A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény vonatkozó cikkelyei a vádemelés
elhalasztásáról

A vádemelés elhalasztása
222. § (1) Az ügyész a vádemelés helyett háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb
büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt - a bűncselekmény súlyára, és a rendkívüli
enyhítő körülményekre tekintettel - a vádemelést egy évtől két évig terjedő időre határozattal
elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatása
feltételezhető.
(2) Az ügyész a vádemelést a kábítószer-fogyasztó gyanúsítottal szemben egy évre
elhalasztja, ha a Btk. 282/A. §-ának a) és b) pontjában meghatározott okból az eljárás
megszüntetésének lehet helye, és a gyanúsított vállalja a folyamatos gyógykezelést.
(3) Az ügyész a vádemelést tartás elmulasztásának vétsége miatt egy évre elhalasztja, ha ettől
az elmulasztott kötelezettség teljesítése várható.
223. § (1) A vádemelés a 222. § (1) bekezdése alapján nem halasztható el, ha a gyanúsított
a) többszörös visszaeső,
b) a bűncselekményt a próbaidő alatt vagy a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése
előtt követte el.
(2) Ha a Btk. az eljárás megindulását követő magatartástól teszi függővé a büntethetőség
megszűnését, a vádemelés elhalasztásának csak az e törvényben meghatározott esetben van
helye.
Magatartási szabályok megállapítása vádemelés elhalasztása esetén
224. § (1) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában a gyanúsítottat
magatartási szabályok megtartására vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezheti. A
magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését a pártfogó ellenőrzi és
segíti. A pártfogó e feladatai teljesítéséhez más szervek és szervezetek segítségét is igénybe
veheti.
(2) Az ügyész a gyanúsított részére kötelezettségként írhatja elő, hogy
a) részben vagy egészben térítse meg a sértettnek a bűncselekménnyel okozott kárt,
b) más módon gondoskodjék a sértettnek adandó jóvátételről,
c) meghatározott célra történő anyagi juttatást teljesítsen, vagy a köz számára munkát
végezzen (a köz javára teljesített jóvátétel),
d) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben vegyen részt,

e) alkoholfüggőséget gyógyító kezelésben vegyen részt.
(3) Az ügyész a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül más magatartási szabályt is
megállapíthat, illetve más kötelezettséget is előírhat.
Meghallgatás a vádemelés elhalasztása előtt
225. § (1) Az ügyész - ha a vádemelés elhalasztása mellett magatartási szabályokat állapít
meg, és kötelezettségeket ír elő - a vádemelés elhalasztása feltételeinek megállapítása
érdekében a gyanúsítottat meghallgatja. A meghallgatás során tisztázni kell, hogy a
gyanúsított a kilátásba helyezett magatartási szabályok megtartását és kötelezettségek
teljesítését képes-e, és kész-e vállalni.
(2) A 224. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában írt kötelezettségek a gyanúsított és a sértett
hozzájárulásával, a c)-e) pontban írt kötelezettségek a gyanúsított hozzájárulásával írhatók
elő.
(3) A 224. § (2) bekezdésének a) és b) pontja esetén az ügyész a sértettet is meghallgatja; a
sértett meghallgatása mellőzhető, ha a hozzájárulásáról korábban nyilatkozott. A sértett
hozzájárulásának hiánya nem akadálya annak, hogy a kártérítési, illetve a sértettnek
teljesítendő jóvátételi kötelezettség előírása nélkül az ügyész a vádemelést elhalassza, ha
annak feltételei e nélkül is fennállnak.
Eljárás a vádemelés elhalasztása után
226. § (1) Az ügyész az eljárást a vádemelés elhalasztásának lejártától számított harminc
napon belül megszünteti, ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt el.
(2) Az eljárást a vádemelés elhalasztása tartamának eltelte előtt is meg kell szüntetni, ha a
kábítószer-fogyasztó gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos kábítószerfüggőséget megelőző vagy gyógyító kezelésben részesült, illetve ha a tartás elmulasztása
vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette.
227. § (1) Az ügyész vádat emel, ha
a) a gyanúsított a határozat ellen panasszal él, és a nyomozás megszüntetésének feltételei
nincsenek meg,
b) a gyanúsítottal szemben a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett szándékos
bűncselekmény miatt vádat emelnek,
c) a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, vagy a kötelezettségét nem
teljesíti.
(2) A 222. § (2)-(3) bekezdése esetén vádemelésnek csak az ott írt kötelezettség elmulasztása
esetén van helye.
(3) Ha vádemelésre az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból kerül sor, az ügyész a
gyanúsítottat a vádemelés előtt meghallgatja.

