
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)  

kiskorúak idézését érintő szabályai 
 

Az idézés, valamint az ahhoz kapcsolódó tájékoztatás megszövegezésénél, megszerkesztésénél az 

alábbi eljárási szabályokat kell figyelembe venni: 

 

Az idézés és az értesítés 

 

67.§ (7) A kiskorú idézésében, illetve értesítésében egyidejűleg a kiskorú korára, érettségére 

figyelemmel, számára érthető módon tájékoztatást kell adni az idézés, illetve értesítés tartalmáról. 

 

A tanúvallomás 

 

85. § (1) A tanúkat egyenként kell kihallgatni. 

(4) A sértett tanúkénti kihallgatásánál jelen lehet az érdekében eljáró ügyvéd, aki a tanúnak 

felvilágosítást adhat a jogairól, de más tevékenységet nem végezhet, és a vallomást nem 

befolyásolhatja. A kihallgatást követően az arról készült jegyzőkönyvet megtekintheti, és észrevételeit 

írásban vagy szóban előterjesztheti. 

86. § (1) A tizennegyedik életévét meg nem haladott személyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, 

ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. A kihallgatása esetén a hamis tanúzás 

következményeire való figyelmeztetést mellőzni kell. 

(3) A tizennyolcadik életévét meg nem haladott, valamint a (2) bekezdésben meghatározott tanú 

kihallgatásánál a tanú törvényes képviselője és gondozója jelen lehet. 

 

A szembesítés 

 

124. § (1) Ha a terheltek, a tanúk, illetőleg a terhelt és a tanú vallomásai egymással ellentétesek, az 

ellentétet szükség esetén szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesítettek a vallomásukat egymással 

élőszóban közlik; megengedhető, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel. 

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt akkor lehet szembesíteni, ha a szembesítés a 

kiskorúban nem kelt félelmet. 

 

A nyomozási bíró feladata 

 

207. § (1) A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait első fokon a törvényszék elnöke által 

kijelölt bíró (nyomozási bíró) látja el. 

 (4) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása előtt az ügyész indítványára kihallgatja a tizennegyedik 

életévét be nem töltött tanút, ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő kihallgatása a 

fejlődését károsan befolyásolná. A tanú kihallgatásának indítványozását a törvényes képviselő, a 

gondozó és a tanú érdekében eljáró ügyvéd az ügyésznél kezdeményezheti. 

 

Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen 

 

213. § (1) Az olyan tanú kihallgatásán, akinek életét közvetlen veszély fenyegeti, vagy 

megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson nem jelenhet meg (87. §), a gyanúsított és védője, 

valamint a tanú érdekében eljáró ügyvéd jelen lehet, kivéve, ha ezt a tanú állapota nem teszi 

lehetővé. Ebben az esetben a gyanúsítottat és a védőt az ülésről utólag kell értesíteni azzal, hogy az 



ülésről készült jegyzőkönyvet az ügyésznél megtekinthetik. 

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatásánál a (2) bekezdésben felsoroltakon 

kívül a tanú törvényes képviselője és gondozója is jelen lehet. A tanú kihallgatásáról a gyanúsítottat 

és a védőt utólag kell értesíteni azzal, hogy a kihallgatásról készült jegyzőkönyvet az ügyésznél 

megtekinthetik. 

 

A vádirat közlése 

 

263. § (1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követően harminc napon belül 

megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-ban, illetve az 543-547. §-ban foglalt rendelkezések 

alkalmazásának. 

(2) Legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte után a tanács elnöke a vádiratot 

haladéktalanul megküldi a vádlottnak és a védőnek; a vádlottat és a védőt felhívja, hogy tizenöt 

napon belül jelölje meg bizonyítási eszközeit. 

(3) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejűleg közli a vádlottal és a védővel, ha az ügyész 

különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, figyelmezteti őket arra, 

hogy a különösen védett tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekinthetik, és 

írásban a különösen védett tanúhoz kérdések feltevését, továbbá a tanú különösen védetté 

nyilvánításának megszüntetését indítványozhatják. A különösen védett tanúhoz feltett kérdések 

közvetlenül nem irányulhatnak a különösen védett tanú személyének és tartózkodási helyének 

felfedésére. 

(4) Ha közvetítői eljárás lefolytatásának lehet helye, és az ügyész az eljárást a 221/A. § (4) 

bekezdése alapján nem függesztette fel, a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejűleg 

tájékoztatja a vádlottat, a védőt és a sértettet a közvetítői eljárás iránti indítvány megtételének 

lehetőségéről és a közvetítői eljárás következményeiről. 

 

Az idézés és az értesítés 

 

280. § (1) Ha a tanú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és a nyomozás során a bíróság 

kihallgatta [207. § (4) bek.], a tárgyalásra nem idézhető. Ha az ilyen tanú a tárgyalás időpontjában a 

tizennegyedik életévét betöltötte, a tárgyalásra különösen indokolt esetben idézhető. 

(2) A tárgyalás időpontjában tizennegyedik életévét be nem töltött személyt, akit a nyomozás során 

a bíróság tanúként nem hallgatott ki, de tanúkénti kihallgatása szükségessé vált, kiküldött bíró vagy 

megkeresett bíróság útján kell kihallgatni. 

 

A tanú kihallgatása 

 

294. § A különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki. Ha a tanú kihallgatására a 207. § 

(4) bekezdése alapján került sor, a tanú csak akkor hallgatható ki, ha a tárgyalás időpontjában 

tizennegyedik életévét betöltötte, és a tárgyaláson történő kihallgatása különösen indokolt. 

 

Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján 

 

304. § (1) Ha a bizonyítás tárgyaláson nem végezhető el, vagy rendkívüli nehézségbe ütközik, a 

bíróság hivatásos bíró tagját küldi ki (kiküldött bíró), vagy - szükség esetén - más bíróságot keres meg 

(megkeresett bíróság). A bizonyítás felvételéről az ügyészt, a vádlottat és védőjét, valamint a sértettet 

értesíteni kell. 



(4) A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról felvett jegyzőkönyvet a tárgyaláson fel kell 

olvasni. 

 

Fiatalkorúak elleni eljárás 

 

461. § (1) A fiatalkorú vádlott távollétében a tárgyalás a XXV. Fejezet alapján nem tartható meg. 

(2) A fiatalkorú vádlottal szemben a Be. 279. § (3) bekezdése nem alkalmazható. 

 


