihallgatást a terhelt
vagy a védő indítványozta.

Az új Be. továbbá kizárja a kiskorú szembesítésének lehetőségét, ha 14. életévét
nem töltötte be.

Üdvözlendő, hogy az új Be. a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság
elrendelheti, hogy az eljárási cselekményen igazságügyi pszichológus szakértő is
jelen legyen, aki mind a hatóság, mind a kiskorú részére szakszerű támogatást tud
majd nyújtani a kihallgatás során (ez a szabály minden 18. év alatti személyre
vonatkozik).



A 14. életévét be nem töltött sértett vagy tanú

A 14. életévét be nem töltött sértettekre és tanúkra vonatkozó speciális szabályokat
tartalmaz az új Be. A korábbi szabályozással megegyezik:
- a sértett/tanú csak akkor hallgatható ki, ha a tőle beszerezhető bizonyíték mással

nem pótolható,
- kihallgatásának továbbra is gyermekbarát meghallgató szobában kell történnie,
- a sértett/tanú kihallgatásáról kép- és hangfelvételt kell készíteni.

Újdonság, hogy
- megszűnik a nyomozási bíró szerepe a kiskorú tanúk kihallgatását illetően, ez a

feladat kizárólag a nyomozó hatóságé lesz a jövőben, illetve
- a kiskorú személyek érdekeit védő elem továbbá, hogy amennyiben lehetséges, a

nyomozó hatóság biztosítja, hogy az eljárási cselekményeket minden
alkalommal ugyanazon személy végezze.



Szexuális bűncselekmények kiskorú sértettjei

Az új Be. továbbá még a különleges bánásmódot igénylő személyek közül is kiemeli a 
szexuális bűncselekmények sértettjeit, akik számára a fentiek mellett a további 
különös garanciákat biztosítja:
- a sértettet csak vele azonos nemű személy hallgathatja ki,
- a sértett kihallgatásánál a terhelt és védője személyesen nem lehet jelen,
- a vádemelés után a bíróság a sértett kihallgatását csak kiküldött bíró vagy 

megkeresett bíróság útján végezheti el,
- a nyilvánosságot ki kell zárni a tárgyalásnak arról a részéről, ahol a sértett 

részvétele kötelező,
- amennyiben a kiskorú (csak a 14. életévét be nem töltött) sértettet a nyomozás 

során kihallgatták és a kihallgatásáról kép- és hangfelvétel készült, a bíróság a 
tárgyalási szakban mellőzheti a sértett tanúként történő kihallgatását.



Poll: Mennyire fontos szerinted, hogy
gyerekbarát meghallgatószobában kerüljön sor a 

gyerek kihallgatására? 



A kiskorú sértett vagy tanú kihallgatása 1.

E körben az új Be. a büntetőeljárás egészére vonatkozóan általános szabályként a
telekommunikációs eszközök (telefonkonferencia, videókonferencia) használatát írja
elő. Főszabály a különleges bánásmódot igénylő sértett ily módon történő
meghallgatása; ez alól kivételt képezhet, ha a kihallgatáson a sértett/tanú személyes
jelenléte szükséges.

A bíróság a tárgyalási szakban pedig csak különösen indokolt esetben mellőzheti a
telekommunikációs eszköz használatát.



A kiskorú sértett vagy tanú kihallgatása 2.

Tanúvédelmi szempontból jelentős új rendelkezés, hogy a telekommunikációs eszköz
használata során az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság elrendelheti,
hogy a különleges bánásmódot igénylő személy az eltérő helyen jelen lévő terheltet
ne láthassa, illetve hallhassa, illetve elrendelheti az érintett személyazonosságának
megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságok technikai eszközzel történő torzítását
is.

Kérdés, hogy egy kiskorú személyt mennyire fog feszélyezni, vagy éppen
komfortosabbá tenni a kihallgatás kevésbé személyes volta. Az azonban kétségtelen,
hogy a tanúk védelme szempontjából ez előrelépésnek értékelhető.

A bíróságnak ezen túl továbbra is lehetősége lesz kiküldött bíró vagy megkeresett
bíróság útján kihallgatni a kiskorút (a kiskorú a tárgyalásra továbbra sem lesz
idézhető), a szexuális bűncselekmény sértettjét pedig fő szabály szerint így kell majd
kihallgatnia.



A büntetőeljárás fiatalkorúakra 
vonatkozó külön szabályai



Ki számít fiatalkorúnak?

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) a fiatalkorú definícióját
nem határozta meg, helyette a Btk. 105. § (1) bekezdésére utalt vissza:

„Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de 
a tizennyolcadikat nem.”

A Btk. 105. § található definíciót az új Be. beemeli a szövegébe:

„új Be. 678. § (1) A fiatalkorú elleni büntetőeljárásnak azzal szemben van helye, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat

nem."



Az eljárás általános szabályai

„Új Be. 677. § A fiatalkorú elleni büntetőeljárást úgy kell lefolytatni, hogy az a 
fiatalkorú nevelésének, illetve testi, értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének az 

előmozdításával biztosítsa a fiatalkorú társadalmi beilleszkedését, és azt, hogy a 
fiatalkorú ne kövessen el újabb bűncselekményt.”



A fiatalkorúak bírósága



Bíróság összetétele 

A régi Be. a a fiatalkorúak ”külön” bíróságának összetételét részletesen szabályozta, az
új Be. alapján folytatott ítélkezés folyamén, azonban eltérő rendszerrel találkozhatunk.

Fiatalkorúval szembeni eljárásban tanács mellett egyesbíró is jogosult eljárni. A
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság tanácsban jár el, ha
a) a bűncselekményre a törvény nyolc évig terjedő vagy ennél súlyosabb
szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli, vagy
b) az egyesbíró az ügyet a bíróság tanácsa elé utalta.

Az egyesbíró és az elsőfokú tanács elnöke hivatásos bíró. A bíróság tanácsa elsőfokon
egy hivatásos bíróból és két ülnökből áll.



Ülnökök személyi körében történt módosítás

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében
az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését
közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben
dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnökök személyi összetételét érintő változás, hogy a pedagógusokon kívül a
tanácsban kizárólag a b) és c) pontban meghatározott személyek vehetnek részt.
Ez utóbbi szabály azt a célt szolgálja, hogy a tanácsban a fiatalkorúak speciális
igényeit ismerő, és a gyermekvédelem területén tapasztalatot szerzett
szakemberek.



Az eljárás alanyai



Poll: Hány éves korban büntethető egy
gyerek? 



Fiatalkorú terhelt

Főszabály szerint, a törvény hatálya azon fiatalkorúra terjed ki , aki a
tizenkettedik életévét betöltötte, de még tizennyolcadik életévét nem.

Magyarországon a büntethetőség alsó korhatára 14 év, viszont meghatározott
bűncselekmények esetében a fiatalkorú elkövető akkor is büntethető, ha a
bűncselekmény elkövetésekor betöltötte a 12. életévét és rendelkezett a
bűncselekmény felismeréséhez szükséges belátással. Így ha a fiatalkorúval
szemben több bűncselekmény miatt folyik eljárás, és azok között a 14. életévének
betöltése előtt és a 14. életévének betöltése után elkövetett bűncselekmény is
szerepel, a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a tizennegyedik életévét betöltött
fiatalkorúra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni



Közvádló 

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a felettes ügyészség által kijelölt ügyész jár el.
A vádat ügyészségi fogalmazó és alügyész továbbra sem képviselheti.

Az eljárás sajátosságra továbbra is, hogy nincs helye magánvádnak – az
álatlánosabb megszokott módon -, a magánvádra üldözendő bűncselekmények
esetében kizárólag a a fiatalkorúak ügyésze láthatja el a vád képviseletét, a
közvádhoz hasonló módon.



Védő kibővülő szerepe

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban védő részvétele továbbra is kötelező a
régi Be-hez hasonlóan.

Azonban a védő részvétele kötelezővé vált emellett, a vádemelés előtt a
fiatalkorú részvételével tartott eljárási cselekményeknél, így a gyanúsítotti
kihallgatásán, a szembesítésen, a felismerésre bemutatáson, a helyszíni
kihallgatáson, a bizonyítási kísérleten, valamint a személyi szabadságot érintő
bírói engedélyes kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárásban tartott ülésen.

A meghatározott eseteken kívül a fiatalkorú részvételével végzett eljárási
cselekményről a védőt utólag tájékoztatni kell, ha azon a védő nem volt jelen,
és értesítésére sem került sor.

E két szabállyal az új Be. azt kívánja elérni, hogy a fiatalkorú védője már a
nyomozási szakban aktív és naprakész résztvevője legyen az eljárásnak.

Továbbra is általános – a közvádló személyéhez hasonlóan, hogy bíróság előtt a
fiatalkorú védőjeként ügyvédjelölt nem járhat el ügyvéd helyetteseként.



Törvényes képviselő

A fiatalkorú védelme során biztosítani kell annak lehetőségét is, hogy a törvényes
képviselő az eljárás során támogatást, segítséget és képviselet jellegű segítést
nyújthasson. A fiatalkorú „segítőjeként” fellépő törvényes képviselő jogosítványai a
törvény újításaként kiteljesednek és általánossá válnak, egyúttal beolvadnak
a törvényes képviselőre vonatkozó általános szabályokba.

A törvény az előzőek szerint a büntetőjogi cselekvőképesség általános szabályai
között rendelkezik az ügygondnokról, aki a fiatalkorú érdekében addig jár el,
ameddig a gyámhatóság által kirendelt eseti gyám nem veszi át
a törvényes képviseletét. Az ügygondnok fellépése miatt bekövetkező változás
legfontosabb következménye az lehet, hogy a fiatalkorú számára a vele szemben
folytatott eljárás első percétől kezdve biztosítható a törvényes
képviselővel gyakorlatilag azonos jogállású ügygondnok közreműködése.



Bizonyítás



Bizonyítás

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a bizonyítás a fiatalkorú egyéni értékelése is
kiterjed. A fiatalkorú egyéni értékelésének eszközei különösen a környezettanulmány,
a pártfogó felügyelői vélemény vagy összefoglaló pártfogó felügyelő vélemény, a
szakvélemény, a pártfogó felügyelő tanúvallomása, a fiatalkorú törvényes
képviselőjének vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más személynek a
tanúvallomása.

A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a bűncselekmény elkövetésekor
tizennegyedik életévét betöltött fiatalkorú érettségének vagy értelmi fejlettségének
szakértői vizsgálatát is elrendelheti.

Legkésőbb az ügydöntő határozat meghozatala előtt intézkedni kell a fiatalkorú egyéni
értékelésének ismételt elvégzése iránt, ha az eljárás során adat merül fel arra, hogy a
fiatalkorú egyéni értékelésének alapjául szolgáló körülmények jelentős mértékben
megváltoztak, illetve ha a fiatalkorú egyéni értékelése érdekében két évnél régebben
került sor bizonyítási eszköz beszerzésére.



A környezettanulmány

A gyanúsítottként történő kihallgatását követően haladéktalanul be kell szerezni a
környezettanulmányt, amely tartalmazza
- a jogszabályban meghatározott, és a fiatalkorú egyéni értékelésére vonatkozó

adatokat és
- a fiatalkorú veszélyeztetettségének bűnmegelőzési szempontú

kockázatértékelését is.

A környezettanulmány elkészítése a pártfogó felügyelő feladata, az elkészítés
érdekében meghallgatja a fiatalkorút, valamint a fiatalkorú törvényes
képviselőjét, vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más személyt, pedagógiai
véleményt szerez be és feltárja a gyermekvédelmi előzményeket.



Összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény

Ha a fiatalkorúval szemben a védelembe vétele körében megelőző pártfogás
elrendelésére került sor, a vádemelés előtt az ügyészség, azután a bíróság
összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el.

A törvény a „fiatalkorú egyéni értékelésének” átfogó rendszerét teremti meg,
amelybe olyan korábbról ismert és újraértelmezett bizonyítási eszközök tartoznak
bele, többek között az összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény is. Az életkori
sajátosságaiból következően – a fiatalkorú - rövid időn belül komoly
személyiségváltozáson mehet keresztül, ezért elengedhetetlen, hogy az egyéni
értékelés alapjául szolgáló körülmények jelentős mértékű megváltozása, vagy
meghatározott mértékű időmúlás esetén a fiatalkorú egyéni értékelését
megismételjék.

Az összefoglaló pártfogó felügyelői vélemény biztosítja, hogy az ügyészi
intézkedéseknél, valamint a bíróság ügydöntő határozatának meghozatalakor
lehetőség szerint a fiatalkorú aktuális körülményeit és személyiségjegyeit vegyék
figyelembe.



Belátási képesség vizsgálata

A büntető anyagi jog szabályaihoz igazodva az új Be. a tizenkettedik életévüket
betöltött, de a tizennegyedik életévüket be nem töltő fiatalkorúak esetében
kötelezően előírja a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez
szükséges belátási képesség vizsgálatát.

A fiatalkorú belátási képességét szakértő állapítja meg vizsgálatát követően,
amelyet haladéktalanul el kell rendelni, ha a megalapozott gyanút közölték. Több
szakértők egyesített szakvéleményt készítenek.



A nyomozás egyedi szabálya



Nyomozás

A fiatalkorú elleni eljárásban kiemelt jelentőséggel bír az eljárás időszerűsége,
amely az eljárás soron kívüli lefolytatásának általános kötelezettségén túl a
fiatalkorúval szemben folytatható nyomozás határidejének korlátozásával
biztosítható.

A nyomozás maximális határidejének differenciált szabályozása a kis-közepes,
illetve a súlyos megítélésű ügyek közötti különbségtételen alapul, amely az
egyszerű megítélésű, kis-közepes tárgyi súlyú ügyek indokolatlan elhúzását
akadályozhatja meg.
- 1 éves a határidő, ha a fiatalkorúval szemben öt évnél nem súlyosabb

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban
eljárás.

- 2 évnél akkor sem lehet hosszabb a nyomozás, ha a fiatalkorúval szemben öt
évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van
folyamatban nyomozás.



Kényszerintézkedések



A letartóztatás 1.

Alapvető követelmény, hogy a fiatalkorúval szemben személyi szabadság
elvonásával, vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés csak a rendkívüli
esetekre korlátozottan és a minimálisan szükséges időtartamban legyen
alkalmazható. Letartóztatásnak csak akkor van helye, ha az a bűncselekmény
különös tárgyi súlya folytán szükséges.

A letartóztatás fiatalkorúakra vonatkozó szabályaival a törvény azt a jogpolitikai
célt kívánja kihangsúlyozni, hogy a személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedések megválasztásakor a jogalkalmazók határozott különbséget
tegyenek
- a kis-közepes tárgyi súlyú bűncselekményt, valamint
- a súlyos, erőszakos bűncselekményt elkövető, és
- a „bűnözői karrierjük” magasabb fokán álló fiatalkorúak között.



A letartóztatás 2. 

Végrehajtás helye a fiatalkorú személyiségére és a terhére rótt bűncselekmény
jellegére tekintettel törvényben meghatározottak szerint alakul, így a büntetés-
végrehajtási intézet mellett a fiatalkorú továbbra is elhelyezhető javító
intézetben.
Továbbá lehetőség nyílik a gyermek a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére
is, mint letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedés.

A fiatalkorúval szemben elrendelt letartóztatás maximális tartamát alapvetően a
fiatalkorú életkora, míg a végrehajtási helyét az életkorán túl továbbra is a
fiatalkorú személyisége és a terhére rótt bűncselekmény jellege határozza meg.



Az ”elterelés” lehetőségei



Poll: Mit jelent szerinted az elterelés a 
büntetőeljárásban? 



Feltételes ügyészi felfüggesztés
Általánosan elfogadott álláspont, hogy a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban
lehetőség szerint törekedni kell a nevelést és a szocializációt leginkább elősegítő
alternatív szankciók, valamint a helyreállító igazságszolgáltatás széleskörű
alkalmazására. Ennek módja a feltételes ügyészi felfüggesztés az új Be-ben,
amelyet az ügyész diszkrecionális jogkörében rendelhet el.

A magatartási szabályok helyes megválasztását a pártfogó felügyelői vélemény
támogatja, amely a fiatalkorú nyilatkozatát is magába foglalja, arról, hogy vállalja
a kilátásba helyezett magatartási szabályoknak való megfelelést.

Alkalmazásának konjunktív feltétlei:
a) a nyomozás nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban, és
b) a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére 
tekintettel a feltételes felfüggesztéstől a fiatalkorú helyes irányú fejlődése 
várható.
Időtartama a Btk. Különös része által meghatározott büntetési tétel keretei
között, egy évtől három évig között állapítható meg.



Közvetítői eljárás

A feltételes ügyészi felfüggesztés az új Be. keretei a vádemelés elhalasztásának
intézményét hivatott pótolni, mindemellett a közvetítői eljárás szabályai is
átalakultak bizonyos mértékben.

Közvetítői eljárás alkalmazására a régi Be-től eltérő módon az általános
szabályok szerint kerülhet sor, így a szabályozás a fiatalkorúakra nézve eltérő
rendelkezéseket nem tartalmaz. Viszont továbbra is feltétel, hogy a fiatalkorú
terhelt teljesítse az eljárás során vállalt kötelezettségeit.


