
A tárgyalás menete: 
 

A tárgyalás kezdetén a bíróság elnöke beszólítja a tárgyalásra idézetteket, ellenőrzi, hogy minden 

idézett személy megjelent-e, majd a sértetten kívül a tanúkat kiküldi a tárgyalóból. 

 

 Az ügyész ismerteti, azaz felolvassa a vádiratot, de csak a vádlottak nevét, és hogy mit 

követtek el. Tehát a cselekményt. 

 

 A tárgyaló termet elhagyják a vádlottak, az I. rendű vádlott kivételével, és a sértettek is 

kimennek a tárgyalóból 

 

 A bíróság meghallgatja az I. rendű vádlottat: 

 A bíróság elnöke kikérdezi a személyi adatait 

   Megkérdezi akar-e vallomást tenni a vádlott 

   A válasznak megfelelő törvényes figyelmeztetést ismerteti a vádlottal 

   Ha tesz vallomást a vádlott, először a személyes adatait kérdezi ki részletesen, 

   ezután a vád tárgyává tett cselekményről kérdezi ki. 

 

 a bíróság elnöke után az ülnökök kérdezhetnek a vádlottól 

 

 a bíróság tagjai után az ügyész kérdezhet a vádlottól 

 

 ezután a védő következik a kérdezés sorában 

 

 Az I. r. vádlott kihallgatását követően a bíróság elnöke beszólítja a II. r. vádlottat 

 

 II. r. vádlottat kérdezi a bíróság, az ügyész, a védő, és végül az I.r. vádlott. 

 

 A vádlottak meghallgatását követően jönnek a tanúk, elsőként a sértett. 

 

A kérdezés sorrendje ugyanaz, mint a vádlottnál. 

 

A bíróság elnöke tisztázza, kéri-e a tanú adatainak zártan kezelését 

  -ha nem, megkérdezi a tanú személyes adatait 

  - megkérdezi, hogy nincs-e a tanúnak valamilyen titoktartási kötelezettsége, vagy 

  egyéb mentességi joga: ez általában abból áll, ha nem pl. lelkész, orvos, vagy ügyvéd 

   a tanú , hogy tisztázzák nem közeli hozzátartozók-e a vádlottal. 

  - ezután figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire 

  - ezután a tanú elmondja mit tapasztalt a cselekménnyel kapcsolatban, illetve a feltett 

  kérdésekre válaszol 

  - a vallomás végén tisztázzák, felmerült-e valamilyen költsége a tanúnak. 

 

A sértett annyiban különbözik a többi tanútól, hogy amennyiben kára keletkezett, úgy a polgári jogi 

igényével kapcsolatban is nyilatkozik. 

 

Ha a bíróság minden tanút meghallgatott, a bíróság elnöke megkérdezi a feleket, hogy van-e 

bizonyítási indítványuk, ha nincs bizonyítási indítvány, a bíróság elnöke ismerteti az eljárás során 

keletkezett iratokat, és lezárja a bizonyítási eljárást. 

 

Ezután jönnek a perbeszédek. Először az ügyész foglalja össze, hogy miért tartja bűnösnek a 

vádlottat a vádiratban leírt bűncselekmény elkövetésében, felsorolja a bűnösséget alátámasztó 

bizonyítékokat, és a vádlottat mentő körülményeket is fel kell sorolnia, majd a perbeszéd végén 



indítványt tesz a vádlottal szemben alkalmazandó büntetés nemére. Tehát nem arra, hogy hány év 

legyen a szabadságvesztés, hanem arra, hogy azt hol kell letöltenie. 

A vádirat végén szerepel az ügyészi indítvány, itt tulajdonképpen azt kell felolvasni. (Ez csak az 

indítvány, a perbeszédet ki kell találni) 

 

Ezt követően a védők perbeszéde következik. A védő összefoglalja, hogy miért nem bűnös a 

védence, ha beismer, akkor ismerteti a büntetést enyhítő körülményeket: pl.: iskolába jár, bejelentett 

munkahelye, állandó jövedelme van, büntetlen, beismerő vallomást tett, fiatal felnőtt 

 

A védő perbeszéde után a törvényes képviselő is elmondhatja, ha szeretne valamit a gyermekével 

kapcsolatban mondani. 

 

A perbeszédek után az utolsó szó jogán a vádlottak elmondhatják, amit még közölni szeretnének a 

bírósággal a váddal, illetve az ügyész által indítványozott büntetéssel kapcsolatban. 

 

Ezután mindenki kimegy a tárgyalóból, és a bíróság zárt ülésen meghozza az ítéletet, a tanács 

szótöbbséggel dönt a vádlott bűnösségéről, majd a büntetésről, és az egyéb rendelkezésekről. 

Az ítélet rendelkező részét a bíróság írásba foglalja. 

 

Ezután a bíróság elnöke behívja a résztvevőket, és felállva kihirdeti az ítéletet, majd már leülve 

részletesen indokolja az ítéletet. 

 

Az indokolás után az ügyész nyilatkozik, tudomásul veszi-e az ítéletet, vagy fellebbezést jelent be. 

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére 3 nap gondolkodási időt is fenntarthat. 

 

Ezután a vádlott és védője, majd a fiatalkorú vádlott törvényes képviselője nyilatkozik a 

jogorvoslatról. 

 

Végül a sértett jelenthet be fellebbezést a polgári jogi igényével kapcsolatos döntés vonatkozásában. 
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