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I. A HATÁROZATOK JOGEREJE, VÉGLEGESSÉGE ÉS ANNAK 
TANÚSÍTÁSA 

 
 

I.1. A határozatok jogereje, véglegessége 
 
A bíróság jogerős ügydöntő határozata végleges, mindenkire kötelező döntést tartalmaz a 
vádról, illetve a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a büntetőjogi következményekről vagy 
ezek hiányáról. Az ügydöntő határozat a jogerőre emelkedését követően kizárólag rendkívüli 
jogorvoslattal vagy különleges eljárás eredményeként változtatható meg. 
 
Ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedik, az abban elbírált cselekmény miatt a terhelttel 
szemben újabb büntetőeljárás nem folytatható. 
 
Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően kell a kiszabott büntetés vagy az 
alkalmazott intézkedés végrehajtását megkezdeni, az abban foglaltakat teljesíteni, illetve a 
jogerőre emelkedést követően állnak be az elítéléshez, a felmentéshez vagy az eljárás 
megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények. 
 
A jogerős ügydöntő határozatban kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés 
végrehajtását, illetve az abban foglaltak teljesítését az e törvényben meghatározott esetekben a 
bíróság felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja. 
 
A Be. különválasztja az ügydöntő határozatok jogerejét a nem ügydöntő végzések véglegessé 
válásának fogalmától. Az ügydöntő határozatok és a nem ügydöntő végzések „jogereje” alatt 
eddig is teljesen mást értett a jogirodalom és a bírói gyakorlat. A jogerő fogalma az új 
szabályokkal kizárólag az ügydöntő határozatok sajátja lesz. Az új szabályok bevezetésének 
célja, hogy a jogerő fogalom egyértelmű és következetes legyen minden jogalkalmazó 
számára. A jogerő fogalma alatt kizárólag az anyagi jogerőt kell érteni. Anyagi jogerős pedig 
csak az ügydöntő határozat lehet. Jogerős határozatot kizárólag bíróság hozhat. 
 
A nem ügydöntő, nem a vádról határozó végzésekre a véglegessé válás fogalmát alkalmazza a 
jogalkotó, így kizárt a nem ügydöntő, például kényszerintézkedésekről döntő határozatok 
jogerősítése. A Be. tartalmazza az ügydöntő határozatok jogerejének egyes joghatásait:  
 véglegesség,  
 kötelező erő,  
 megváltoztathatatlanság,  
 újabb eljárás tilalma, és  
 egyéb jogkövetkezmények. 
 
Az ügydöntő határozat (például az ítélet) mindenkire kötelező döntést tartalmaz a vádról, 
illetve a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a büntetőjogi következményekről, vagy ezek 
hiányáról, egyben az ügy tárgyának végleges, minősített kötőerővel történő lezárása, ítélt 
dolog. Büntetőügyben az anyagi jogerő szempontjából az jelent ügyet eldöntő rendelkezést, 
ami a vádról, illetőleg a vád alapján folyó eljárás lezárásáról (megszüntetéséről) érdemben és 
végérvényesen dönt. Az ügydöntő határozatában a bíróság a vádról határoz, és a büntetőjogi 
főkérdésről, azaz a vádlott bűnösségéről foglal állást. Ezáltal jut ugyanis kifejezésre a 
büntetőjog alkalmazásának véglegessége, és érvényesül a ne bis in idem elve, valamint a res 
iudicata joghatása. 
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Az ügydöntő határozat a jogerőre emelkedésével anyagi jogerővel rendelkezik, amely 
természetszerűleg az alaki jogerőt, a megtámadhatatlanságot is jelenti, következésképpen 
végleges döntést jelent a bűnösség kérdéséről, a büntetőjogi következményekről, szankciókról 
vagy éppen ezek hiányáról. Az anyagi jogerő egyben azt is jelenti, hogy a büntetőjogi 
főkérdés eldöntését követően a határozat végrehajthatóvá válik. Amennyiben jogerőre 
emelkedik az ügydöntő határozat, az ügyben beállnak azok a hatások, amelyek az ún. ítélt 
ügyhöz fűződnek. Az ügydöntő határozatok jogerőre képessége teljes. Az anyagi jogerő-hatás 
pozitívan alapja a büntetőjogi főkérdésben hozott ítéleti döntés véglegességének, 
bizonyosságának, valamint – végrehajtandó rendelkezés esetében (tehát a felfüggesztő és 
felmentő rendelkezések kivételével) – a végrehajthatóságnak (Kúria Bfv.III.1.085/2015/18. 
szám). 
 
A bíróság – mint más hatóság – határozatának főszabályként kötőereje van, ami azt jelenti, 
hogy a saját határozatát nem változtathatja meg (egyszerű kötőerő) (Kúria 
Bfv.III.1.085/2015/18. szám). 
 
A hatóságok határozatai és intézkedései általában kötőerővel rendelkeznek, ami azt jelenti, 
hogy a hatóság szempontjából alárendelt helyzetben levőknek, különösen az érdekelt, érintett 
magánszemélyeknek igazodniuk kell ezekhez a hatósági döntésekhez, azoknak számukra 
kötelezettségeket előíró és érvényesítő jellegük van. Másfelől, amíg az adott határozat, 
intézkedés megváltoztatásra nem kerül, addig maga az eljáró hatóság is igazodik ahhoz, 
magára nézve is kötelezettségként teljesíti azt. Ez az egyszerű vagy belső kötőerő. A jogerő 
intézménye az egyszerű kötőerőhöz képest lényeges többletet jelent, mert jogerőre emelkedés 
esetén az eljáró hatóság végleges döntést hoz, ő maga is feltétlenül kötve van ahhoz, azon már 
többet nem változtathat, attól nem tekinthet el. Azt is jelenti, hogy nem csak az ügyben 
szereplő magánszemélyek vagy hivatalos személyek számára irányadók véglegesen és 
feltétlenül a jogerőre emelkedett döntések, hanem minden más állampolgár és hatóság 
számára is, ami az ún. minősített kötőerő. 
 
A megváltoztathatatlanság azt jelenti, hogy semmilyen fórum nem jogosult a határozat 
megváltoztatására. 
 
A büntetőítélet az elítélt jogi helyzetét mindenki számára kötelezően rendezi. A kötelező erőt 
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény általános szabályként mondja ki a 
bíróság határozataira (Bszi. 6. §). 
 
A büntetést a jogerős kiszabását követően lehet végrehajtani. Egyes rendelkezéseket azonban 
nem kell végrehajtani. Ilyen a felmentő ítélet jogereje. A jogerőnek azonban a 
végrehajthatóság hiányában is kötelező ereje van. A felmentő ítélet jogereje kihat például a 
választásra jogosultságra, a választhatóságra, egyes tisztségek, funkciók betöltésének a 
lehetőségére. Jelentősége lehet a fegyverviselési képességnél, és ehhez kapcsolódóan 
meghatározott foglalkozások (biztonsági őr, hivatásos vadász) betöltésénél. Végrehajthatóság 
hiányában is rendezi a jövőbeli jogviszonyokat, véglegesen, mindenkire kötelezően lezárja az 
eljárást. Felmentés vagy az eljárás végleges megszüntetése esetén legfeljebb a járulékos 
kérdésekben merülhet fel a végrehajtás igénye, például amikor bűnügyi költség viselésére 
kötelez valakit. 
Az anyagi jogerő-hatásnak negatívan kizáró hatása van, ami a többszöri eljárás tilalmában (ne 
bis in idem) ölt testet. A törvény főszabályként tiltja a már jogerősen elbírált bűncselekmény 
miatt ugyanazon személy ellen – a perújítást, felülvizsgálatot és a törvényesség érdekében 
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bejelentett jogorvoslati eljárás lefolytatását, továbbá az 590. § (11)-(12) bekezdés szerinti, 
összefüggő ok alapján való újbóli döntés esetét kivéve – az újabb büntetőeljárást. Mindez 
egyaránt vonatkozik a felmentő és a bűnösséget megállapító ítéletre. A kizáró hatást – azaz azt 
a kérdést, hogy kire és mire terjed ki a többszöri eljárás tilalma – a személyi (alanyi) és tárgyi 
terjedelem szempontjából kell vizsgálni. Ez ad feleletet arra a kérdésre, hogy milyen 
esetekben zárja ki a jogerő az újabb eljárást. Mindkét szempontból a tettazonosság szabályai 
alkalmazandók (Kúria Bpkf.III.169/2016/7. szám). 
 
A személyazonosság 
 
A többszöri eljárás tilalma alanyi vonatkozásban személyazonosságot feltételez, csak azt a 
személyt védi, aki a megelőző büntetőeljárás (akár elítélt, akár felmentett) terheltje volt. A 
törvény kizárja, hogy ugyanazért a cselekményért az egyszer már felmentett személyt 
ismételten bíróság elé állítsák, vagy a már egyszer elítélt ugyanazért a cselekményért 
másodszor is megbüntethető legyen. 
 
A tettazonosság 
 
A tárgyi terjedelmet illetően a kizáró hatás érvényesüléséhez a jogerős ítélettel befejezett és a 
később meginduló büntetőeljárás tárgyának azonosnak kell lennie. Ha az előbbi jogerős ítélet 
tényállása ugyanazt a történeti eseményt öleli fel, mint amely az utóbbi eljárás tárgya, ez 
utóbbinak nincs helye. Ehhez azonban szükséges a két történeti esemény azonossága, mert 
eltérő történeti esemény már nem gátolja az újabb eljárás lefolytatását. A tettazonosság tehát 
két történeti tény, eseménysorozat azonosságát, az ítélet és a vád viszonyában pedig azt a 
követelményt jelenti, hogy a vád és az ítélet ugyanarra a történeti eseményre vonatkozzék, a 
vád és az ítélet tényei azonosak legyenek. 
 
A tettazonosság akkor valósul meg, ha az ítélet azokon a tényeken alapul, amelyeket a vád 
magában foglal; ellenben a tettazonosság hiányzik, ha az ítélet olyan tények megállapítását 
nem tartalmazza, amelyek miatt vádat emeltek. A tettazonosság kapcsán az ítélkezési 
gyakorlat csak azt kívánja meg, hogy a vád és az ítélet ugyanazt a tényt, eseménysorozatot és 
eredményt rögzítse, de nem jelenti, hogy a vád és az ítélet tényállása a legapróbb részletekig 
mechanikusan egyező legyen (EBH2005. 1199.; BJD9440.; BH2005. 7.; BH2011. 245.). A 
tettazonosság jelentősége egyfelől az ítélet és a vád viszonyában, valamint védekezési jog 
gyakorlásában áll; másfelől a jogerő terjedelmének és a többszöri eljárás tilalmának 
meghatározásában. Ekként a tettazonosság kérdésének felmentő ítéletnél is jelentősége van. A 
tettazonosságra vonatkozólag a korábbi jogerős ítélet tárgyává tett történeti eseménysorozatot 
kell összemérni az új eljárás tárgyának történeti eseménysorozatával. A kizáró hatás olyan 
tényekre érvényesül, amelyeket a bíróság a korábbi ítéletben ténylegesen elbírált, akár a vád 
tárgyai voltak, akár nem. Lehetséges viszont az új eljárás olyan tények alapján, amelyek – 
mint önálló tények, mint más történeti eseménysorozat elemei – kívül álltak a korábban már 
elbírált történeti eseménysorozaton, illetve az új történeti eseménysor a jogerős ítélet után 
játszódott le. A tettazonosságnak ez az eljárásjogi értelme nem azonos az anyagi büntetőjogi 
egység fogalmával. Lehetnek cselekmények, amelyek az anyagi jogi szemszögből nézve 
halmazati viszonyban állnak egymással, de azért az eset körülményei szerint mégis egy 
egységes történeti eseményhez tartoznak. A bírói gyakorlat lényegileg az egység és a többség 
közötti megkülönböztetés anyagi jogi kereteit használja fel a kizáró hatás terjedelmének 
megítélésénél. 
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Amennyiben a jogerős ítélet meghozatala előtt véghezvitt, de utóbb ismertté vált cselekmény 
a már az ítéletben megvizsgált és elbírált cselekménnyel együtt belefér egy egységes 
bűncselekmény fogalmába, mint amilyen a természetes és a folytatólagos egység esete, akkor 
a jogerős ítélet általában ezt az újonnan felderített cselekvést is magában foglalja, és ez a 
terhelt másodszori elítélését megakadályozza (Kúria Bfv.III.1.085/2015/18. szám). A későbbi 
eljárás tárgyául szolgáló egyes részcselekmények újabb elbírálását tehát a korábbi elbírálás 
jogereje megakadályozza. A következetes ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis az egységbe 
tartozó egyes részcselekményeket csak egységesen lehet elbírálni, az egyes részcselekmények 
tárgyában külön ítélet nem hozható (6/2009. BJE). 
 
A ne bis in idem 
 
A Be. 456. § (2) bekezdése az ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséhez kapcsolja az újabb 
eljárás tilalmát (ne bis in idem). Mindez összhangban van azzal, hogy az ügyészségi, 
nyomozó hatósági döntéseknek nincsen jogerőképessége. „A nyomozóhatóság, illetve az 
ügyész ügydöntő – így nyomozást megszüntető – határozata nem akadálya annak, hogy a 
hatóság ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást folytassa. A büntetőeljárásban eljáró 
hatóságok határozatai közül kétségtelenül a bíróság ügydöntő határozataihoz fűződik olyan 
jogerőhatás, melynek feloldása csak kivételesen, rendkívüli jogorvoslattal lehetséges.” (Kúria 
Bfv.III.615/2011/6. szám) A ne bis in idem értelmezése kapcsán az Európai Unió Bírósága 
azonban már többször rámutatott arra, hogy a ne bis in idem értelmezést egyes esetekben ki 
lehet és kell terjeszteni a tágabb értelemben vett igazságügyi hatóságok (mint 
Magyarországon az ügyészség) határozataira is. (Ilyen például, ha az ügyész a közvetítői 
eljárás eredményeként az eljárást megszünteti, vagy a feltételes ügyészi felfüggesztést 
követően szünteti meg az eljárást.) 
 
A nyomozás során hozott feljelentést elutasító határozatnak (381. §) nincsen jogerőképessége. 
Nem zárja ki a feljelentés elutasítása az újabb feljelentést, illetve az újabb eljárás 
megindítását. A feljelentés elutasítási okok között sem szerepel az, hogy a feljelentést 
korábban már elutasította a hatóság. A nyomozó hatóság és az ügyész eljárást megszüntető 
határozatához sem fűződhet jogerő (398. § (1)-(2) bekezdés). Ha a törvény kivételt nem tesz, 
a nyomozás a megszüntetése után újra folytatható (400. §). A törvény 400. § (5) bekezdésében 
foglalt szabály szerint meghatározott esetekben továbbra is csak a bíróság rendelheti el a 
korábban már megszüntetett eljárás folytatását. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az 
ügyben jogerős és végleges döntés meghozatalára került sor a nyomozás során. 
 
A 456. § (3) bekezdése utal arra, hogy a jogerős ügydöntő határozatnak további 
jogkövetkezményei is vannak. Egy büntetőügyben hozott ítélet mindennemű joghatása – más 
rendelkezés hiányában – a jogerőre emelkedésével kezdődik. A jogerős ítélet további hatásai 
rendkívül terjedelmesek és valamennyit nem is lehetséges bemutatni. A főbb joghatások a 
következők: 
 Az anyagi jogerő azt jelenti, hogy a bíróság az ügyben véglegesen döntött; tehát az ügy 

eldöntése iránt újból nem indítható eljárás; a döntés bizonyítottságot jelent, 
végrehajtható (Kúria Bfv.III.1.085/2015/18. szám). A jogerős határozat közokiratként 
egyértelműen bizonyítja azt, hogy történt-e bűncselekmény, és azt ki követte el. „Abban 
a kérdésben, hogy az eljárás alá vont személy követett-e el és milyen szabálysértést, a 
szabálysértési hatóságot és a bíróságot a büntetőeljárásban hozott határozat és az abban 
megállapított tényállás kivételével nem köti a más eljárásban, így különösen a polgári 
vagy a fegyelmi eljárásban hozott határozat, és az abban megállapított tényállás.” 

(Szabs. tv. 37. §) 
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 A jogerős ügydöntő határozat következménye, hogy megszűnik az ártatlanság vélelme. 
A Be. 1. § szerint „Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a 
bíróság jogerős ügydöntő határozata meg nem állapítja.” A jogerőt követő rendkívüli 
jogorvoslati eljárásokban az ártatlanság vélelme már nem érvényesül. 

 Az eljárás megszüntetését, illetve jogerős befejezését követően az elfogatóparancsot 
haladéktalanul vissza kell vonni (Be. 119. § (6) bekezdés b) pont). 

 Az eljárás megszüntetését, illetve jogerős befejezését követően az egyéb adatszerző 
tevékenység körében elrendelt körözést vissza kell vonni (Be. 268. § (2) bekezdés). 

 Az eljárás jogerősen befejezését követően a személyi szabadságot érintő bírói 
engedélyes kényszerintézkedés megszűnik (Be. 279. § (2) bekezdés d) pont). Véget ér 
(megszűnik) a letartóztatás, az előzetes kényszergyógykezelés, az elektronikus adat 
ideiglenes eltávolítása (Be. 296. §, 301. §, 336. § (3) bekezdés). 

 A jogerős ítélet következménye lehet a kártalanításra való jogosultság, és annak 
esedékessé válása (Be. 845. § (2) bekezdés). 

 A büntetés és az intézkedés elévülésének határideje a büntetést kiszabó, vagy az 
intézkedést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjával kezdődik (Bv. tv. 29. § 
(1) bekezdés). 

 Felmentés vagy az ügyész vádelejtése miatti megszüntetés esetén az állam az ügydöntő 
határozat jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül jogszabályban 
meghatározott mértékben megtéríti a vádlott költségét, továbbá a meghatalmazott védő 
költségét és díját (Be. 576. § (2) bekezdés). 

 Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésével a biztosíték az államra száll a Be. 760. 
§-ban meghatározott esetekben. 

 
A Be. egyes határozattípusoknál külön is megjelöli, hogy a bíróság végzése ügydöntő vagy 
nem ügydöntő a büntetőeljárásban. A 449. § (2) bekezdése alapján ügydöntő határozat ítélet 
vagy ügydöntő végzés lehet. Az ítélet is csak abban az esetben jelent ügydöntő határozatot, ha 
a vádról határoz a bíróság, a terhelt büntetőjogi felelősségéről, a büntetőjogi 
következményekről vagy azok hiányáról. A bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel 
mondja ki (Be. 839. § (5) bekezdés). Az ítéleti forma ellenére ahhoz kizárólag alaki 
jogerőhatás (megtámadhatatlanság) kapcsolódik azt követően, hogy az már rendes 
jogorvoslattal nem megtámadható. Az összbüntetés tárgyában hozott határozat ellen 
rendkívüli jogorvoslattal nem is lehet élni, az megváltoztatható egy újabb, összbüntetésbe 
foglalásra irányuló, különleges eljárásban. Az összbüntetési ítélet nem a vádról határoz, nem 
kapcsolódik hozzá ne bis in idem hatás, nincs bizonyító ereje, nincs hozzá kötve a bíróság, így 
ügydöntőnek sem tekinthető az összbüntetésbe foglalás az ítélet, mint határozati forma 
ellenére. 
 
Ügydöntő a tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzés (Be. 739. § (2) bekezdés). A bíróság 
ügydöntő végzéssel szünteti meg az eljárást a Be. 492. § (1) bekezdésben felsorolt esetekben. 
Ügydöntő határozat a másodfokú eljárásban hozott megváltoztató ítélet és a helybenhagyó 
végzés is. Az ítélet hatályon kívül helyezése mellett az eljárás megszüntetése olyan végzés, 
amely jogerőre képes ügydöntő határozat, mert az ügy végleges befejezését eredményezi (Be. 
607. §). A határozat ügydöntő jellege azonban nem a hatályon kívül helyezéshez, hanem a 
megszüntetéshez kapcsolódik. A harmadfokú bíróság határozataira ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint a másodfokú határozatokra. Harmadfokú eljárásban is ügydöntő az a 
határozat, amely büntetőjogi főkérdésről (bűnösség, büntetőjogi következmények) tartalmaz 
rendelkezést, illetve amely az eljárást büntetőjogi vagy eljárásjogi akadály miatt megszünteti 
vagy helybenhagyja. 
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Nem ügydöntő a rendbírság kiszabásáról szóló végzés (Be. 127. § (6) bekezdés a) pont). Nem 
ügydöntő végzéssel határoz a bíróság a Be. 449. § (3) bekezdésében és a Be. 492. § (2) 
bekezdésben felsorolt esetekben. A Be. 794. § (2) bekezdés szerint a sértett vádindítványát 
elutasító végzés sem ügydöntő határozat. A Be. megfogalmazásából kiderül, hogy a felsorolás 
csak példálózó jellegű. 
 
A bíróság nem ügydöntő végzéssel szünteti meg az eljárást akkor, ha egyéb esetek mellett a 
vádirat – a hiányosságainak pótlására irányuló felhívás ellenére – nem, vagy hiányosan 
tartalmazza a 422. § (1) bekezdésben előírt elemeket, és emiatt a vád érdemi elbírálásra 
alkalmatlan. 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
EUB 2013. február 26. Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson, C-617/10. sz. ügy – Az Európai 
Unió alapjogi chartájának 50. cikkében szabályozott ne bis in idem elve nem zárja ki, hogy valamely 
tagállam a hozzáadottérték-adóval összefüggő bevallási kötelezettségek teljesítésének elmulasztásában 
megnyilvánuló ugyanazon tényállásra egymást követően adójogi szankciót és büntetőjogi szankciót 
alkalmazzon, amennyiben az első szankció nem büntető jellegű, aminek vizsgálata a nemzeti bíróság 
feladata. 
8/2017. (IV. 18.) AB határozat – Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1) és (4) bekezdésének alkalmazása során az 
Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből és XXVIII. cikk (6) bekezdéséből, a jogbiztonság elvéből, valamint a 
kétszeres eljárás alá vonás és büntetés tilalmából eredő alkotmányos követelmény, hogy ha állatkínzás 
vétsége vagy bűntette miatt büntetőjogi felelősség megállapításának van helye, vagy a büntetőjogi 
felelősség kérdésében már jogerős marasztaló döntés született, akkor ugyanazon tényállás alapján indult 
állatvédelmi hatósági eljárásban, ugyanazon jogellenes cselekmény miatt állatvédelmi bírság kiszabására 
ugyanazon személlyel szemben nem kerülhet sor. 
33/2013. (XI. 22.) AB határozat – Az Alkotmánybíróság a kétszeres értékelés büntetőjogi tilalmának célja 
és értelme kapcsán kiemelte, hogy ezen alkotmányos szabály szerint senki nem vonható büntetőeljárás 
alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy – nemzetközi 
szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek 
megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték. Az alkotmányos rendelkezés a „res iudicata”, 
valamint a „ne bis in idem” elvek összekapcsolásán keresztül egy relatív eljárási akadályt fogalmaz meg 
az elbírált, büntetendő cselekmények tekintetében. Az Alkotmánybíróság utalt arra, hogy az EJEB 
értékelése szerint a „ne bis in idem” elv alkalmazhatósága nem függhet kizárólag a nemzeti eljárásjog 
karakterétől. Ez ugyanis azt a veszélyt hordozhatja magában, hogy az egyezménybeli szabály értelmét 
ténylegesen a Szerződő Államok diszkrecionális jogértelmezése határozná meg, amely adott esetben 
összeegyeztethetetlen lenne az Egyezmény feladatával és céljával. 
14/2004. (V. 7.) AB határozat – Amennyiben az eljárás megszüntetésének oka a magánindítvány vagy a 
törvényes vád hiánya, akkor az ilyen határozat, bár ügydöntő, anyagi jogerőhatással nem rendelkezik. 
Utóbbi ugyanis – nyilvánvalóan – csak a kimerített váddal, az elbírált cselekmény tekintetében valósulhat 
meg. Amikor viszont éppen arról van szó, hogy eljárási akadály miatt nincs döntés a büntetőjogi igényről, 
a feljelentés szerinti cselekmény érdemi elbírálása nem történt meg. A büntetőbíróság jogerős ítélete 
kötelező erővel rendelkezik a bűncselekmény elkövetésének és az elkövető személyének tekintetében, ha a 
bűncselekményből származó vagyoni jogi igények felől polgári bíróság dönt, valamint alapul szolgál az 
állam részéről történő kárenyhítéshez is. 
5/1999. (III. 31.) AB határozat – Az Alkotmánynak megfelelően biztosított jogorvoslati lehetőségek 
mellett beállott jogerő tiszteletben tartása a jogrend egészének biztonságát szolgálja. A jogerős 
határozatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához alapvető alkotmányos érdek fűződik. 
42/1993. (VI. 30.) AB határozat – Az ugyanazon személlyel szemben ugyanazon bűncselekmény miatti 
kétszeri eljárás tilalma csak jogerős bírósági határozat esetén érvényesül. A nyomozás megtagadása vagy 
megszüntetése nem akadálya újabb nyomozásnak, illetőleg az eljárás későbbi folytatásának. 
9/1992. (I. 30.) AB határozat – Az anyagi igazságosság és a jogbiztonság követelményét a jogerő 
intézménye hozza összhangba. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként való pontos 
meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény. A jogbiztonság megköveteli, hogy 
a jogerős határozat – az eldöntött kérdés személyi és tárgyi keretei között – irányadóvá váljék mind az 
eljárásban részt vevőkre, mind a később eljáró bíróságra, illetőleg más hatóságra. Ha a jogerő 
beálltához előírt feltételek teljesültek, akkor annak hatálya a határozat tartalmi helyességétől függetlenül 
beáll. 
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2/2015. BJE – A másodfokú bíróság elsőfokú határozatot hatályon kívül helyező és az elsőfokú bíróságot 
új eljárás lefolytatására utasító végzése alaki jogerővel bír. Anyagi jogerő az ügy tárgyának végleges, 
minősített kötőerővel történő lezárása, amely ítélt dolgot (res iudicata) eredményez. Alaki jogerő a 
határozat rendes jogorvoslattal történő megtámadhatóságát zárta ki. 
EBH2017. B.13. – Amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó 
cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében res iudicatát eredményez. Erre 
figyelemmel az olyan részcselekményt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik, azonban 
nem képezte a jogerős határozatban megállapított tényállás részét, nem lehet önállóan elbírálni; ilyenkor 
perújításnak lehet helye. 
EBH2012. 17., Kúria Bfv.III.434/2012., 1. BK vélemény II. 4. c) pont – Ha az elsőfokú bíróság a 
jogszabály téves alkalmazásával az egyébként bűncselekményként minősülő magatartást 
szabálysértésként értékeli, és a megállapított bűncselekmény mellett emiatt az eljárást megszünteti, a 
terhelt terhére a megszüntető határozat miatt bejelentett fellebbezés hiányában, a részjogerő folytán ezt a 
téves rendelkezést a másodfokú bíróság nem változtathatja meg. 
EBH2004. 1016. – Ügydöntőnek azok a határozatok tekinthetők, amelyekben a bíróság a lefolytatott 
bírósági eljárást követően a törvényes vádról határoz. Az ügy érdemében hoz tehát mindenkivel szemben 
kötelező érvényű, a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító, vagy őt felmentő ítéletet, illetve az 
eljárást megszüntető végzést. Az ügydöntő határozat ún. res iudicatat eredményez, vagyis ugyanazon 
bűncselekmény miatt – a rendkívüli perorvoslatot kivéve – nem indulhat újabb büntetőeljárás. A 
pótmagánvádló vádindítványát elutasító végzés tehát ügydöntőnek nem tekinthető. Res iudicatat sem 
eredményez, a törvényi feltételek fennállása esetén a vádindítvány ismételten előterjeszthető. Annak 
elutasítása nem akadálya annak sem, hogy elrendeljék a nyomozás folytatását. 
Legf. Bír. Bfv. III. 208/2007/5. szám – A bíróságnak a büntethetőség elévülését megállapító és eljárást 
megszüntető – jogerőre emelkedett – határozata ügydöntő határozat. 

 

I.2. A felülbírálat és a jogerő 
 
A fellebbezés az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését abban a részben függeszti fel, 
amelyet a fellebbezés folytán eljáró bíróság felülbírál. Az ügydöntő határozat részlegesen 
emelkedik jogerőre, ha van olyan rendelkezése, amelyet a fellebbezés folytán eljáró bíróság 
nem bírál felül. 
 
A felülbírálat és a jogerő terjedelme szorosan összekapcsolódó fogalmak, valójában 
mindkettő ugyanannak a jelenségnek a két oldala. Ami felülbírálat tárgya lehet, az még nem 
emelkedhet jogerőre. A másik oldalról nézve, ami jogerőre emelkedett, azt nem lehet 
felülbírálni a másod- vagy harmadfokú eljárásban. A fellebbezés mint perorvoslat a 
megtámadott határozat esetén a jogerő beállását, vagyis a döntés hatályosulását, egyben 
végrehajtását gátolja meg. A fellebbezés megnyitja a felülbírálati eljárást, annak terjedelme 
azonban a bejelentett fellebbezés tartalmához, okához és irányához igazodik. 
 
Az ítéletnek az a része, amit a másodfokú bíróság nem bírálhat felül, jogerőre emelkedik már 
az elsőfokú ítélet után, így a fellebbezés az ítélet jogerőre emelkedését abban a részben 
függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál. 
 
Teljes jogerőn azt értjük, hogy a határozatnak minden rendelkezése jogerős, nem támadható, 
illetve nem változtatható meg. Részleges jogerő pedig akkor áll fenn, ha a határozatnak csak 
egyes rendelkezései váltak jogerősekké, egy részük még nem. Részleges jogerő esetén a 
perorvoslattal támadott határozatnak csak az a része bírálható felül, amely ellen a perorvoslat 
irányult. Újdonság az új törvényben az is, hogy definíciót ad a részleges jogerőre 
emelkedésre. 
 

I.3. A jogerőre emelkedés időpontja 
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Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata azon a napon emelkedik jogerőre, amikor 
 azt kihirdették, feltéve, hogy ellene e törvény a fellebbezést kizárja, 
 a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy az ügydöntő határozatot tudomásul 

veszik, vagy a fellebbezést visszavonták, 
 a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el, illetve 
 a fellebbezést elutasították vagy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ügydöntő 

határozatát helybenhagyta. 
A másodfokú bíróság ügydöntő határozata azon a napon emelkedik jogerőre, amikor 
 azt meghozták, feltéve, hogy harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye, 
 a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy az ügydöntő határozatot tudomásul 

veszik, vagy a fellebbezést visszavonták, 
 a fellebbezésre nyitva álló határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el, illetve 
 a fellebbezést elutasították vagy a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ügydöntő 

határozatát helybenhagyta. 
A harmadfokú bíróság ügydöntő határozata azon a napon emelkedik jogerőre, amikor azt 
meghozták. 
A büntetővégzés azon a napon emelkedik jogerőre, amikor 
 a tárgyalás tartása iránti indítvány előterjesztésére jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy 

nem kérik tárgyalás tartását, 
 a tárgyalás tartása iránti indítványt visszavonták, vagy 
 a tárgyalás tartása iránti indítvány előterjesztésére nyitva álló határidő ilyen indítvány 

előterjesztése nélkül telt el. 
 

I.4. A jogerő tanúsítása, a záradék 
 
Az egyesbíró vagy a tanács elnöke az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően a 
határozatra vezetett záradékkal tanúsítja az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének a 
tényét és a jogerőre emelkedés napját (jogerősítési záradék). 
 
Az ügydöntő határozat részleges jogerőre emelkedése esetén a jogerősítési záradékban fel kell 
tüntetni azt a napot, amikor a határozat részlegesen jogerőre emelkedett, valamint azt, hogy a 
határozat mely rendelkezése lett jogerős. 
 
A jogerő megállapításáról tájékoztatni kell azokat a személyeket, akik a jogerőssé vált 
ügydöntő határozat ellen fellebbezés benyújtására voltak jogosultak. 
 
A Be. alapján kizárólag az ügydöntő határozatokat kell jogerősítési záradékkal ellátni. A 
bíróság a záradékkal a jogerőre emelkedés tényét és napját tanúsítja. 
 

I.5. A határozatok véglegességének tanúsítása 
 
A nem ügydöntő végzés a véglegessé válását követően - ha a Be. eltérően nem rendelkezik - 
nem változtatható meg. A nem ügydöntő végzés azon a napon válik véglegessé, amikor 
 azt kihirdették, feltéve, hogy ellene e törvény a fellebbezést kizárja, 
 a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy a nem ügydöntő végzést tudomásul 

veszik vagy a fellebbezést visszavonták, 
 a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el, illetve 
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 a fellebbezést elutasították, vagy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság nem 
ügydöntő végzését helybenhagyta. 

A nem ügydöntő végzést a véglegessé válására tekintet nélkül kell teljesíteni, illetve 
végrehajtani, kivéve, ha a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés halasztó hatályát a Be. 
kimondja. Kivételesen indokolt esetben mind a nem ügydöntő végzést hozó, mind a 
fellebbezés folytán eljáró bíróság felfüggesztheti a nem ügydöntő végzés teljesítését, illetve 
végrehajtását. 
 
A nem ügydöntő végzések esetében a véglegessé válást követően az egyesbíró vagy a tanács 
elnöke a határozatra vezetett záradékkal tanúsítja a nem ügydöntő végzés véglegessé 
válásának a tényét és napját (véglegessé válási záradék). Véglegessé válási záradékkal kell 
ellátni 
 a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésről rendelkező 

végzést, 
 a perújítási indítvány elutasításáról szóló végzést, 
 a pótmagánvád elutasításáról hozott végzést, 
 az ügydöntő határozat hatályon kívül helyezéséről hozott végzést, és 
 azt a végzést, amelynek teljesítésére, illetve végrehajtására a fellebbezés halasztó 

hatályát a törvény kimondja. 
 

A nem ügydöntő határozat nem az eljárás végleges lezárását jelenti, nem az ügy érdemében 
foglal állást a bíróság, hanem egyéb részletkérdésben, például kényszerintézkedés, áttétel, 
pervezető végzés. Nem tartalmaz döntést a büntetőjogi főkérdésről, és nem zárja le 
véglegesen a megindult büntetőeljárást. A nem ügydöntő határozatok közvetlenül nem a 
vádról rendelkeznek, hanem a büntetőeljárás során eldöntendő közbenső kérdésekről, tehát a 
büntetőjog alkalmazása nem tartozik rájuk. A bíróság nem ügydöntő határozatai kizárólag 
alaki jogerővel rendelkezhetnek. Így vagy megtámadhatók fellebbezéssel – és csak ezt 
követően áll válik végrehajthatóvá – vagy rendes jogorvoslattal egyáltalán nem támadhatók 
meg, következésképpen az alaki jogerő nyomban a határozat meghozatalával bekövetkezik, és 
végrehajthatóvá válik. 
 
A nem ügydöntő végzések elleni további jogorvoslat kizárására, azok 
megtámadhatatlanságára, alaki jogerejének jelölésére a Be. a nem ügydöntő határozatok 
véglegessé válása fogalmat vezeti be, egyben meghatározza, hogy a nem ügydöntő végzés 
mely esetekben és napon válik véglegessé. A véglegessé válás gyakorlatilag a jogi 
dogmatikában használt alaki jogerőt jelenti.  
A Be. 460. § (3) bekezdése tartalmazza azt, hogy a nem ügydöntő végzést a véglegessé 
válására tekintet nélkül kell teljesíteni, illetve végrehajtani, kivéve, ha a nem ügydöntő végzés 
elleni fellebbezés halasztó hatályát e törvény kimondja. 
 
A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedésről rendelkező végzés 
 
Nem ügydöntők, de önálló fellebbezéssel megtámadhatók a kényszerintézkedésekről 
rendelkező végzések, amelyeknek csak formális (alaki) jogereje lehet. A határozat 
megtámadhatatlansága jelenti azt, hogy az adott határozat rendes jogorvoslattal (már) nem 
támadható.  
 
Az anyagi jogerő hatásai közül nem jellemző ezen határozatokra a megváltoztathatatlanság, a 
jogviszonyok végérvényes szabályozása, mert a határozatban foglalt rendelkezés a 
későbbiekben megváltoztatható. A kötelező erő is sajátos formában érvényesül. Ez különösen 
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igaz a vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedésekre. A Be. 279. § (7) bekezdése szerint a 
személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést a bíróság szünteti meg, de 
azt a sértett indítványára elrendelt távoltartás kivételével a vádemelés előtt az ügyészség is 
megszüntetheti. 
 
Nem köti tehát ebben az irányban a bíróság határozata. A nyomozási bíró által a 
kényszerintézkedésekről hozott határozat véglegessé válására ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a vádemelés után a perbíró által hozott hasonló döntésre. 
 
Nem lesz a döntésnek ítélt dolog (res iudicata) hatása, nem érvényesül a kétszeres eljárás 
tilalma, ellenben a bíróságnak feladata a kényszerintézkedés indokoltságának folyamatos 
felülbírálata. A vádemelést követően a perbíró bármikor hozhat a korábbi 
kényszerintézkedésétől eltérő tartalmú határozatot. Ha a tárgyalási nap elején fenntartotta az 
előzetes letartóztatást, az nem akadálya annak, hogy a tárgyalási nap végén a szabadlábra 
helyezésről döntsön, ha a korábbi végzése ellen nem éltek jogorvoslattal. Az alakilag jogerős, 
további jogorvoslattal nem támadható, így véglegessé vált határozattal szemben további 
jogorvoslat nem lehetséges, de szinte korlátlan számú újabb szabadlábra helyezési indítványt 
lehet előterjeszteni. 
 
A kényszerintézkedésről szóló végzések már a jogerőre emelkedés előtt is végrehajthatók, 
azokkal szemben a bejelentett fellebbezésnek nincs szuszpenzív (felfüggesztő) hatálya. 
 
Bizonyító erő sem fűződik a kényszerintézkedésről hozott határozathoz. A bizonyító erő azt 
jelentené, hogy a rendelkező részben és – egyes kivételektől eltekintve – az indokolásban 
foglaltakat egyaránt igaznak kell elfogadni mindaddig, amíg a bíróság azt rendkívüli 
perorvoslat eredményeként meg nem változtatja. Az előzetes letartóztatás tárgyában hozott 
határozatok egy (megalapozott) feltevésen alapulnak, ami messze áll a bizonyosságtól. 
 
A perújítási indítvány elutasításáról szóló végzés 
 
A perújítás elrendelése, illetve az alaptalan, kizárt, nem jogosulttól származó vagy elkésett 
perújítási indítvány elutasítása nem ügydöntő végzéssel történik (Be. 644. § (1) bekezdés és 
(6) bekezdés). Perújítás elbírálása során a bíróság először a perújítási indítványról, kérelemről 
a perújítás megengedhetősége tárgyában határoz. E körben hozott határozatok nem 
ügydöntőek, mert a bíróság csupán abban a kérdésben dönt, hogy a felhozott okok alapján 
lehet-e helye perújításnak, az új bizonyítékok alkalmasak lehetnek-e a terhelt bűnösségét vagy 
büntetése mértékét jelentősen befolyásoló, eltérő tényállás megállapítására. 
 
Perújítási eljárásban az alapügyben hozott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül 
helyező jogerős új ítélet ügydöntő határozat, mivel a büntetőjogi felelősségről, a büntetőjogi 
fő kérdésekről határoz. Ha azonban a bíróság a perújítási eljárás során a tárgyalás eredménye 
alapján úgy találja, hogy a perújítás alaptalan, azt elutasítja. Ekkor nincs új érdemi döntés, a 
perújítást elutasító határozat pedig nem ügydöntő. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, 
amikor a másodfokú bíróság állapítja meg a perújítás eredménytelenségét. (BH2006. 352). 
 
A pótmagánvád elutasításáról hozott végzés 
 
A Be. CV. fejezete tartalmazza a pótmagánvádas eljárás szabályait. A Be. 794. § (1) 
bekezdése szól a sértett által benyújtható vádindítvány elutasításáról. Ezen határozatot 
jogerősítési záradékkal nem lehet záradékolni, hanem véglegessé válási záradékkal kell 



16 

ellátni. A Be. 794. § (2) bekezdés szerint a sértett vádindítványát elutasító végzés nem 
ügydöntő határozat. A pótmagánvádló vádindítványát elutasító végzés tehát nem ügydöntő. 
Ítélt dolgot (res iudicata) sem eredményez. Ha fennállnak a törvényi feltételek, akkor a 
vádindítvány ismételten előterjeszthető. A vádindítvány elutasítása nem akadálya annak sem, 
hogy elrendeljék a nyomozás folytatását. 
 
Az ügydöntő határozat hatályon kívül helyezéséről hozott végzés 
 
Az ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése történhet ügydöntő és nem ügydöntő 
határozatban is. A Be. 607. § (1) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a Be. 567. § (1) és 
(2) bekezdésében meghatározott esetben az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és 
az eljárást megszünteti. A Be. 567. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az eljárás 
megszüntetése ügydöntő végzéssel történik. Ilyenkor a hatályon kívül helyező végzést a Be. 
461. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt szabály ellenére nem véglegessé válási záradékkal 
kell ellátni, hanem jogerősítő záradékkal. 
 
A Be. 567. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben az eljárás megszüntetése nem 
ügydöntő végzéssel történik. Ilyenkor az ügydöntő határozat hatályon kívül helyezése és az 
eljárás megszüntetése nem ügydöntő határozat, ezért véglegessé válási záradékkal kell ellátni 
a Be. 461. § (2) bekezdés d) pontja alapján. 
 
A Be. 608. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a másodfokú bíróság nem ügydöntő 
végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja. A Be. 609. § (1) bekezdése alapján a hatályon kívül helyező, egyben új 
eljárásra utasító végzés nem ügydöntő határozat. Ilyenkor a végzés ellen biztosított a 
jogorvoslat lehetősége (Be. 626-631. §). 
 
Az a végzés, amelynek teljesítésére, illetve végrehajtására a fellebbezés halasztó hatályát a 
törvény kimondja 
 
A Be. 460. § (3) bekezdés szerint a nem ügydöntő végzést a véglegessé válására tekintet 
nélkül kell teljesíteni, illetve végrehajtani, kivéve, ha a nem ügydöntő végzés elleni 
fellebbezés halasztó hatályát e törvény kimondja. Azokban az esetekben, amikor a fellebbezés 
halasztó hatályát kimondja a törvény, kötelező a határozatot véglegessé válási záradékkal 
ellátni. 
 
Halasztó hatályú jogorvoslattal lehet élni: 
 az elővezetési költség megtérítésére kötelező határozat ellen (Be. 118. § (9) bekezdés) 
 a rendbírság kiszabása ellen (Be. 128. § (1) bekezdés) 
 ha a tanú a vallomástétel akadályára hivatkozással megtagadja a vallomástételt, az ezt 

elutasító határozat ellen (Be. 175. § (2) bekezdés) 
 az elmeállapot megfigyelésének elrendelése ellen bejelentett jogorvoslatnak, ha a terhelt 

szabadlábon van (Be. 195. § (2) bekezdés) 
 a bíróság vádemelés előtti eljárásában (Be. Tizenkettedik Rész) halasztó hatályú a 

személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés megszüntetése miatt 
bejelentett ügyészi fellebbezés, ha a megszüntetést nem az ügyészség indítványozta. 

 ugyancsak halasztó hatályú az a fellebbezés, amely a tanúvallomást a Be. 174. § alapján 
megtagadó személynek a számára információt átadó személy kilétének felfedésére 
történt kötelezése ellen jelentenek be (Be. 483. § (2) bekezdés) 
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 a biztosíték letétbe helyezésével kapcsolatos indítvány tárgyában hozott határozat elleni 
jogorvoslat is halasztó hatályú (Be. 757. § (9) bekezdés) 

A Be. 461. § (2) bekezdésében fel nem sorolt nem ügydöntő végzés esetén a véglegessé válási 
záradék alkalmazása lehetőségként fennáll, de nem kötelező. 
Ilyen nem ügydöntő végzés például az áttételről rendelkező határozat. Az áttételről szóló 
határozat nem jelent érdemi ügydöntő határozatot. Áttételre akkor kerülhet sor, ha nem 
tartozik az eljáró bíróság hatáskörébe vagy illetékességébe az eljárás. Ha az ügyet több 
bíróság is elutasította hatásköréből vagy illetékességéből, negatív hatásköri, illetőleg 
illetékességi összeütközés keletkezhet. Ilyenkor két, alakilag végleges döntés jön létre. Az új 
eljárásra utasított bíróság is köteles vizsgálni a hatáskörét (illetékességét). 
 
A hatáskör vagy illetékesség hiányának megállapításáról a bíróságok csak az álláspontjuk 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező másik bíróság megjelölése mellett, az ahhoz 
történő áttétellel összefüggésben rendelkezhetnek. Hatásköri vagy illetékességi összeütközés 
csak ilyen esetben, és csak akkor alakul ki, ha az áttétellel érintett bíróság is véglegesen 
megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát (Legfelsőbb Bíróság 
Bkk.I.357/2008/2. szám). 
 
A Be. 839. § (5) bekezdés szerint a bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel, az erre 
irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki. 
 
Az összbüntetési ítélethez alaki jogerőhatás kapcsolódik azt követően, hogy az már rendes 
jogorvoslattal nem megtámadható. Az összbüntetés tárgyában hozott határozat ellen 
rendkívüli jogorvoslattal nem lehet élni, az ítélet utólagos összbüntetésbe foglalással 
változtatható meg. Az összbüntetési ítélet nem a vádról határoz, nem kapcsolódik hozzá ne bis 
in idem hatás, nincs bizonyító ereje, nincs hozzá kötve a bíróság, így ügydöntőnek sem 
tekinthető az ítélet mint határozati forma ellenére. Mindebből az következik, hogy véglegessé 
válási záradékkal célszerű ellátni. 
 

I.6. A pervezető végzés 
 
A Be. 449. § (4) bekezdés szerint pervezető végzés az ügy bíróságra érkezését követően az 
ügy menetét megállapító, az eljárási cselekmény előkészítésére irányuló vagy elvégzése 
érdekében hozott nem ügydöntő végzés. A pervezető végzéseknek sem alaki jogereje, sem 
egyszerű kötőereje nincs, attól a bíróság bármikor eltérhet. A pervezető végzéseknél a 
véglegessé válási záradék alkalmazása fogalmilag kizárt. 
 

I.7. A záradék kijavítása, pontosítása 
 
A bíróság a jogerősítési záradékot és a véglegessé válási záradékot indítványra vagy 
hivatalból kijavíthatja vagy pontosíthatja, ha ezt az utóbb felmerült körülmények szükségessé 
teszik. Az így kijavított vagy pontosított határozatot azoknak kell kézbesíteni, akiknek a 
részére a bíróság a kijavítással érintett határozatot megküldte. 
 
A jogerő a törvény rendelkezéséből fakad, nem a bíró rendelkezése keletkezteti. A bíró által a 
határozatra vezetett záradék ezt a tényt pusztán deklarálja. A jogerősítési záradék, illetve a 
véglegessé válási záradék kijavítására, valamint pontosítására akár indítványra, akár 
hivatalból sor kerülhet. 
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A törvény főszabálya szerint a záradékra nem kell rávezetni a jogerőre emelkedés, illetve 
véglegessé válás óra és perc szerinti pontos időpontját, kizárólag a napját. Ugyanakkor a 
záradék pontosításának szükségessége merülhet fel, ha egy határozat jogerőre emelkedésének 
vagy a véglegessé válásának nemcsak a napja, hanem annak pontos időpontja, azaz óra és 
perc szerinti meghatározása relevánssá válik. A jogerő időpontjának megállapításánál az 
eljárási határidők számításának a szabályai az érvényesek, azonban az időpont anyagi jogi 
természete miatt már a kezdőnap is beleszámít, ezért jelentősége lehet annak, hogy az ítélet 
jogerőre emelkedése – óra szerint – mely időpontban következik be. Így például, ha valamely 
első-, másod- vagy harmadfokú bírósági ítélet valamely napon délelőtt 10 órakor emelkedett 
jogerőre, és a terhelt ezt követően valósította meg az újabb bűncselekményt, a felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés esetén a próbaidő alatti elkövetés megállapításának van helye. A 
másodfokú ítélet rendelkező részének szóbeli kihirdetését követően az indokolás felolvasása 
közbeni rendzavarás miatti bűncselekmény is megalapozhatja a vádlott többszörös visszaesői 
minőségét az újabb eljárásban (BH1989. 140.). 
 
A jogerősítő záradék pontosítása szükségessé válhat így a visszaesés megállapítása, 
felfüggesztett szabadságvesztés vagy próbára bocsátás hatálya alatt állás megállapításának 
szükségessége érdekében. 
 
„Nincs helye az ítélet jogerőre emelkedése megállapításának mindaddig, amíg az érdekelt az 
őt megillető perorvoslati jogát nem gyakorolhatta (BH1985. 258. I. - B. törv. III.406/1984.). 
Az olyan határozat, amely még nem emelkedett jogerőre, illetőleg amelynek tekintetében a 
jogerő megállapítása az eljáró bíróság részéről a tényleges helyzettel szemben tévesen történt, 
rendkívüli perorvoslat, így felülvizsgálat tárgyát sem képezheti (Bfv.I.603/2005/2.). 
 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
ELEK Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban. Debrecen, 2012, DEÁJK 
ELEK Balázs: A közigazgatási eljárás – büntetőeljárás viszonya a ne bis in idem elvének 
tükrében. JURA, 2016. 2. szám, 229-239. 
ELEK Balázs: A nyomozóhatóság és az ügyész határozatainak jogerőképessége. in Kőhalmi 
László – Gál István László – Fülöp Péter - Pilisi Fanni – Sági Lilla – Németh Lili 
(szerkesztőbizottság): Tanulmányok Bodnár Imre egyetemi adjunktus tiszteletére. Emlékkötet, 
Pécs, 2014, 116-121. 
ELEK Balázs: A jogerő egyes kérdései a büntetőeljárásban. in Gál István (szerk.): 
Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére, Pécs, 2011, PTE ÁJK, 
561–571. 
FENYVESI Csaba: A téves jogerősítés gyakorlata. in Elek Balázs – Miskolczi Barna (szerk.): 
Úton a bírói meggyőződés felé. A készülő büntetőeljárási törvény kodifikációja, Debrecen, 
2015, Printart-Press, 77-84. 
FICSÓR Gabriella: Határozatszerkesztés. 
Forrás:http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/hatarozatszerk
esztes.pdf (letöltés: 2017. augusztus 29) 
HÁGER Tamás - SZABÓ Krisztián: Gondolatok a vádelvről, a tettazonosságról, figyelemmel az 
új büntetőeljárási törvény rendelkezéseire is. Magyar Jog, 2018/10. szám, 567-576. 
HERKE Csongor – FENYVESI Csaba – TREMMEL Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. 
Budapest–Pécs, 2012, Dialóg Campus Kiadó, 316-321. o. 
KARDOS Sándor – HÁGER Tamás: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerősítő 
záradékkal való ellátása. Debreceni Jogi Műhely, 2011. április, 1–11. 



19 

KARSAI Krisztina: A kétszeres eljárás alapelvi tilalmának európai érvényessége. in Nagy 
Ferenc (szerk.): Ad futuram memoriam, Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapja 
tiszteletére, Szeged, 2007, Pólay Elemér Alapítvány, 85–101. 
LŐRINCZY György: Gondolatok a büntetőeljárási részjogerőről és az abszolút eljárási 
szabálysértésekről. in Gál Andor - Karsai Krisztina: Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. 
születésnapjára, Szeged, 2016, Iurisperitus Kiadó, 237-246. 
MOLNÁR Gábor Miklós: Nemzetközi Vonatkozású büntető ügyek. Forum Sententiarum Curiae, 
2016/1. szám, 14-17. 
MOLNÁR Gábor: A jogerős ügydöntő határozat jelentősége a folytatólagos 
bűncselekményegység körében. in Gál István (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 
60. születésnapja tiszteletére, Pécs, 2011, PTE ÁJK ,411–422. 
PÁPAI-TARR Ágnes: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában. Miskolci Jogi 
Szemle, 2007, 2. szám, 100–118. 
POLT Péter (főszerkesztő): Kommentár a büntetőeljárási törvényhez. Budapest, Wolters 
Kluwer Hungary 2018) 2018. 456-462. § 962-979. o. Fejezetszerző: Dr. Demeter Zsuzsa 
  



20 

II. A FELLEBBEZÉS 
 
 

II.1. A jogorvoslati jog. A perorvoslatok. A fellebbezés. 
 
A Be. az alapvető rendelkezések körében már nem sorolja fel a jogorvoslati jogot, azonban az 
Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy 
jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti. 
 
Ahogyan azt az Alkotmánybíróság leszögezte, a jogorvoslat elvont alkotmányjogi fogalmát 
nehéz meghatározni, általában kettős jelentéstartalommal érvényesül: egyrészt 
igényérvényesítési lehetőséget, másrészt felülbírálathoz való jogot jelent. A jogorvoslat 
gyűjtőfogalom: valamennyi ebbe a körbe tartozó jogintézmény az eljáró hatóságok ténybeli, 
jogi vagy eljárási hibáinak orvoslására irányul. A büntetőeljárásban ugyanis a tényállás 
megnyugtató felderítése, annak helyes jogi értékelése és ezek alapján megfelelő 
jogkövetkezmény alkalmazása a legfontosabb garanciális követelmény. Amennyiben ezek 
valamilyen hibában szenvednek, az eljáró hatóságok bármely vonatkozásban tévedtek, úgy 
ennek megváltoztatása vagy megsemmisítése kérhető. A perorvoslat szintén gyűjtőfogalom: a 
bírósági határozatokkal kapcsolatban igénybe vehető jogorvoslatok tartoznak bele. 
 
A jogorvoslatok és a perorvoslatok között megkülönböztetünk 
 szűkebb és tágabb értelemben vett; 
 rendes és rendkívüli; 
 devolutív és nem devolutív; 
 szuszpenzív és nem szuszpenzív 
jellegűeket. 
 
Szűkebb értelemben perorvoslat például a fellebbezés, a perújítás vagy a felülvizsgálat. 
Vannak azonban további jogintézmények, amelyek jogorvoslatnak vagy perorvoslatnak 
tekinthetők. Ilyen a kézbesítési kifogás (Be. 133. §), az igazolási kérelem (Be. 139. §), az 
eljárás elhúzódása miatti kifogás (Be. 143. §), a határozat kijavítására irányuló indítvány (Be. 
365. §), a tárgyalás tartása iránti indítvány (Be. 742. §).  
 
Rendes jogorvoslatok a jogerő bekövetkezése előtt vehetők igénybe, mint például a 
fellebbezés. A rendkívüli perorvoslatokkal a jogerős határozatokkal szemben élhetnek a 
jogosultak, mint például a perújítással vagy a felülvizsgálattal. 
 
A devolutív (átszármaztató) hatályú perorvoslat esetén magasabb szintű bíróság jár el, mint 
amelyik a sérelmezett döntést hozta, mint például a fellebbezés vagy a felülvizsgálat esetében. 
Nem devolutív hatályú perorvoslat például a tárgyalás tartása iránti indítvány a büntetővégzés 
esetében. 
 
A szuszpenzív hatályú perorvoslatok a határozatok végrehajtását felfüggesztő hatállyal 
bírnak, ilyen például a fellebbezés. A nem szuszpenzív hatályú perorvoslatok ilyen hatással 
nem bírnak, például ilyen főszabály szerint a perújítás vagy a felülvizsgálat. 
 
A fellebbezés tehát egy devolutív hatályú rendes perorvoslat, amelyik a határozat 
végrehajtására felfüggesztő hatással bír. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata ellen 
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kivétel nélkül mindig van fellebbezési lehetőség a másodfokú bírósághoz. Ügydöntő határozat 
az ítélet és az ügydöntő végzés [Be. 449. § (2) bekezdés]. A fellebbezés lehetőségét a Be. 
kizárhatja egyes esetekben, illetve az meghatározott esetekben csak az ügydöntő határozat 
elleni fellebbezésben, azzal együtt biztosítja. 
 

II.2. A fellebbezés korlátai 
 
Nincs helye fellebbezésnek 
 a szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló indítvány, valamint a polgári jogi 

igény érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása ellen, 
 az ítélet tudomásulvételét követően bejelentett fellebbezés elutasítása ellen, 
 azon a címen, hogy a bíróság a vádlott távollétében hozott ügydöntő határozatot, ha a 

vádlott jelenléte a tárgyaláson nem volt kötelező, 
 a pervezető végzéssel szemben, valamint 
 a határozati formát nem igénylő bírói intézkedéssel szemben. 
Ha a bíróság a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozatát végzéssel elfogadta, nincs helye 
fellebbezésnek az ítélet ellen 
 a bűnösség megállapítása, illetve 
 a váddal egyező tényállás és minősítés 
miatt. 
 
„Az általános jogorvoslati jogosultsággal szemben a Be. esetenként kizárja a fellebbezés 
lehetőségét a bíróság határozata, vagy a határozatának egyes rendelkezései ellen. A szülői 
felügyeleti jog megszüntetésére irányuló indítvány, valamint a polgári jogi igény 
érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása esetén a jogosult jogorvoslati joga nem vész 
el, hanem a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság dönt a kérelemről, amely határozat ellen a Pp. szerint terjeszthető elő a 
jogorvoslat. 
 
Ha a fellebbezésre jogosult tudomásul vette a bíróság ügydöntő határozatát, akkor kifejezte 
azt, hogy rendes jogorvoslati jogával nem kíván élni, így, ha utóbb ezzel ellentétesen mégis 
bejelenti fellebbezését, azt a bíróság a Be. 588. § (1) bekezdés alapján, mint kizárt 
fellebbezést elutasítja. Előfordulhat azonban az is, hogy a kizárt és elutasított jogorvoslatot is 
figyelembe lehet venni a másodfokú eljárásban, ha az a tartalma alapján a más által bejelentett 
fellebbezéshez kapcsolódó érdemi észrevételnek tekinthető. 
 
A vádlott jelenléte a tárgyaláson – ellentétben az előkészítő ülés szabályaitól – akkor 
kötelező, ha arra a bíróság kötelezte, vagy arról nem mondott le (Be. 430. §). Ha a vádlott 
ezzel a jogosultságával élt, saját döntésére alapítottan maradt távol a tárgyalásról, így 
nyilvánvalóan nem fellebbezheti meg azon a jogcímen a bíróság határozatát, hogy az ő 
távollétében hozott ügydöntő határozatot akkor, amikor egyéb okból nem volt kötelező a 
jelenléte. Ebben az esetben a fellebbezéssel részben a saját döntését vitatná utólag. 
 
A pervezető végzéssel és a határozati formát nem igénylő bírói intézkedésekkel szemben is 
kizárt a fellebbezés lehetősége. A bírói intézkedések még határozati formát sem igényelnek, 
de mégis jelentősek lehetnek a tárgyalás előre vitelében. Ilyen lehet például egy előzményi 
irat bekérése. A pervezető végzések körét példálózó jelleggel a Be. 449. § (4) bekezdése 
határozza meg. A Be. kizárólag az önálló fellebbezés lehetőségét zárja ki. Ezen 
intézkedéseket, vagy azok hiányát, illetve a pervezető végzéseket is lehet sérelmezni az 
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ügydöntő határozat elleni fellebbezésben, valamint a Be. XXIV. Fejezete szerint előterjesztett 
kifogásban, ha egyúttal az eljárás elhúzódását is sérelmezi. 
 
A Be. a terhelti együttműködés rendszerében a fokozatosság elvére is figyelemmel már az 
előkészítő ülésen is lehetővé teszi a bűnösség beismerését, amit a bíróság végzéssel fogad el 
[Be. 504. § (3) bekezdés]. Ha a vádlott a vád tárgyává tett bűncselekményben a tárgyaláson 
ismerte be a bűnösségét, a bűnösséget beismerő nyilatkozat elfogadására az előkészítő ülés 
rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell [Be. 524. § (1) bekezdés]. A bűnösség 
beismerése esetén a fellebbezés kizárása a bűnösség megállapítására, illetve a váddal egyező 
tényállásra és minősítésre vonatkozik, aminek oka az, hogy ezen kérdésekben a vádlott 
nyilatkozatában a bűnösségét beismerte és a vádirati tényállással egyezően nyilatkozott, és a 
cselekmény minősítését sem vitatta.” (Polt (Elek) im. 1213-1214. o.) 
 

II.3. A fellebbezésre jogosultak 
 
A Be. taxatíve sorolja fel az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésre jogosultakat.  
 a vádlott, 
 az ügyészség, 
 a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
 a vádlott örököse, a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés ellen, 
 a vádlott házastársa vagy élettársa a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a vádlott 

hozzájárulása nélkül is, 
 a magánfél a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, 
 a vagyoni érdekelt a rá vonatkozó rendelkezés ellen. 
 
Az egyes külön eljárásokban fellebbezési joggal rendelkezik továbbá: 
 a magánvádló, aki kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet [Be. 778. § (1) és (3) bek.] 
 a pótmagánvádló, és – a pótmagánvádló hozzájárulásával – jogi képviselője, akik 

kizárólag a vádlott terhére fellebbezhetnek [Be. 809. § (1) és (3) bek.] 
 
Az ügyész, a védő és a vádlott az ítélet valamennyi rendelkezését sérelmezhetik 
fellebbezésükben. Az ügyész a vádlott terhére és javára is fellebbezhet. A vádlott és védője 
azonban nem terjeszthet elő olyan fellebbezést, ami a vádlott terhére szól. A fellebbezés 
tartalma alapján lehet eldönteni, hogy az nem a vádlott terhére szól-e. Ha a bíróság azt a 
vádlott terhére szólónak értékeli, akkor az ilyen fellebbezést a bíróság, mint törvényben 
kizártat elutasítja [Be. 588. § (1) bekezdés]. 
 
A bírói gyakorlat szerint fellebbezésnek kell tekinteni a vádlott minden olyan nyilatkozatát, 
amelyből az ítélettel egyet nem értése, annak sérelmezése következik. Ebben az esetben az 
iratokat akkor is fel kell terjeszteni a másodfokú bírósághoz, ha az ítélet bármely 
rendelkezésének szóbeli sérelmezése mellett a vádlott formálisan úgy nyilatkozik, hogy nem 
kíván fellebbezni  
 
A többi jogosult fellebbezési joga korlátozott. A vádlott örököse, házastársa, élettársa, 
magánfél, a vagyoni érdekelt kizárólag a határozat őket érintő, törvényben meghatározott 
rendelkezéseit támadhatják jogorvoslattal. A vádlott örökösének a fellebbezési jogosultsága 
feltételes. Ez azt jelenti, hogy az örökös fellebbezési joga csak abban az esetben nyílik meg, 
ha a vádlott meghal a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül. 
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II.4. A fellebbezés bejelentése és előterjesztése 
 
„A határozat közlése kihirdetés, kézbesítés (utóbbi például hirdetményi kézbesítés, de 
kézbesítési jogsegély) útján is történhet. A kihirdetés útján közölt határozat ellen a jogosult 
azonnal is bejelentheti fellebbezését, azt azonnal tudomásul veheti, vagy ezen nyilatkozatának 
megtételére három munkanapot is fenntarthat. A határidőbe a munkaszüneti napokat így nem 
kell beszámítani. A három munkanapos határidő elmulasztása kapcsán nem lehet igazolási 
kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem tilalma azonban nem vonatkozik a kézbesítés 
útján közölt ítélet elleni fellebbezés nyolc napos határidejére. 
 
A kihirdetés útján közölt nem ügydöntő végzés elleni jogorvoslatot azonnal be kell jelenteni, 
arra a jogosult nem tarthat fenn három napot. 
 
A kézbesítés útján közölt ítélet ellen nyolc napon belül lehet a fellebbezést előterjeszteni. A 
nyolc napos határidőbe a munkaszüneti napok is beszámítanak. A határidő számítására a Be. 
137. §-a az irányadó. 
 
A kihirdetéskor bejelentett fellebbezést a bíróság jegyzőkönyvbe veszi. Ugyancsak 
jegyzőkönyvbe veszi a bíróság a „panasznapi” ügyintézés során megjelenő jogosult 
fellebbezését. Egyebekben írásban vagy elektronikus kapcsolattartás keretében elektronikus 
úton lehet a fellebbezést bejelenteni (Be. XXVII. Fejezet). 
 
Az ügyészség írásban benyújtott fellebbezéséről a vádlottat és a védőt az elsőfokú bíróságnak 
tájékoztatni kell. A más által benyújtott fellebbezésről az ügyészt nem kell külön tájékoztatni, 
hiszen közvádas ügyben az iratok másodfokú bíróságra történő felterjesztése a másodfokú 
bíróság mellett működő ügyészségen keresztül történik [Be. 588. § (2) bekezdés].” (Polt 
(Elek) 1215-1216. o.) 
 

II.5. A fellebbezés oka, tartalma és iránya 
 
A fellebbezés lehet ténybeli és jogi alapú.  
 
A ténykérdésekkel kapcsolatosan bejelentett fellebbezés vitathatja a bíróság ténymegállapító 
tevékenységét. Ilyenkor a fellebbezés állíthatja a megállapított tényállás felderítetlenségét. A 
ténykérdésekkel kapcsolatos fellebbezés körébe tartozik a tényállás indokolásának vitatása, 
vagy a bizonyítás hiányosságainak bemutatása vagy a ténybeli következtetések 
helytelenségének állítása. 
 
A jogi alapú fellebbezés kifogásolhat anyagi jogi vagy eljárásjogi jogszabálysértést. Az 
anyagi jogszabálysértés különösen a bűnösség megállapításával, a cselekmény jogi 
minősítésével, a kiszabott szankcióval és más jogkövetkezményekkel függ össze. Eljárási 
okra alapított fellebbezés a Be. rendelkezéseinek helytelen alkalmazását sérelmezi, amelyek 
lehetnek abszolút, azaz feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási 
szabálysértések és ún. relatív, azaz olyan eljárási szabálysértések, amelyek lényeges hatással 
lehettek az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, 
a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés alkalmazására [Be. 609. § (1) bekezdés]. 
 
A fellebbezés támadhatja a határozat bármely részét, de a határozatot megelőző eljárás 
törvényességét is vitathatja. 
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II.6. A korlátozott fellebbezés 
 
A korlátozott fellebbezés a bűnösség kérdését és a tényállás megalapozottságát nem vitatja, 
hanem kizárólag a Be. 583. § (3) bekezdésében felsorolt rendelkezéseket, vagy azok 
valamelyikét. 
 

583. § (3) Fellebbezésnek van helye kizárólag 
a) a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés neme és mértéke vagy tartama, 
b) az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezése, a szülői felügyeleti jog 
megszüntetése iránti indítványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése, vagy 
c) a felmentő ítélet indokolásának 566. § (4) bekezdése, valamint a megszüntető határozat indokolásának 
567. § (5) bekezdése szerinti tartalma 
ellen is. 

 
A kizárólag a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés neme és mértéke vagy 
tartama ellen benyújtott fellebbezést nevezzük szankciós vagy mértékes fellebbezésnek. 
 
Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a bíróság az alapügyben a 
törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően 
rendelkezett a következő kérdésekről: 
 a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapításáról, 
 a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés Btk. 87. § b) pontja alapján történő 

végrehajtásának elrendeléséről, 
 a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének hatályon kívül 

helyezéséről, 
 a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről, 
 a feltételes szabadságnak a Btk. 40. § (1) bekezdése alapján történő megszüntetéséről, 
 az előzetes fogva tartás és a bűnügyi felügyelet beszámításáról, 
 a közérdekű munkaként végzendő munkáról, 
 arról, hogy mely foglalkozástól tiltja el a terheltet, 
 a járművezetéstől eltiltás utólagos beszámításáról, 
 a kitiltás helyéről, 
 sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén sportszövetség vagy 

sportlétesítmény meghatározásáról, 
 az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételéről, a lefoglalt dologról, a zár alá vétel feloldásáról, 
 a próbára bocsátás megszüntetéséről, 
 a pártfogó felügyelet elrendeléséről, 
 a bűnügyi költségről, 
 az elítélt visszaesői minőségéről, 
 a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak a Btk. 121. § (3) bekezdése alapján 

történő megszüntetéséről, vagy 
 a polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben felmerült – bűnügyi 

költségnek nem minősülő – költségről. 
 
A felmentő ítélet és az eljárást megszüntető végzés esetén lehetséges kizárólag az indokolás 
ellen bejelenteni a fellebbezést. (Be. 583. § (3) bekezdés c) pont) A felmentő ítélet jogcímeit 
a Be. 566. § (1) bekezdése, míg az eljárás megszüntetés jogcímeit a Be. 567. § (1) és (2) 
bekezdése tartalmazza. A felmentett vádlott sérelmezheti, hogy őt bizonyítottság hiánya miatt 
mentette fel a bíróság, amíg ő azt törekszik elérni, hogy bűncselekmény hiányára alapítsa a 
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bíróság a felmentését. Más fellebbezés nem lehetséges ilyenkor a vádlott és védője részéről, 
mert ők kizárólag a vádlott javára élhetnek jogorvoslattal. 
 
A fellebbezési nyilatkozatot azért is kell pontosan előterjeszteni, illetve a bíróságnak 
rögzíteni, mert a másodfokú bíróság felülbírálati és döntési jogköre ahhoz igazodik. A Be. 
590. § (5) bekezdés olyan kivételeket határoz meg, amikor a bíróság hivatalból is vizsgál 
egyes rendelkezéseket. 
 
Ha a fellebbezés a büntetőjogi főkérdéseket is vitatja, akkor teljeskörű lesz a másodfokú 
bíróság felülbírálata. Büntetőjogi főkérdés például a bűnösség vitatása. 
 

II.7. A vádlott terhére bejelentett fellebbezés 
 
A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a bűnösségének 
megállapítására, bűncselekményének súlyosabb minősítésére, a büntetésének súlyosítására, 
illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabbnak a 
megállapítására, vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés megállapítására irányul [Be. 595. § 
(2) bekezdés]. A jogorvoslati nyilatkozat tartalma alapján lehet eldönteni, hogy az tekinthető-
e a vádlott terhére bejelentettnek. A súlyosítási tilalom is ennek alapján vizsgálandó. Az 
ügyésznek kötelessége, hogy egyértelműen nyilatkozzon arról, ha a fellebbezés a vádlott 
terhére irányul. 
 

II.8. A fellebbezés indokolása 
 
Az eljárási törvény pontos jognyilatkozatot vár attól a fellebbezési jogosulttól, aki 
jogorvoslati jogával él. A bíróságnak is fontos, hogy pontosan rögzítse azt, hogy a fellebbező 
pontosan mit is sérelmez. A bírónak a saját munkáját is meghatározza a nyilatkozat pontos 
rögzítése, mert annak jelentősége lesz már az ítélet írásba foglalására is. Nem kell ugyanis 
ilyenkor az ügydöntő határozatnak tartalmazni azoknak a bizonyítékoknak a megjelölését, 
amelyekre a bíróság a döntését alapozta, valamint annak rövid indokolását sem, hogy a 
bíróság a tényállás megállapításánál milyen bizonyítékokat és miért vagy miért nem fogadott 
el [Be. 562. § (2)–(3) bekezdés]. A másodfokú eljárásban pedig a jogorvoslati nyilatkozathoz 
igazodik a másodfokú bíróság felülbírálati jogkörének terjedelme. 
 
Abban az esetben, ha több cselekmény volt a vád tárgya, a bírónak pontosan tisztáznia kell, 
hogy mely cselekménynél kifogásolja a jogorvoslattal élő a bűnösséggel kapcsolatos döntést. 
Azzal, hogy a bíró pontosan tisztázza, hogy a fellebbezés az ítélet mely rendelkezése, vagy az 
indokolás mely része ellen irányul, elősegíti, hogy az ítélet gyorsabban elkészüljön, egyben 
koncentráltabb másodfokú eljárást tesz lehetővé. Az eljárások elhúzódásának nagyon gyakori 
oka ugyanis az ítélet írásba foglalásának késedelme. Ezen segít az a szabály, hogy amit nem 
vitat senki, az minél szűkebb körben legyen vizsgálható a másodofokú eljárásban, egyben azt 
ne is kelljen a szükségesnél részletesebben indokolni. 
 
A korlátozott fellebbezést a fellebbező a későbbiekben nem terjesztheti ki. Abban az esetben 
azonban, ha az ítélet valamennyi rendelkezését sérelmezte a fellebbezés, annak nincs 
akadálya, hogy azt a későbbiekben is pontosítsa azzal, hogy mely rendelkezéseket és miért 
sérelmez. 
 

II.9. A fellebbezés vélelmezett tartalma 
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Abban az esetben, ha nem tisztázható, hogy a fellebbező a határozat mely rendelkezését, vagy 
az indokolás mely részét sérelmezi, a Be. vélelme alapján úgy kell tekinteni, hogy a határozat 
egészét, annak valamennyi rendelkezését vitatja. Ez a szabály a felmentő és eljárást 
megszüntető rendelkezésekre nem vonatkozik. Nem bírálható felül ugyanis az ítéletnek az a 
felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezése, amely ellen (külön) nem fellebbeztek. (Be. 
590. § (8) bekezdés) 
 
A jogi végzettségű ügyész és védő köteles fellebbezését írásban is indokolni. Ennek 
elmulasztása a fellebbezés joghatályosságát nem érinti, kétség esetén a fellebbezést az ítélet 
valamennyi rendelkezése ellen bejelentettnek kell tekinteni, azonban a mulasztó védő 
rendbírsággal sújtható, míg az ügyészség esetében a vezetőt kell erről tájékoztatni.  
 

II.10. A pertaktika kizárása a bizonyítási indítványok előterjesztésekor 
 
A Be. a bizonyítást koncentrálni kívánta, és teljes egészében lezárta azt a taktikai ún. 
kiskaput, amely eddig a másodfokú eljárásban előterjesztett új tények és bizonyítékok révén 
feloldhatta a másodfokú bíróság kötöttségét az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényálláshoz, megnyitva ezzel akár a felülmérlegelés lehetőségét is. A Be. törekszik arra, 
hogy a bizonyítási indítványok előterjesztése a bírósági szakaszban már ne legyen a pertaktika 
része. Ennek megfelelően az előkészítő ülés fő feladata a bizonyítási és bizonyíték kizárási 
indítványok megtétele akkor, ha a vádlott nem kíván bűnösséget beismerő nyilatkozatot tenni 
(Be. 506. §). A Be. a fokozatosságot szem előtt tartva rögzíti, hogy a bíróság az előkészítő 
ülésre szóló idézésben, majd az előkészítő ülésen történő kihallgatást megelőzően 
figyelmezteti a vádlottat arra, hogy az előkészítő ülést követően a tényállás tisztázásához nem 
szükséges indítványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja, illetve a tényállás tisztázásához 
szükséges indítvány eljárás elhúzására alkalmas előterjesztése miatt rendbírságot szabhat ki 
[Be. 500. § (2) bekezdés d) pont, 502. § (3) bekezdés, 520. § (1)-(3) bekezdés]. 
 
Az eljárás előrehaladtával, a tárgyalási szakaszban a bizonyítási indítvány előterjesztésének 
lehetőségét lehetőségét tovább szűkíti a fellebbezésben. Ekkor már valószínűsíteni kell a 
fellebbezőnek, hogy a fellebbezés alapjául szolgáló tény vagy bizonyítási eszköz az ítélet 
kihirdetését követően keletkezett. Mindez nem vonatkozik arra az esetre, ha a bíróság 
korábban elutasította a bizonyítási indítványt. 
(Polt im. 1218-1219. o.) 
 
Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a bizonyítási indítványok 
előterjesztésének lehetősége mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárásban jelentősen 
szűkült. A Be. azt várja el a vádhatóságtól és a (magán)védőtől is, hogy az előkészítő ülésen 
gyakorlatilag minden lehetséges, ismert bizonyítási indítványt terjesszen elő. Amíg azonban 
az ügyészség a vizsgálati szakaszt irányítja, így teljes ügyismerettel rendelkezik, addig a 
védelem számára a Be. mindössze azt garantálja, hogy a vádemelés előtt egy hónappal 
megkapja az ügy teljes iratanyagát, és a vádirat kézbesítésétől számított három hónapon belül 
az előkészítő ülést meg kell tartani. Ahhoz, hogy ez a vádirat kézbesítésétől számított egy 
hónapon túl történjen, a védelemnek már a Be. 499. § (3) bekezdése szerinti indítványt kell 
előterjeszteni. Nagy terjedelmű, szerteágazó büntetőügyekben egy védőtől nem feltétlenül 
várható el az ügyismeret olyan szintje, hogy kétséget kizáróan megállapíthassa, miszerint egy 
előterjeszthető bizonyítási indítvány a terhelt érdekét szolgálja-e. Főként kirendelt védő 
eljárása esetében az is problémát okozhat, ha a terhelt a bizalmi viszony hiánya miatt nem 
minden adatot közöl a védővel az eljárás kezdetén, ezáltal a védő a bizonyítási indítványok 



27 

célszerűségéről a szigorú törvényi határidőkön belül nem tud dönteni, azokat nem tudja 
előterjeszteni. 
 

II.11. A polgári jogi igény megváltoztatása 
 
A magánfél az érdemben elbírált polgári jogi igénnyel kapcsolatos rendelkezés elleni 
fellebbezésében a polgári jogi igényét megváltoztathatja. Ezen megváltoztatásra a Pp. 
kapcsolódó szabályait kell alkalmazni, ami összhangban van a polgári per során érvényesülő 
perkoncentráció elvével. A perkoncentráció elve alapján ugyanis törekedni kell arra, hogy az 
igény lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen.  
 
A Polgári perrendtartás szabályai szerint a fél akkor változtathatja meg tényállítását, ha olyan 
tényre hivatkozik, amely önhibáján kívüli okból az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző 
tárgyalás berekesztését követően jutott tudomására vagy következett be, feltéve, hogy az 
elbírálás esetén rá nézve kedvezőbb ítéletet eredményezett volna. (Pp. 373.§ (2) bekezdés) A 
Pp. szabályaira történő utalásból az is következik, hogy a kereseti kérelmet alkotó tényállítás, 
jog állítás és kérelem egységéből kizárólag a tényekre nézve lehet a polgári jogi igényt 
megváltoztatni, a jogalapot és az összeget nem. A ténybeli alapot is csak akkor lehet 
megváltoztatni, ha önhibából arról nem tudott. Kiemelendő azonban, hogy kevesebbet 
bármikor kérhet a magánfél, az a polgári perrendtartás szabályai szerint nem változtatás, 
hanem a kereset leszállítása. 
 

II.12. Az észrevételezési jog érvényesülése a fellebbezések kapcsán 
 
A fellebbezésre jogosultak attól függetlenül tehetnek észrevételt a bejelentett fellebbezésekre, 
hogy éltek-e fellebbezési jogukkal. Addig, amíg az ügy iratai az elsőfokú bíróságon vannak, 
addig ott lehet élni az észrevételezési joggal, ezt követően a másodfokú bíróságnál. Nincsen 
azonban eljárásjogi következménye vagy szankciója annak, ha valaki tévesen, rossz helyre 
küldi fellebbezését. Ha határidőben a fellebbezés megérkezik a bíróságra, az határidőben 
előterjesztett, így a rossz helyre küldésnek eljárásjogi következménye nincsen. 
 
A fellebbezésre jogosult ügyészség, vádlott és védője akkor is hivatkozhat észrevételében 
olyan feltétlen hatályon kívül helyezési okra, ami az eljárás megszüntetését vagy az elsőfokú 
bíróság új eljárásra utasítását eredményez(het)i. Erre akkor is hivatkozhatnak, ha egyébként 
nem éltek jogorvoslattal. Ennek az az oka, hogy a bíróságnak hivatalból is kötelessége 
vizsgálni korlátozott felülbírálat esetén is. 
 

II.13. A fellebbezés visszavonása 
 
A fellebbező a fellebbezését bármilyen megfontolásból visszavonhatja. A fellebbezés 
visszavonására legkésőbb a másodfokú bíróságnak a fellebbezést elbíráló határozatának 
meghozataláig van lehetőség. A határozat meghozatalának időpontja azonban nem egyezik 
meg a határozat írásba foglalásával vagy annak kiadmányozásával. 
 
Az iratok felterjesztését követően az ügyészség fellebbezését a másodfokú bíróság mellett 
működő ügyészség vonhatja vissza. A másodfokú bíróság mellett működő ügyészség a 
fellebbezésének visszavonását nem is továbbítja a másodfokú bíróságnak, ha más nem 
fellebbezett, hanem az elsőfokú bíróságnak küldi vissza az iratokat fellebbezést visszavonó 
nyilatkozatával. Ilyenkor az elsőfokú bíróság intézkedik a határozat jogerősítése kérdésében. 
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A határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amikor a fellebbezést visszavonó nyilatkozat a 
bíróságra megérkezett. [Be. 458. § (1) bekezdés b) pont]. 
 
A vádlott javára más (tehát nem a vádlott) által bejelentett fellebbezés csak a terhelt 
hozzájárulásával vonható vissza. Ezen szabály nem pusztán a védőre, hanem 
kényszergyógykezelés kapcsán a vádlott házastársára, élettársára, illetve a törvényes 
képviselő jogállására is vonatkozik. Nem vonatkozik azonban az ügyészre. 
 
A visszavont fellebbezés a fellebbezésre nyitva álló határidő alatt sem terjeszthető ismét elő. 
A fellebbezés visszavonásának jogkövetkezménye az elsőfokú bíróság ügydöntő 
határozatának jogerőre emelkedése.  
 

II.14. Az elsőfokú bíróság és az ügyészség teendői a fellebbezést követően 
 
Az elsőfokú bíróság kötelessége vizsgálni a fellebbezés joghatályosságát. Amennyiben a 
fellebbezés kizárt, nem jogosulttól származik, vagy elkésett, azt az elsőfokú bíróság elutasítja. 
A kizárt fellebbezés eseteit a Be. külön megjelöli (lásd például Be. 580.  §). Kizárt a 
fellebbezés például akkor, ha a vádlott vagy a védő azt a vádlott terhére terjeszti elő [Be. 583. 
§ (4) bekezdés]. 
 
A fellebbezés akkor elkésett, ha az határidőn túl érkezik a bíróságra. 
 
A nem joghatályos fellebbezést a bíróságnak indokolt határozattal kell elutasítania. Abban az 
esetben, ha ismételten előterjeszti valaki a nem joghatályos fellebbezését, akkor azt érdemi 
indokolás nélkül, (pusztán a törvényhelyre utalással), de jogorvoslati jogot biztosítva utasítja 
el a bíróság. A fellebbezés elutasítása ellen a fellebbező jogorvoslattal élhet. Ha az elsőfokú 
bíróság nem észleli, hogy a fellebbezést el kell utasítania, és felterjeszti az iratokat a 
másodfokú bíróságra, akkor a másodfokú bíróságnak kell azt elutasítania. Az elutasítás ellen 
ilyenkor van fellebbezési lehetőség. (Be. 614. §). 
 

II.15. Az ügyiratok felterjesztése a másodfokú bírósághoz 
 
Az elsőfokú bíróságnak a feladata az ügy iratait felterjeszteni a másodfokú bíróságra azt 
követően, hogy a fellebbezési határidő valamennyi jogosultra lejárt. A fellebbezési 
határidőnél figyelemmel kell lenni arra is, hogy a postán határidőben feladott fellebbezést is 
meg kell várni, így várni kell a jogerősítéssel vagy az iratok felterjesztésével is, amíg az 
megérkezhet a bíróságra.  
 
A másodfokú bíróságra történő felterjesztés közvádas ügyekben a másodfokú bíróság mellett 
működő ügyészség útján történik. Ennek az a praktikus oka, hogy a felettes ügyész így 
közvetlenül megteheti észrevételét, vagy esetleg dönthet az ügyészi fellebbezés 
visszavonásáról vagy pontosításáról. A másodfokú bíróság mellett működő ügyészségnek 
legfeljebb három hónapja van az iratok továbbítására. [Be. 587. § (2) bekezdés]. (Polt im. 
1222. o.) 
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III. A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 
 
 
Az elsőfokú bíróság (járásbíróság vagy törvényszék) nem jogerős ügydöntő határozata - 
ítélete vagy ügydöntő végzése, valamint a Be-ben meghatározott kivételekkel a véglegessé 
nem vált nem ügydöntő végzése ellen a rendes perorvoslatot fellebbezés formájában biztosítja 
a törvény, amelyet bírósági szervezeti rendszerben a megtámadott határozatot meghozó 
bíróságnál egyel magasabb szinten elhelyezkedő bíróság - a másodfokú bíróság (törvényszék 
vagy ítélőtábla) - bírál el. A másodfokú eljárás során alkalmazni kell a bírósági eljárás 
általános szabályait, a tárgyalás előkészítésének, és az elsőfokú bíróság tárgyalásának 
szabályait. Abban az esetben, ha a másodfokú bírósági eljárás általános szabályai eltérő 
szabályokat írnak elő, akkor az eltérésekkel együtt kell az általános normákat alkalmazni.  
 
A másodfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. A gazdálkodással 
összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt az ügyet a bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsa 
elé utalhatja, ha ezt az ügy bonyolultságára, az eljárás ügyiratainak terjedelmére, a 
büntetőeljárásban részt vevő személyek számára tekintettel, vagy egyéb okból szükségesnek 
tartja. A másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy elsőfokú elbírálásában részt 
vett. 
 
III.1. A felülbírálat terjedelme (revízió elve) [590. §] 
 
A felülbírálat és a jogerő terjedelme szorosan összekapcsolódó fogalmak, valójában 
mindkettő ugyanannak a jelenségnek a két oldala. Ami a másodfokú eljárásban felülbírálható, 
az még nem emelkedhet jogerőre. A határozatnak az a része pedig, ami jogerőre emelkedett, 
azt nem lehet felülbírálni a másod- vagy harmadfokú eljárásban. A felülbírálatnál a főszabály 
a teljeskörű felülbírálat, de az a bejelentett fellebbezéshez kapcsolódik. A korlátozott 
felülbírálat, illetve a részleges jogerő (Be. 457. §) eltérő szabályai hiányában valamennyi 
anyagi és eljárási szabály helyes alkalmazására kiterjed. 
 
Az eljárási szabályok megtartásának felülbírálata két nagy körre bontható: 
Az ún. abszolút vagy feltétlen hatályon kívül helyezésre okot adó eljárási hibák, 
szükségszerűen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezetnek (Be. 607–608. §).  
Az ún. relatív eljárási hibák pedig nem szükségszerűen vezetnek hatályon kívül helyezéshez, 
azok vagy orvosolhatók a másodfokú eljárásban, vagy nem is kell külön intézkedni azokkal 
kapcsolatban [Be. 609. § (1) bekezdés]. 
 
Hivatalbóli felülbírálat érvényesül az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát képező 
kérdésekben, valamint a szülői felügyeleti jogra és a polgári jogi igényre vonatkozó 
rendelkezések tekintetében akkor is, ha a fellebbezést a jogosultak korlátozott körben 
jelentették be. (Polt. (Elek) im. 1227. o.) 
 
A.) Teljes revízió (főszabály) [590. § (1)-(2) bek.]: 
 
A másodfokú bíróság - ha a törvény kivételt nem tesz - a fellebbezéssel sérelmezett ítéletet az 
azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálja. Ha a törvény eltérően nem rendelkezik, az 
ítélet megalapozottságát, az ítéletnek a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény 
minősítésére, a büntetés kiszabására, intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit, 
valamint az indokolás helyességét és az eljárási szabályok megtartását a bíróság arra tekintet 
nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett. 
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B.) Részleges revízió (kivétel a főszabály alól) [590. § (3)-(10) bek.]: 
 
A teljes körű felülbírálat alól a korlátozott felülbírálat jelent kivételt. A másodfokú bíróságnak 
ilyenkor szűkebb a feladata, és nem bírálja felül az egész elsőfokú határozatot és a megelőző 
eljárást. Ilyenkor a felülbírálat a korlátozott fellebbezés terjedelméhez igazodik. Esetei: 
 
 Nem bírálható felül az ítéletnek az a felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezése, 

amely ellen nem fellebbeztek. [590. § (8) bek.] 
 Ha az elsőfokú bíróság ítélete több vádlottról rendelkezett, a másodfokú bíróság az 

ítéletnek csak a fellebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó rendelkezését, illetve részét 
bírálja felül. [590. § (9) bek.] 

 Ha a fellebbezést kizárólag az 583. § (3) bekezdése alapján (korlátozott fellebbezés) 
jelentették be, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak a fellebbezéssel sérelmezett 
rendelkezését, illetve részét bírálja felül. [590. § (3) bek.] Ennek feltétele, hogy egyetlen 
fellebbezés sem a tényállás megalapozottságát, a bűnösséggel kapcsolatos rendelkezést 
vagy az eljárási szabályok megtartását kifogásolja. A korlátozott fellebbezést a 
fellebbezésre jogosultak kizárólag a Be. 583. § (3) bekezdésében meghatározott 
szűkített tartalommal jelentették be a jogosultak. Ebbe a körbe tartoznak az ún. 
egyszerűsített felülvizsgálat tárgya alá tartozó esetek is. 

 
Korlátozott fellebbezés [583. § (3) bek.]  
 
Fellebbezésnek van helye kizárólag 
a) a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés neme és mértéke vagy tartama, [szankciós 
vagy mértékes fellebbezés] 
b) az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezése, a szülői 
felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló 
rendelkezése, vagy 
671. § Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a bíróság az alapügyben 
a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően 
rendelkezett a következő kérdésekről: 
1. a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapításáról, 
2. a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés Btk. 87. § b) pontja alapján történő 
végrehajtásának elrendeléséről, 
3. a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének hatályon kívül 
helyezéséről, 
4. a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről, 
5. a feltételes szabadságnak a Btk. 40. § (1) bekezdése alapján történő megszüntetéséről, 
6. az előzetes fogva tartás és a bűnügyi felügyelet beszámításáról, 
7. a közérdekű munkaként végzendő munkáról, 
8. arról, hogy mely foglalkozástól tiltja el a terheltet, 
9. a járművezetéstől eltiltás utólagos beszámításáról, 
10. a kitiltás helyéről, 
11. sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén sportszövetség vagy sportlétesítmény 
meghatározásáról, 
12. az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételéről, a lefoglalt dologról, a zár alá vétel feloldásáról, 
13. a próbára bocsátás megszüntetéséről, 
14. a pártfogó felügyelet elrendeléséről, 
15. a bűnügyi költségről, 
16. az elítélt visszaesői minőségéről, 
17. a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak a Btk. 121. § (3) bekezdése alapján történő 
megszüntetéséről, vagy 
18. a polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben felmerült – bűnügyi költségnek 
nem minősülő – költségről. 
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c) a felmentő ítélet indokolásának 566. § (4) bekezdése, valamint a megszüntető határozat 
indokolásának 567. § (5) bekezdése szerinti tartalma [kizárólag az indokolás elleni fellebbezés] 
ellen is. 

 
 Ha az elsőfokú bíróság ítélete több bűncselekményről rendelkezett, a másodfokú 

bíróság az ítéletnek csak a fellebbezéssel érintett bűncselekményre vonatkozó 
rendelkezését, illetve részét bírálja felül. [590. § (4) bek.] 
 

A járulékos kérdésekre vonatkozó korlátozott felülbírálat esetei az ún. tárgyi kivételek 
körébe, az egyes vádlottakra vonatkozó felülbírálat kizártsága pedig az ún. alanyi 
kivételekhez tartozik. A fellebbezéssel érintett vádlottra nézve korlátozott fellebbezés esetén 
is köteles a bíróság minden esetben vizsgálni a következőket: 
 az elsőfokú bírósági eljárás során nem valósult e meg feltétlen hatályon kívül helyezést 

eredményező eljárási szabálysértés, ami szükségszerűen az ítélet hatályon kívül 
helyezéséhez, és az elsőfokon eljárt bíróság új eljárásra utasításához vezet. 

 bekövetkezett-e olyan ok, ami az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezéséhez és az 
eljárás megszüntetéséhez vezet, például a vádlott halála, 

  a bűnösség megállapítására vonatkozó rendelkezést, ha a terheltet fel kell menteni, 
vagy vele szemben az eljárást meg kell szüntetni, 

  a bűncselekmény minősítésére vonatkozó rendelkezést, 
  a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezést. A 

fellebbezéssel nem érintett cselekmény minősítésének megváltoztatása szükségszerűen 
maga után vonhatja a büntetéskiszabással kapcsolatos rendelkezés megváltoztatását még 
akkor is, ha a fellebbezés csak járulékos kérdéseket érint.  

A tényállás megalapozottságát azonban a fellebbezéssel nem érintett cselekmények 
vonatkozásában ekkor sem vizsgálhatja a másodfokú bíróság. Ez alatt az elsőfokú ténybeli 
megállapításait értjük, azaz a történeti tényállásban foglaltakat. (Polt. im. 1227. o.) 

 
C.) Összefüggő ok szabálya (kivétel a kivétel alól, mert teljes a revízió) [590. § (11)-(13) 
bek.]: 
 
A másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, a bűncselekményének 
enyhébb minősítése folytán törvénysértően súlyos büntetését, illetve a vele szemben büntetés 
helyett alkalmazott intézkedést enyhíti, vagy az elsőfokú bíróság ítéletének rá vonatkozó 
részét hatályon kívül helyezi, és vele szemben az eljárást megszünteti, illetőleg az elsőfokú 
bíróságot új eljárásra utasítja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is ugyanígy 
határoz, és az ok, amire ezt a döntését alapozta összefügg. (Pl. a kóros elmeállapot miatti 
felmentés nem összefüggő ok, de a bűncselekmény hiánya miatti felmentés igen.) Az ítélet 
megalapozatlansága esetén az elsőfokú bíróságot az összefüggő ok alkalmazásával akkor 
lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a 
bűncselekmény enyhébb minősítése folytán a törvénysértően súlyos büntetés enyhítését, vagy 
az eljárás megszüntetését eredményezheti. 
 
Az összefüggő okból történő jogerőfeloldásnak azt nevezzük, amikor az egyes vádlottakra 
már megállapított jogerőt utólag feloldja a másodfokú bíróság arra tekintettel, hogy a 
fellebbezéssel érintett vádlottra is így döntött. Az összefüggő ok így a rendes fellebbezéshez 
kapcsolódóan teszi lehetővé a vádlott javára a részlegesen bekövetkezett jogerő feloldását. A 
másodfokú bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy van-e helye a felsorolt döntések 
valamelyikének a fellebbezéssel nem érintett vádlott vagy esetleg vádlottak javára is. Ha azt 
állapítja meg a másodfokú bíróság, hogy a fellebbezéssel nem élő vádlott esetében is ugyanazt 
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a döntést kell meghozni az előzőekben felsoroltak közül, akkor ezt csak a jogerő feltörésével 
tudja meghozni. A felülbírálat során ez a helyzet különösen a részesség, társtettesség, de 
esetleg más bűnkapcsolatok esetében is. Ha például társtettesként elkövetet testi sértés 
bűntettének vádja alól jogos védelem jogcímén felmenti a fellebbező vádlottat, ugyanezt a 
döntést ugyanezen büntethetőséget kizáró okból meghozhatja arra a vádlottra (ekkor már 
jogerősen elítélt), aki ugyanezen ténybeli alapon lett az elsőfokú eljárásban elítélve. 
 
Az összefüggő ok szabály alkalmazásának feltétele, hogy nemcsak magának a határozatnak, 
hanem okának, tehát a jogalapjának is azonosnak kell lennie valamennyi vádlott tekintetében. 
Az „ugyanígy határoz” megfogalmazásból következik, hogy ha például a felmentésnek a 
fellebbezéssel érintett vádlottnál a bűncselekmény hiánya az oka, ugyanennek kell lennie a 
fellebbezéssel nem érintett vádlottnál is. Nem lehet ilyenkor például büntethetőséget kizáró ok 
vagy bizonyítottság hiánya a felmentés jogcíme.  
 
A fellebbezéssel nem érintett vádlottra kiterjeszthető felülbírálat további esete, amikor a nem 
fellebbező vádlott (ekkor már elítélt) büntetését enyhíti a másodfokú bíróság. Ilyenkor is 
feltétel az, hogy a fellebbezéssel érintett vádlottéval azonos, közös bűncselekményről legyen 
szó. További feltétel, hogy a másodfokú bíróság a felülbírálat eredményeként a fellebbezéssel 
érintett vádlott cselekményét az anyagi jogszabályok helyes alkalmazásával enyhébben 
minősítse, és a minősítésnek a megváltoztatása miatt legyen törvénysértően súlyos a 
büntetése, amelyet a másodfokú bíróság enyhít. Ha ezek a feltételek a fellebbezéssel nem 
érintett vádlottra (aki ekkor már elítélt) nézve külön-külön is fennálljanak, akkor a 
felülbírálatot ki lehet terjeszteni rá nézve is. Ha a minősítésváltozás folytán vele szemben is 
törvénysértően súlyossá válik a büntetés, akkor azt enyhítheti a másodfokú bíróság. 
 
Érvényesül az összefüggő ok szabálya hatályon kívül helyezés esetén is. Ilyenkor a 
másodfokú bíróságnak a tényállás megismételt eljárásában várható módosulására figyelemmel 
azt kell értékelni, hogy az új, megismételt eljárás eredményezheti-e a fellebbezéssel nem 
érintett vádlott felmentését, a bűncselekmény enyhébb minősítése folytán törvénysértően 
súlyos büntetésének enyhítését, vagy esetleg az eljárás megszüntetését. 
 
Az elsőfokú határozat megalapozatlansága esetén összefüggő ok címén csak akkor lehet új 
eljárásra utasítani az elsőfokú bíróságot, ha ez a fellebbezéssel nem érintett vádlott 
felmentését, a bűncselekmény enyhébb minősítése folytán a törvénysértően súlyos büntetés 
enyhítését, vagy az eljárás megszüntetését eredményezheti. 
 
Ha a másodfokú bíróság a fellebbezéssel érintett terhelt tekintetében azért helyezi hatályon 
kívül az ítéletet, mert az elsőfokú bíróság törvénysértően állapította meg, hogy a vád szerinti 
cselekmény büntethetősége elévült, a döntés következtében a megismételt eljárásban 
hátrányosabb döntés meghozatalának igénye nyilvánul meg. Ilyenkor a megismételt 
eljárásban a megszüntetés helyett ilyenkor fennáll az esélye a bűnösség kimondásának és 
büntetés kiszabásának. Az összefüggő okra hivatkozással ezért ilyenkor nem lehetséges a 
hatályon kívül helyezés a fellebbezéssel nem érintett vádlottakra (ekkor már elítéltekre) 
nézve. (Legf. Bír. Bt. III. 286/2009/11.) (Polt (Elek) im. 1227-1229. o. 
 

III.2. Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához 
 

A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, 
ha az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg (tényálláshoz kötöttség). A 
tényálláshoz kötöttség elvi indoka, hogy a bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs 
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törvényben előre meghatározott bizonyító ereje, a bíróság a bizonyítékokat egyenként és 
összességében szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése 
szerint állapítja meg. [Be. 167. § (3)–(4) bek.] A tényálláshoz kötöttséghez kapcsolódik a 
felülmérlegelés tilalma, ami azt jelenti, hogy az elsőfokú bíróság által értékelt bizonyítékok 
hitelességét a másodfokú bíróság főszabály szerint nem értékelheti újra. [Be. 593. § (2) bek.] 
A tényállás megalapozottságát főszabály szerint a másodfokú bíróság hivatalból vizsgálja 
(officialitás). Nem vizsgálhatja azonban azt a korlátozott fellebbezéssel érintett esetekben. 
 
A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja 
tehát, kivéve: 
 ha az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan,  
 a fellebbezésben új tényt állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak és ennek alapján a 

másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytat le. 
 
A fellebbezésben új tényt állítani, illetve új bizonyítékra hivatkozni viszont csak abban az 
esetben lehet, ha a fellebbező valószínűsíti, hogy a fellebbezés alapjául szolgáló tény vagy 
bizonyítási eszköz az ítélet kihirdetését követően keletkezett, vagy arról önhibáján kívül az 
ítélet kihirdetése után szerzett tudomást. A fellebbezésben olyan bizonyítást is lehet 
indítványozni, amelyet az elsőfokon eljárt bíróság elutasított. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan: 
 Teljes egészében megalapozatlan:  

- a tényállás teljes egészében felderítetlen; 
- az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást; 

 
Az ítélet tényállása tehát teljesen megalapozatlan abban az esetben, ha az elsőfokú 
bíróság a vád tárgyává tett (valamely) cselekmény tekintetében nem állapított meg 
tényállást vagy teljes egészében felderítetlen, azaz a bíróság elmulasztotta a tényállást a 
vád és a bizonyítási indítványok keretein belül tisztázni. 

 
 Részben megalapozatlan 

- a tényállás részben felderítetlen; 
- a tényállást hiányosan állapította meg; 
- a megállapított tényállás ellentétes a bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 

ügyiratok tartalmával (iratellenesség); 
- az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül 

következtetett; 
 
Felderítetlenség akkor állapítható meg, amikor a tényállás szempontjából hiányzó 
részekhez a szükséges bizonyítást fel sem vette a bíróság, bár arra nézve volt bizonyítási 
indítvány. Az is előfordulhat, hogy a tanúnak vagy szakértőnek nem tettek fel 
valamennyi olyan kérdést, amely szükséges a tényállás tisztázásához. Részben 
felderítetlen a tényállás, ha a bizonyítási hiányosságok a tényállásnak csak egy részét 
érintik.  
Hiányos a tényállás, ha a büntetőjogi felelősség eldöntése szempontjából jelentős 
körülményeket nem tartalmazza.  
Iratellenesség is okozhat részbeni megalapozatlanságot, amikor a tényállás ellentétes a 
bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalmával. Ebben az esetben az 
ügyiratok tartalmazzák a szükséges adatokat, azonban azokkal ellentétesen rögzítette az 
elsőfokú bíróság. Nem iratellenesség az, ha az elsőfokú bíróság az ellentétes bizonyítási 
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anyag alapján mérlegeléssel dönt arról, hogy a tényállás alapjául melyik bizonyítékot 
fogadja el, és mindezt kellően megindokolja. 
Helytelen ténybeli következtetést okozhat a logika szabályaival ellentétes ténybeli 
következtetés, a közvetett bizonyításnak a bírói gyakorlatban kialakított szabályaiba 
ütköző alkalmazása. Alkalmazható így a szillogizmus, az olyan következtetés, amelynek 
legalább két premisszája (feltétele) van, illetve a bizonyítékok együttható értelmezése 
(szinergia). 
 

A teljes megalapozatlanság még bizonyítás felvételével sem küszöbölhető ki. A teljes 
megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság 
ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja [Be. 610. §]. A részbeni 
megalapozatlanság kiküszöbölésének azonban három lehetősége adott a másodfokú 
eljárásban: 
 
 módja: a tényállást kiegészítése, illetőleg helyesbítése 

alapja: a helyes tényállás az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 
ügyiratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megállapítható 

 
 módja: az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő tényállás 

megállapítása,  
 
1. ha a vádlott felmentésének, részbeni felmentésének, vagy az eljárás megszüntetésének 
vagy részbeni megszüntetésének van helye 
alapja: az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, 
ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás; 
 
2. ha az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét állapítja meg 
alapja: az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, 
ténybeli következtetés vagy az ügyészség által indítványozott bizonyítás alapján; 

 
A másodfokon eljáró bíróság tehát eltérő tényállást is megállapíthat, aminek a 
jogkövetkezménye egyaránt lehet a vádlott felmentése és a bűnösségének a kimondása 
is. Mindez azonban kizárólag az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 
ügyiratok tartalmához, ténybeli következtetéshez vagy felvett bizonyításhoz 
kapcsolódhat. A felmentett vádlott bűnösségének megállapítása azonban kizárólag az 
ügyészség által indítványozott bizonyításhoz kapcsolódhat. 
A bizonyítékok eltérő értékelése ugyanis korántsem korlátlan a másodfokú eljárásban. 
A másodfokú bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatban értékelheti az elsőfokú 
bíróságtól eltérően a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel, kivéve, ha az 
ügyiratok tartalma vagy ténybeli következtetés alapján a vádlottat felmenti, vagy az 
eljárást megszünteti. A vádlott bűnösségének kimondása érdekében a bizonyítékok 
eltérő értékelése kizárt. Egyebekben, ha az elsőfokon eljárt bíróság a lefolytatott 
bizonyítási eljárást követően megvizsgálta és értékelte e bizonyítékot, azaz döntött 
annak hitelességéről, a másodfokú bíróság sem értékelheti azokat eltérően, azokat nem 
mérlegelheti. 
A másodfokú bíróság a felmentett vádlottat is bűnösnek mondhatja ki nem csak azonos 
tényállás, hanem olyan eltérő tényállás alapján is, amelyet a Be. 593. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott módon küszöbölt ki. Ilyenkor nem szükségszerűen mérlegeli 
felül a másodfokon eljáró bíróság a bizonyítékokat, hiszen az ügyiratok vagy ténybeli 
következtetés alapján megállapítható új ténynek a tényállás részévé tételekor az 
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elsőfokú bíróság nem is mérlegelte a bizonyítékokat. Abban az esetben azonban, ha a 
másodfokon eljárt bíróság bizonyítást vett fel, nincs akadálya a korábban már értékelt 
bizonyítékok eltérő értékelésének a másodfokú bíróság bizonyítékértékelő 
tevékenységének keretében. A Be. 594. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
nélkül azonban nincs helye bizonyítás felvételének A másodfokú bíróság így nem vehet 
fel bizonyítást csak azért, hogy a bizonyítékoknak az elsőfokú bíróságétól eltérő 
értékelésének eljárásjogi alapját megteremtse. (Polt (Elek) im. 1231-1232. o.) 
Az officialitás szűkülésével összhangban zárja ki a Be. a megalapozatlanság 
következményeinek alkalmazását akkor, ha a vádló mulasztotta el a vád bizonyításához 
szükséges tények feltárását, az alátámasztásukra szolgáló bizonyítási eszközök 
rendelkezésre bocsátását, illetve beszerzésük indítványozását [Be. 164. § (1) bek.]. 
Ilyenkor a bíróságnak nincs hivatalból bizonyítási kötelezettsége. 

 
Kapcsolódó joggyakorlat 
EBH2011. 2385. I. A másodfokú eljárásban az elsőfokú ítéleti tényállás az irányadó; azt azonban a 
másodfokú bíróság kiegészítheti, illetve helyesbítheti; a tényállás ezekkel a kiegészítésekkel, illetve 
helyesbítésekkel irányadó a felülvizsgálati eljárásban. 
BH2009. 171. III. Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megalapozatlannak tartja, a 
megalapozatlanság konkrét okát meg kell jelölnie. Ezután alkalmazhatja annak törvényes 
következményeit. 
EBH2016. B.4. I. Nem megalapozatlan az az ítélet, amelynek tényállása nem rögzít a vádlott bűnössége 
alapjául szolgáló olyan tényeket, amelyeket a vádirat sem tartalmazott, s amelyekre bizonyítási indítvány 
a vádhatóság részéről sem hangzott el. 
EBH2011. 2385. I. A másodfokú eljárásban az elsőfokú ítéleti tényállás az irányadó; azt azonban a 
másodfokú bíróság kiegészítheti, illetve helyesbítheti; a tényállás ezekkel a kiegészítésekkel, illetve 
helyesbítésekkel irányadó a felülvizsgálati eljárásban. 
EBH2008. 1763. A tanúzási mentességgel kapcsolatban megvalósult eljárási szabálysértés nem 
feltétlenül eredményezi az ítélet hatályon kívül helyezését. A másodfokú bíróság ugyanis bizonyítás 
felvételével orvosolhatja a szabályszegést. 
BH2016. 327. II. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságtól eltérően értékelheti a bizonyítékokat, ha az 
iratok tartalma vagy ténybeli következtetés alapján a vádlottat felmenti. 
BH2005. 385. III. A szakvélemény ellentmondásainak a feloldása nélkül az elsőfokú bíróság ítélete 
megalapozatlan. 

 

III.3. Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban 
 
A tényállást jellemzően az elsőfokú bíróság állapítja meg (ténybíróság), a másodfokú bíróság 
rendszerint jogi kérdésekről dönt (jogbíróság). A másodfokú bíróságnak nem feladata az 
elsőfokú bíróság bizonyítási és ténymegállapítási kötelezettségének átvétele, a másodfokú 
eljárásban a bizonyítás célja nem a tényállás megállapítása, hanem a megalapozatlan elsőfokú 
ítélet tényeinek kijavítása. A másodfokú eljárásban megtartott tárgyaláson korlátozott körben 
van lehetőség bizonyítás felvételére, ezért a másodfokú bíróság által felvett, akár nagy 
terjedelmű bizonyítással összefüggésben is helytálló a „részbizonyítás” kifejezés használata. 
 

Az ún. „Olaszliszkai ügy”-ként ismert büntetőperben például a másodfokú eljárásban a Debreceni 
Ítélőtábla előtt nagy terjedelmű részbizonyításra került sor, úgy mint az elmeorvos-szakértői vélemény 
kiegészítése, műszaki szakértő meghallgatása, tanúkihallgatás, valamint a bűncselekmény helyszínén 
helyszíni kihallgatás és bizonyítási kísérlet az elkövetők mozgásának a többek által véghez vitt brutális 
támadás részleteinek megfelelő felderítése érdekében. 

 
A másodfokú eljárásban a bizonyítás célja kétirányú: a megalapozatlanság kiküszöbölése 
és az eljárási szabálysértés orvoslása. 
 
A bizonyítás felvételének általános feltétele az elsőfokon hozott határozat részbeni 
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megalapozatlansága. Megalapozatlanság hiányában, de teljes megalapozatlanság esetén sincs 
helye bizonyítás felvételének. Ilyenkor az ítélet hatályon kívül helyezéséről kell rendelkezni.  
 
Az eljárási szabálysértés (például a tanúzási figyelmeztetés szabályainak megsértése az 
elsőfokú bíróság által) kiküszöbölése érdekében történő bizonyítás felvétele azt a célt 
szolgálja, hogy a bizonyíték felhasználható legyen. A tanú másodfokú eljárásban történő 
törvényes figyelmeztetését követően például a vallomásából származó bizonyíték 
felhasználható lesz a tényállás megállapítása körében [Be. 169. § (3) bek.]. 
 
A fellebbezésben történő új tény állításának a feltétele, hogy a fellebbező valószínűsítse, 
miszerint az új tény vagy bizonyítási eszköz az elsőfokú ítélet kihirdetését követően 
keletkezett, vagy erről önhibáján kívül az elsőfokú ítélet kihirdetése után szerzett tudomást 
[Be. 584. § (5) bek.]. Ezen feltétel megvalósulása esetén is csak akkor rendelheti el a 
másodfokú bíróság a bizonyítást, ha az valóban szükséges a tényállás tisztázásához, a 
lényegtelen mellékkörülményekre történő bizonyítás felvétele csak az eljárás felesleges 
elhúzódásához vezetne. 
 
Kizárólag a büntetéskiszabási körülményekre történő vádlotti meghallgatás nem tekinthető 
bizonyításnak, arra a nyilvános ülésen is sor kerülhet. 
 

III.4. A súlyosítási tilalom 
 
A súlyosítási tilalom a kockázatmentes jogorvoslat lehetőségét jelenti a vádlott és védője 
számára akkor, ha a vádlott terhére fellebbezni jogosult a vádlott terhére nem élt 
fellebbezéssel. A másodfokú bíróság revíziós (megváltoztatásai) lehetőségei korlátozottak a 
vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában, hiszen a Be. 595. § (4) bekezdése szerint a 
szankciókat akkor sem változtathatja meg, ha azt egyébként indokoltnak tartaná, de még 
akkor sem, ha azt a vádlott vagy védője indítványozza. A súlyosítási tilalom kizárja a büntetés 
tartamának és mértékének emelését is. A súlyosítási tilalom fajtái: 
 abszolút: amikor a másodfokú bíróság még a vádlott terhére bejelentett fellebbezés 

esetén sem hozhat az elsőfokú ítéletnél kedvezőtlenebb döntést a vádlott számára; 
 nem érvényesül a súlyosítási tilalom (nem jogállami megoldás); 
 relatív: a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés esetén hozhat az 

elsőfokú ítéletnél kedvezőtlenebb döntést a vádlott számára (Be.). 
 
A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek kizárólag a vádlott terhére fellebbezni jogosult 
által a Be. 595. § (2) bekezdésében meghatározott fellebbezés tekinthető. 
 
A súlyosítási tilalom azonban nem jelenti azt, hogy a másodfokú bíróság a vádlott terhére 
semmilyen rendelkezést nem hozhat. A vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában is 
rendelkezhet  
 elkobzásról,  
 vagyonelkobzásról (EBH2007. 1685. I.),  
 elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről,  
 rendelkezhet a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának terhesebb megváltoztatásáról, 
 rendelkezhet a feltételes szabadságra bocsáthatósággal kapcsolatos rendelkezés 

terhesebb megváltoztatásáról, 
 a vádlott terhére megállapított cselekményeket súlyosabban minősítheti. 
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Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt vádlott esetében a büntetés súlyosítására irányuló 
fellebbezés lehet a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos ítéleti rendelkezés 
sérelmezése is, ha az annak kizárására, vagy későbbi időpontban történő meghatározására 
irányul. A speciális szabály azért indokolt, mert a feltételes szabadságra bocsátással 
kapcsolatos rendelkezés jogorvoslattal támadása egyéb esetekben nem minősül a vádlott 
terhére bejelentettnek. 
 
A súlyosítási tilalom megsértése a harmadfokú eljárásban feltétlen hatályon kívül helyezést 
eredményező eljárási szabálysértés [Be. 625. § (2) bekezdés b) pont]. Felülvizsgálati 
eljárásban ugyancsak külön nevesített eljárási szabálysértés [Be. 649. § (2) bekezdés e) pont]. 
 

III.5. A másodfokú bíróság eljárásának formái 
 
A másodfokú bíróság tanácsülésen, nyilvános ülésen és tárgyaláson bírálhatja el a 
fellebbezést. 
 
A.) A tanácsülés 
 
A Be. 598. § (1) bekezdés a)-g) pontja és (2) bekezdése taxatíve meghatározza azokat az 
eseteket, amikor a másodfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálhatja el. Ezekben az 
esetekben tanácsülésen akár ügydöntő, akár nem ügydöntő kérdésekben is határozat hozható. 
Tanácsülésen dönt a másodfokú bíróság: 
 a fellebbezés elutasításáról, az ügy áttételéről, az ügyek egyesítéséről, elkülönítéséről, 

az eljárás felfüggesztéséről (Be. 580. § (1) bekezdés a) pont), 
 a vádlott felmentéséről, továbbá az eljárás megszüntetéséről és felfüggesztéséről (Be. 

580. § (1) bekezdés b) pont), 
 a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentéséről vagy az eljárás vele szemben történő 

megszüntetéséről, feltéve, hogy e rendelkezéseket a fellebbezéssel érintett vádlott 
tekintetében is tanácsülésen hozza meg (Be. 580. § (1) bekezdés c) pont), 

 ha az elsőfokú bíróság az eljárást feltétlen hatályon kívül helyezés okot eredményező 
eljárási szabálysértéssel folytatta le (Be. 580. § (1) bekezdés d) pont);  

 ha az elsőfokú bíróság a tárgyalás előkészítése során, a Be. 492. §-a alapján szüntette 
meg az eljárást (Be. 580. § (1) bekezdés c) pont);  

 Az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezése, 
valamint a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt, illetve a polgári jogi 
igényt érdemben elbíráló rendelkezése elleni fellebbezés is tanácsülésen bírálható el, 

 a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés elbírálása, ha ehhez bizonyítás felvétele nem 
szükséges (Be. 598.§ (1) bekezdés g) pont) 

 
A tanácsülésen való elbírálásnak nem feltétele a tényállás megalapozottsága, ha a vádlott 
terhére fellebbezést nem jelentettek be. A tényállás orvoslása azonban csak az ügyiratok 
tartalma alapján lehetséges ilyenkor, mert tanácsülésen még iratok sem lehet beszerezni, 
hiszen az már bizonyítás lenne, ami csak tárgyaláson lehetséges. 
 
Ha a fellebbezés kizárólag a kiszabott büntetés vagy intézkedés neme és/vagy mértéke ellen 
irányul, vagy a felmentő ítélet és az eljárást megszüntető végzés indokolása ellen, és az 
ügyészség, a vádlott, a védő vagy a fellebbező nem indítványozza nyilvános ülés vagy 
tárgyalás kitűzését. 
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Abban az esetben kerülhet csak sor a fellebbezés tanácsülésen való elbírálására, ha nyilvános 
ülés, tárgyalás tartását senki (az ügyészség, a vádlott, a védő vagy a fellebbező) nem kéri. A 
jogosultakat e jogukra a tanácsülést megelőzően kézbesítendő felhívásban figyelmeztetni is 
kell. A határidőn belül előterjesztett, nyilvános ülés vagy tárgyalás tartására irányuló kérelem 
esetén az ügy tanácsülésen nem intézhető el. 
 
A tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyben bármikor nyilvános ülést vagy tárgyalást tűzhet 
ki, illetve értesíti a fellebbezőket a nyilvános ülés kitűzéséről, és arról, hogy a más által 
bejelentett fellebbezésre nyolc napon belül észrevételt tehet.  
 

Az Alkotmánybíróság a 20/2005. (V. 26.) AB határozat ebben a határozatában megállapította, hogy az 
Országgyűlés alkotmányellenes mulasztást követett el azzal, hogy az 1998-as Be-ben nem szabályozta a 
jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményeinek megfelelően taxatív módon azon esetek körét, 
amikor a másodfokú bírósági eljárásban a fellebbezés elintézésére tanácsülésnek van helye. Az AB a 
vonatkozó szakaszokat megsemmisítette, és ezzel kizárta annak lehetőségét, hogy a másodfokú bíróság 
tanácsülésen érdemi döntést hozzon. Az AB megállapította, hogy a tanácsülés intézményének 
szabályozása a támadott rendelkezések tekintetében sérti a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való 
jog, a bírói függetlenség és a jogbiztonság alkotmányi követelményét. Alkotmányellenes, hogy a tanács 
elnökének biztosított, az eljárási formát meghatározó, kellően be nem határolt döntési joga folytán 
lehetőség nyílik a másodfokú tanácsülésen reformatórius jogkör gyakorlására és az első fokú ítélet 
helyben hagyására. A szabályozás sérti továbbá a hatékony jogorvoslathoz való jogot is, s 
jogbizonytalanságot idéz elő. Tanácsülés esetén számukra a törvény még olyan mértékben sem biztosítja 
a megfelelő tájékoztatáshoz, tájékozódáshoz való jogot, mint pl. a vádlott esetében, lehetetlenné téve 
ezáltal, hogy a fellebbezés őket érintő részére észrevételeiket, indítványaikat megtegyék, érveiket kifejtsék, 
rendelkezési jogukat gyakorolják. Az Alkotmánybíróság határozatát figyelembe véve a jogalkotó a 2006. 
évi LI. törvénnyel módosította az 1998-as Be. vonatkozó rendelkezéseit, és azóta a jogszabály taxatív 
módon felsorolta a tanácsülés eseteit. 

 
B.) A nyilvános ülés 

 
A másodfokú felülbírálat legáltalánosabb fóruma a nyilvános ülés. A másodfokú bíróság 
nyilvános ülést tart minden olyan esetben, amikor a tanácsülés feltételei nem állnak fenn, és 
tárgyalást sem kell tartani. A másodfokú bíróság a nyilvános ülésen: 
 az elsőfokú bíróság ítéletének részbeni megalapozatlansága esetén megállapíthatja a 

hiánytalan, illetve a helyes tényállást, ha az az elsőfokú bíróság által lefolytatott 
bizonyítást érintő ügyiratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján lehetséges, 

 az ügyben a vádlottat a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében 
meghallgathatja. 
 

Nyilvános ülésen a megalapozatlan tényállás kiküszöbölésére van lehetőség, hiszen a teljes 
egészében megalapozatlan tényállás következménye a hatályon kívül helyezés [Be. 610. §]. 
 
Nyilvános ülésen a vádlott meghallgatható a büntetés kiszabási körülmények tisztázása 
érdekében, amit a Be. nem tekint bizonyításnak. Ez abból is következik, hogy a bizonyítási 
eszközként megjelölt terhelt vallomásánál kihallgatásról, a másodfokú nyilvános ülésen pedig 
meghallgatásról beszél.  
 
A nyilvános ülésre a tárgyalás szabályai irányadók. A tárgyalás elmulasztása miatt pedig 
igazolásnak nincs helye. Ennek legfőbb oka, hogy az elmulasztott nyilvános ülésen jogerős 
határozatot hozhat a bíróság, így az igazolási kérelem a jogerő feltörésére irányulna. 
 
A nyilvános ülésen az ügyész jelenléte nem kötelező. Ennek kimondása azért szükséges, mert 
az elsőfokú eljárásban az ügyész jelenléte mindig kötelező, így az elsőfokú eljárásra 
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visszautaló szabályt ezzel az eltéréssel kell érteni. A nyilvános ülés megtartható a vádlott 
távollétében is, ha az idézése szabályszerű és a meghallgatása nem szükséges. 
 
C.) A tárgyalás 
 
Mindig tárgyalást kell tartani, ha a másodfokú bíróság bizonyítást vesz fel, de egyéb esetben a 
tanács elnöke – a saját döntése alapján – tűzhet ki tárgyalást, ha a fellebbezés magasabb 
eljárási garanciákat nyújtó eljárási formában való elbírálását tartja szükségesnek. A 
tárgyaláson az ügyész jelenléte kötelező (Be. 435. § (1) bekezdés), a nyilvános ülésen 
azonban nem (Be. 599. § (4) bekezdés). Ebből az is következik, hogy a bíróság a fellebbezés 
elbírálása során az ügyész személyes jelenlétét tárgyalás kitűzésével biztosíthatja. 
 
A tárgyalás a vádlott távollétében megtartható meg, ha a terhére nem jelentettek be 
fellebbezést. Az általános szabályok szerint a vádlott tárgyalási jelenléte csak akkor kötelező, 
ha nem mondott le a jelenléti jogáról, vagy ha arra a bíróság kötelezte. A bíróság akkor 
kötelezi a vádlottat a jelenlétre, ha ez bizonyítási cselekmény lefolytatása érdekében 
szükséges. Amennyiben pedig a bíróság kötelezte a vádlottat a megjelenésre, joghatályosan 
már nem jelentheti be, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 
 
A bizonyítási indítvány előterjesztése tekintetében további korlátozás a másodfokú 
tárgyaláson, hogy a bizonyítási indítvány előterjesztőjének valószínűsíteni kell, hogy a 
fellebbezés alapjául szolgáló tény vagy bizonyítási eszköz az ítélet kihirdetését követően 
keletkezett, vagy arról önhibáján kívül az ítélet kihirdetése után szerzett tudomást. 
 

III.6. A másodfokú bíróság határozatai 
 
A magyar jogban kasszatórius-reformatórius, vegyes fellebbezési rendszer a hatályos, a 
másodfokú bíróságnak jogában áll többek között az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezni 
vagy megváltoztatni. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
 helybenhagyja (ha a fellebbezés alaptalan, és egyébként az ítéletet nem kell hatályon 

kívül helyezni, továbbá ha nem kell, vagy – a súlyosítási tilalom, a felülbírálat 
terjedelmének korlátai miatt, vagy ha a másodfokú bíróság a tényállást nem egészítette 
ki, illetve nem helyesbítette és ezért az elsőfokú bíróság ítéletében a törvényi büntetési 
tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye – nem 
lehet megváltoztatni 

 megváltoztatja (reformatórius jogkör; az elsőfokú bíróság jogszabályt helytelenül 
alkalmazott, és az ítéletét nem kell hatályon kívül helyezni, vagy az elsőfokú bíróság 
ítéletének részbeni megalapozatlanságát kiküszöbölte) 

 hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti vagy hatályon kívül helyezi és az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja (kasszációs jogkör) (Be. 607. § (1) bekezdése, 
Be. 608-610. §). 

 a fellebbezést elutasítja. 
 
A törvényben a másodfokú bíróság határozatainak felsorolásából kimarad a fellebbezés 
elutasítása, hiszen ez egy tanácsülésen meghozható határozat, semmi nem indokolja, hogy 
külön kiemelje a törvény a többi tanácsülésen meghozható végzés közül (pl. egyesítő végzés, 
az eljárást felfüggesztő végzés stb.). 
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A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén ítélettel, 
egyébként végzéssel határoz. A határozat rendelkező része tartalmazza 
 a fellebbezéssel sérelmezett határozatot hozó elsőfokú bíróság megnevezését és a 

határozatának számát is, 
 a bíróságnak az (1) bekezdésben meghatározott döntését, 
 az 561. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személyes adatot abban az esetben, 

ha az megváltozott. 
A másodfokú határozatban fel kell tehát tüntetni a felülbírált határozatot hozó elsőfokú 
bíróság megnevezését és ügyszámát, valamint a másodfokú bíróságnak a helybenhagyó, 
megváltoztató vagy hatályon kívül helyező – és emellett az eljárást megszüntető vagy az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító – döntését. A terhelt személyi adatait csak változás 
esetén kell a másodfokú határozat rendelkező részében feltüntetni. A visszautaló szabályok az 
elsőfokú bűnösséget megállapító, illetőleg felmentő ítélet, valamint az eljárást megszüntető 
végzés indokolásának tartalmára vonatkoznak. A visszautaló szabályok előtt azonban a 
törvény használja a „szükség esetén” kitételt. Ebből következően a másodfokú határozat 
indokolása a bíróság büntetőjogi főkérdésben elfoglalt álláspontjához igazodik. Az indokolás 
nagyban függ a fellebbezések irányától és a felülbírálat terjedelmétől. 
 
A.) Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 
 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, és 
egyébként az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, továbbá ha nem kell, vagy - a 
súlyosítási tilalom, a felülbírálat terjedelmének korlátai miatt, vagy a (2) bekezdés értelmében 
- nem lehet megváltoztatni. 
 
Ha a másodfokú bíróság a tényállást nem egészítette ki, illetve nem helyesbítette, az elsőfokú 
bíróság ítéletében a törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb 
megváltoztatásának nincs helye. 
 
A másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyó végzése ügydöntő 
határozat. 
 
A határozat indokolásának a helybenhagyás indokait röviden kell tartalmaznia. 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
16. BK vélemény – A másodfokú bíróság - feltéve, hogy a tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére 
nem került sor - tartózkodik az elsőfokú bíróság ítéletében a törvényi büntetési keretek között kiszabott 
büntetés jelentéktelen megváltoztatásától. Annak eldöntésénél, hogy mi tekintendő a büntetés jelentéktelen 
megváltoztatásának az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetésből kell kiindulni. 
 

B.) Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása 
 
Ha az elsőfokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott, és az ítéletét nem kell – akár 
eljárási szabálysértés, akár teljes megalapozatlansága miatt – hatályon kívül helyezni, a 
másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő határozatot hoz. A 
másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztathatja akkor is, ha az elsőfokú 
bíróság ítéletének részbeni megalapozatlanságát kiküszöbölte. 
 
Ha az elsőfokú bíróság ítélete a vádlott beismerő nyilatkozatának elfogadásán alapult, a 
másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítéletnek a bűnösség megállapítására, a 
váddal egyező tényállásra, valamint a vádirati minősítéssel egyező minősítésre vonatkozó 
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rendelkezéseit akkor változtathatja meg, ha a terhelt felmentésének vagy az eljárás 
megszüntetésének van helye. Főszabály szerint ezek azért nem változtathatók meg, mivel 
ezek a rendelkezések fellebbezéssel nem is támadhatók 
 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének a büntetés kiszabására, vagy intézkedés 
alkalmazására vonatkozó rendelkezését akkor változtathatja meg, ha a büntetés, illetve az 
intézkedés törvénysértő, eltúlzottan súlyos vagy eltúlzottan enyhe. 
 
Korlátozott felülbírálat esetén is vizsgálni kell azonban, van-e helye a terhelt felmentésének 
vagy vele szemben az eljárás megszüntetésének. Erre akkor is sor kerül, ha a bűnösség 
beismerésén alapult az elsőfokú ítélet. Ha téves volt a bűnösség elismerésén alapuló bűnösség 
megállapítása, mer hiányoztak annak törvényi feltételei, akkor a másodfokú bíróság ebben az 
esetben is megváltoztathatja a bűnösségre, a váddal egyező tényállásra, és minősítésre 
vonatkozó rendelkezéseket is, a felmentés, illetőleg eljárás megszüntetése mellett. 
 
C.) Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 
 
C.1. Abszolút (kötelező) hatályon kívül helyezési okok 
 
A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság 
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha 
 a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem 

voltak mindvégig jelen, 
 az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt, 
 a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos 

illetékességébe tartozó ügyet bírált el, 
 a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a törvény 

értelmében kötelező, 
 a bíróság az 567. § (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontjában, valamint (2) bekezdésében 

meghatározott valamely ok törvénysértő megállapítása miatt az eljárást megszüntette, 
 az elsőfokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes. 

 
Ha a másodfokú bíróság a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása folytán állapítja 
meg, hogy az elsőfokú bírósági tárgyaláson védő jelenléte kötelező lett volna, az ítéletet csak 
akkor kell hatályon kívül helyezni, ha az ügyészség eredetileg is olyan bűncselekmény miatt 
emelt vádat, amelyre a törvény öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés 
büntetés kiszabását rendeli, vagy az elsőfokú bíróság megállapította a vádtól eltérő súlyosabb 
minősítés lehetőségét, Előfordulhat ugyanis, hogy az eredetileg vád tárgyává tett ügyben még 
nem kötelező a védő eljárása, ezért az elsőfokú bíróság védő nélkül tárgyal. Ha a másodfokú 
bíróság egy súlyosabb már védőköteles büntetési tételű ügyben mondja ki a bűnösséget, akkor 
a védő hiánya miatt nem kell hatályon kívül helyezni az ítéletet. Lényeges azonban, hogy nem 
a vádban megjelölt Btk. szerinti minősítés számít, hanem az, hogy a vád tárgyává tett tények 
alapján mi a cselekmény helyes minősítése. 
 
Nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védő részvételének hiánya miatt, ha az 
elsőfokú bíróság a cselekményt tévesen minősítette öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek, 
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Akkor sem kell hatályon kívül helyezésről dönteni, ha az ítélet felmentő, illetve eljárást 
megszüntető rendelkezését az elsőfokú bíróság a vádlott vagy a védő távollétében hozta meg. 
 
Az abszolút eljárási szabálysértések megvalósulása esetén a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság ítéletélt nem ügydöntő végzéssel helyezi hatályon kívül, ha az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja. 
 
A korábbi szabályokhoz képest a nyilvánosság törvényes ok nélküli kizárása és az indokolási 
kötelezettség oly mértékű hiánya, hogy emiatt az ítélet érdemi felülbírálatra alkalmatlan, már 
nem abszolút eljárási szabálysértés, relatív eljárási szabálysértésként továbbra is lehetnek okai 
hatályon kívül helyezésnek.  
 
A Be. 608. §-ban foglalt eljárási szabálysértéseknél kötelező az elsőfokú bíróság ítéletétnek 
hatályon kívül helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítása.  
 
Az a fő különbség a Be. 609. §-ban meghatározott „relatív” eljárási szabálysértésekkel, hogy 
ezek megvalósulása esetén a hiba a másodfokú eljárásban soha nem küszöbölhető ki. Az 
abszolút vagy feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések olyan 
súlyos hibák, amelyek kizárják a törvényes és megalapozott ítélet meghozatalát.  
 
A bűnösséget kimondó ítéletnél az eljárási törvény vélelmezi, hogy az abszolút eljárási 
szabálysértések az ügy érdemi eldöntését releváns módon befolyásolták. 

 
A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
EBH2017. B.12. – II. Kötelező védelem esetén az olyan védő jelenlétében megtartott tárgyalás, aki a 
terhelt védelmét nem láthatná el, megvalósítja a feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási 
szabálysértést. A másodfokú eljárásra vonatkozó törvényi rendelkezésekre figyelemmel ez irányadó a 
másodfokú nyilvános ülésre is. Akkor azonban, ha a kizárt védő mellett a terhelt védelmét egyidejűleg 
más védő is ellátja, aki a nyilvános ülésen jelen is van, ez az eljárási szabálysértés nem valósul meg. 
EBH2016. B.16. – II. Abban az esetben, ha a törvényszék katonai tanácsa olyan ügyben jár el, amely 
fiatalkorú vádlott ellen is folyik, akkor felel meg a katonai tanács összetétele a tanács elnökének a 
fiatalkorúak ügyeinek intézésre kijelölt volta mellett a fiatalkorúakra vonatkozó szabályoknak is, ha a 
katonai ülnökök egyike pedagógus. 
EBH2016. B.14. − A kizárási ok előírása a konkrét ügyre vonatkozik, ezért az ilyen okból kizárt bíró 
ugyanannak a terheltnek másik (nyomozási bírói feladat ellátásával nem érintett) ügyében akadálytalanul 
eljárhat. 
EBH2015. B.18. − Ezért, ha a bírót az adott ügy terheltje trágár szavakkal illeti, s emiatt a bíró 
magánindítványt terjeszt elő, az általa elbírálandó konkrét ügynek nem lesz a sértettje, s az ügy 
elbírálásából - emiatt - nincs kizárva. 
EBH2014. B.21. − I. Az elévülés figyelmen kívül hagyásával meghozott érdemi ügydöntő határozat 
meghozatala anyagi jogi, míg az elévülés téves megállapítása eljárásjogi szabálysértés. 
EBH2013. B.22. − II. A védő részvételének elmaradása ez esetben hatályon kívül helyezést eredményező, 
feltétlen eljárási szabálysértést valósít meg, mert a bíróság olyan személy hiányában tárgyalt, akinek a 
jelenléte kötelező. 
EBH2013. B.3. − Nem valósul meg feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés, 
ha az elsőfokú bíróság a vádtól eltérő minősítés megállapításával egyidejűleg nem rendelkezik ugyan az 
ügynek a magasabb hatáskörű elsőfokú bírósághoz történő áttételéről, ám ügydöntő határozatát - 
hatáskör elvonása nélkül - az eredeti vád szerinti minősítéssel egyezően hozta meg, s azt a másodfokú 
bíróság is helybenhagyta. 
EBH2013. B.2. − I. Nem valósul meg felülvizsgálatra okot adó feltétlen eljárási szabálysértés azzal, hogy 
több terhelt védelmét - kötelező védelem esetén - azonos védő látja el, ha e terheltek ellen különböző, 
térben és időben elkülönülő, egymással semmiben sem összefüggő cselekmények miatt emeltek vádat. 
EBD2012. B.34. − A tárgyalás mellőzésével hozott végzés ellen előterjesztett tárgyalási kérelem alapján 
az ügy érdemi elbírálásának csak a tárgyalási kérelmet előterjesztő személy tárgyalási részvétele esetén 
van helye. A tárgyalásra szabályszerűen meg nem idézett (ügyész esetén értesített) tárgyalást kérő 
távollétében megtartott tárgyalás esetén feltétlen eljárási szabálysértés miatt az ügydöntő határozatot 
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hatályon kívül kell helyezni és az eljárt bíróságot új eljárásra utasítani. Ha a tárgyalás tartását kérő 
szabályszerű idézés ellenére előzetes és alapos kimentés nélkül a tárgyalásról távol marad (a tárgyalás 
tartását kérő ügyész kivételével) a kérelmet visszavontnak kell tekinteni és - amennyiben a távol maradó 
személyen kívül más jelen levő jogosult vagy az ügyész nem kérte a tárgyalás tartását - a tárgyalás 
mellőzésével hozott végzés jogerőre emelkedését kell megállapítani. 
EBH2007. 1593. − A hatályos büntetőeljárási törvény rendszerében is követendő az 1/2002. Büntető 
jogegységi határozatban szereplő azon iránymutatás, amely szerint a tárgyalás folytonosságára 
vonatkozó szabály megszegése nem tekinthető az ítélet hatályon kívül helyezését eredményező és 
felülvizsgálati eljárás alapját képező ún. abszolút eljárási szabálysértésnek [1998. évi XIX. törvény 287. § 
(3)-(4) bek., 375. § (1) bek., 373. § (1) bek. II. pont, 416. § (1) bek. c) pont, 1/2002. Büntető jogegységi 
határozat]. 
EBH2005. 1298. − Védő megbetegedése esetén - amint erre lehetősége nyílik - a helyettesítésről 
gondoskodni köteles. Helyettes állítását mellőzve, személyes megjelenésének biztosítása végett, a 
tárgyalás elhalasztását sem a meghatalmazott, sem a kirendelt védő nem igényelheti. 
BH2017. 254. − Nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védelem hiánya miatt akkor sem, ha 
az elsőfokú bíróság a cselekményt tévesen minősítette ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekménynek. 
BH2016. 136. − Ha a terhelteknek a nyomozás során fennállott érdekellentéte a tárgyalási szakban - a 
cselekményre vonatkozó előadásaik lényegi azonossága folytán - már megszűnt, ettől kezdve nincs 
akadálya annak, hogy védelmüket ugyanaz a védő lássa el. Nem valósult meg feltétlen hatályon kívül 
helyezést eredményező eljárási szabálysértés azzal, ha az addig csak az egyik terhelt védelmét ellátó védő 
az érdekellentét megszűntét követően helyettes védőként egy tárgyalási napon a terhelttárs védőjeként is 
eljárt. 
BH2015. 59. − Kötelező védelem esetén a védő távollétében megtartott tárgyalást meg nem történtnek 
kell tekinteni, az azon felvett bizonyítás eredménye nem vehető figyelembe, és a tárgyalás folytonossága 
kérdésében sem számíthat tárgyalásnak. Ez azonban a korábbi és későbbi tárgyalási napokat nem érinti, 
az azokon felvett bizonyítás nem válik ezáltal törvénysértővé. 
BH2014. 204. − I. Hatályon kívül helyezést eredményező, feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg, ha 
a büntetőeljárásban a törvény rendelkezése szerint előírt kötelező védelem ellenére, az ügy egyik 
vádlottjának védője a tárgyalási napokon nem volt mindvégig jelen, s a vádlott tárgyalási 
meghallgatására védőjének távollétében került sor. 
BH2005. 206. − II. Hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés valósul meg, ha a több 
terhelt ellen folyó büntetőeljárásban - a tárgyaláson kötelező védői jelenlét és a terheltek cselekményei 
közötti szoros tárgyi összefüggés ellenére - a bíróság az egyik terhelt védőjének távollétében hallgatja ki a 
terhelttársakat. 
BH2005. 100. − Feltétlen eljárási szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság a terhelt távollétében tárgyalást 
tart és bizonyítást vesz fel, annak ellenére, hogy a terhelt részvétele a tárgyaláson a törvény értelmében 
kötelező. 
BH2005. 11. − A csalás bűntette miatt vizsgálóként eljáró és ebben az ügyben vesztegetést elkövető 
rendőr vádlott védőjeként nem járhat el az az ügyvéd, aki korábban a csalás bűntette miatt folyamatban 
lévő büntetőügy egyik sértettjének a jogi képviselője volt. 
BH2004. 454. − Bíróként az ügyben a védő házastársa nem járhat el, ezért az ügy másodfokú 
elbírálásából is ki van zárva - Eljárása feltétlen hatályon kívül helyezési és felülvizsgálati okot valósít 
meg. 

 
C.2. A relatív (mérlegelésen alapuló) hatályon kívül helyezési okok (Be. 609.§)  
 
A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság 
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 607. § (1) bekezdésében, valamint a 
608. § (1) bekezdésében fel nem sorolt, és a másodfokú eljárásban nem orvosolható olyan 
eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség 
megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés 
alkalmazására. Ilyen relatív eljárási szabálysértésnek minősül különösen, ha 
 a bizonyítás törvényességére vonatkozó rendelkezéseket a vádemelés után megsértették, 
 a büntetőeljárásban részt vevő személyek a vádemelés után a törvényes jogaikat nem 

gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlásában őket korlátozták, 
 a tárgyalásról a nyilvánosságot törvényes ok nélkül kizárták, 
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 a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a cselekmény Btk. 
szerinti minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása 
tekintetében az elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének nem vagy csak részben 
tett eleget, 

 az elsőfokú bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot az 504. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek hiányában fogadta el. 

 
Az ítélet felmentő, illetve eljárást megszüntető rendelkezését nem kell hatályon kívül 
helyezni, ha az (1) bekezdés szerinti eljárási szabálysértés a vádlott vagy a védő törvényes 
jogainak gyakorlását korlátozta. 
 
A Be 609. § az ún. „relatív” hatályon kívül helyezési okokat szabályozza, azaz azon eljárási 
szabálysértéseket írja körül, melyek a bíróság mérlegelése alapján vezethetnek az elsőfokú 
ítélet hatályon kívül helyezéséhez. A relatív eljárási szabálysértés miatti hatályon kívül 
helyezés: 
 az abszolút hatályon kívül helyezési okok körén kívül eső eljárási szabálysértés, 
 amely a másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki, 
 és lényeges hatással legyen az eljárás lefolytatására, illetőleg a büntetőjogi 

főkérdésekre. 
 
Az általános feltételekben annyi a változás, hogy a Be. nem csak a hatályon kívül helyezés és 
új eljárásra utasítás eseteit jelöli meg, hanem a hatályon kívül helyezés és eljárás 
megszüntetés okait is, hiszen az eljárást véglegesen meghiúsító akadályok figyelmen kívül 
hagyása is lényeges eljárási szabálysértés (Be. 607. § (1) bekezdés, ezen belül az 567. § (1) és 
(2) bekezdés). 
 
Amennyiben a másodfokú bíróság – hivatalból, avagy a fellebbezések és észrevételek alapján 
– relatív eljárási szabálysértést észlel, vizsgálnia kell, hogy az lényeges hatással volt-e az 
eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés 
kiszabására vagy az intézkedés alkalmazására. Ebben az esetben kell az ítéletet hatályon kívül 
helyezni és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítani. 
 
A Be. is tartalmaz példálózó felsorolást, az ítéletre lényeges kihatással lévő relatív eljárási 
szabálysértésekre. A nyomozási szakban elkövetett relatív eljárási szabálysértések miatt nem 
fordulhat elő az első fokú ítélet hatályon kívül helyezése, ha az első fokú eljárás lefolytatása 
törvényes volt, hiszen akkor „kiküszöbölte” a bíró eljárás a nyomozati eljárási szabálysértést. 
A nyomozási szakaszban eljárási hibává beszerzett bizonyítási eszközből származó bizonyíték 
felhasználása azonban kizárható, ha az eljárási hiba súlya ezt indokolja és a bizonyításban 
érintettek a törvényes jogaikat nem tudták gyakorolni. 
 
Relatív hatályon kívül helyezési ok a nyilvánosság tárgyalásról történő törvénysértő kizárását 
és az indokolási kötelezettség jelentős elmulasztását is. Ezért azok alapján csak akkor van 
helye az ítélet hatályon kívül helyezésének, ha az eljárás lefolytatására, a bűnösség 
megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására vagy az intézkedés 
alkalmazására lényeges hatással volt. 
 
Relatív hatályon kívül helyezési ok, amikor a bíróság a vádlott bűnösséget beismerő 
nyilatkozatát a törvényi feltételek hiányában fogadja el. Ez akkor állapítható meg, ha a vádlott 
a bűnösségét elismerő nyilatkozatának természetét és jóváhagyásának következményeit nem 
értette meg, beszámítási képessége és beismerésének önkéntessége iránt észszerű kétely 
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mutatkozik, avagy a vádlott bűnösséget beismerő nyilatkozata nem egyértelmű, és azt az 
eljárás ügyiratai nem támasztják alá. (Be. 609. § (2) bekezdés e) pontja) 
 
A vádlott felmentése és az eljárás megszüntetése esetén nem kell az ítéletet hatályon kívül 
helyezni, ha az eljárási szabálysértés a vádlott és a védő törvényes jogai gyakorlásában való 
korlátozásában állt. Ilyenkor a bíróság az eljárási szabálysértés ellenére a vádlott számára 
lehetséges legkedvezőbb határozatot hozta meg. Felesleges lenne például a nyilvánosság téves 
korlátozására, mint eljárási garancia csökkenésére figyelemmel hatályon kívül helyezni az 
elsőfokú ítéletet, ha az eljárás egyébként is a vádlott felmentésével zárult. 
 
Az ún. korlátozott fellebbezés esetén a relatív eljárási szabálysértéseket nem kell vizsgálni. 
Ebből az is következik, hogy a relatív eljárási szabálysértések miatt hatályon kívül helyezésre 
sem kerülhet sor korlátozott fellebbezés szabályainak alkalmazása során. Ugyanez a szabály 
akkor is, ha több bűncselekmény miatt folyik az eljárás, és a relatív szabálysértés olyan 
bűncselekmény kapcsán valósul meg, amelyet fellebbezés nem, avagy csak korlátozott 
fellebbezés érint. 

 
A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
BH2015. 213. − Relatív eljárási szabálysértés a tanú tolmács igénybevétele nélküli kihallgatása, aminek 
a következménye, hogy a tanú vallomása bizonyítékként nem értékelhető. 
BH2007. 330. − Ha az egyik vádlott kihallgatása a másik vádlott védőjének távollétében történik - aki 
emiatt nem gyakorolhatta kérdezési, észrevételezési, indítványtételi jogát -, a vádlott védelemhez és 
védekezéshez való joga sérül. 
BH2005. 385. − I. Lényeges - az eljárásban részt vevő személyek törvényes jogainak korlátozásával járó 
- eljárási szabálysértés a vádlott gyermek- és fiatalkorú hozzátartozóinak a törvényes képviselői 
hozzájárulás hiányában történő kihallgatása. 

 
C.3. Teljes megalapozatlanság miatt történő hatályon kívül helyezése az elsőfokú ítéletnek 
 
Teljes megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon 
kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. A 
hatályon kívül helyező végzés indokolása tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, továbbá 
a másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. A másodfokú 
bíróság elrendelheti, hogy az ügyet az elsőfokú bíróság más tanácsa vagy - kivételesen - más 
bíróság tárgyalja. 
 
A Be. 592. § (1) és (2) bekezdése megkülönbözteti és meghatározza a teljes és a részbeni 
megalapozatlanság eseteit, ezért a törvény itt csupán azt rögzíti, hogy hatályon kívül 
helyezésre és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását kizárólag az elsőfokú ítélet teljes 
megalapozatlansága ad okot. Részbeni megalapozatlanság esetén azért nem kerülhet sor 
hatályon kívül helyezésre, mert azt a másodfokú bíróságnak kötelezően ki kell küszöbölnie. 
 
A másodfokon eljáró bíróság jogosultsága annak elrendelése, hogy az ügyet a megismételt 
eljárásban az elsőfokú bíróság más tanácsa, avagy – kivételesen – más elsőfokú bíróság 
tárgyalja.  Ez a lehetőség csak eljárási szabálysértés okán történt hatályon kívül helyezés 
esetén illeti meg a másodfokú bíróságot, mert megalapozatlanság miatti hatályon kívül 
helyezés esetén az elsőfokon eljárt bíró a megismételt eljárásban az általános szabályok 
szerint kizárt. 

 
A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
BH2009. 171. − III. Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megalapozatlannak tartja, a 
megalapozatlanság konkrét okát meg kell jelölnie. Ezután alkalmazhatja annak törvényes 
következményeit. 
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A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét 
1. helybenhagyja (ha a fellebbezés alaptalan, és egyébként az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, továbbá 

ha nem kell, vagy – a súlyosítási tilalom, a felülbírálat terjedelmének korlátai miatt, vagy ha a másodfokú 
bíróság a tényállást nem egészítette ki, illetve nem helyesbítette és ezért az elsőfokú bíróság ítéletében a 
törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye – nem lehet 
megváltoztatni 

2. megváltoztatja (reformatórius jogkör; az elsőfokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott, és az ítéletét 
nem kell hatályon kívül helyezni, vagy az elsőfokú bíróság ítéletének részbeni megalapozatlanságát 
kiküszöbölte) 

3. hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti vagy hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot 
új eljárásra utasítja (kasszációs jogkör) 

ABSZOLÚT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSI OKOK RELATÍV HATÁLYON KÍVÜ

I. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az eljárást megszünteti: 
 
1. halál, elévülés, kegyelem vagy törvényben meghatározott egyéb okból a vádlott büntethetősége megszűnt, 
2. a cselekményt jogerősen elbírálták, 
3. az ügyészség a vádat ejtette és magánvádnak vagy pótmagánvádnak nincs helye, illetve a sértett 

magánvádlóként vagy pótmagánvádlóként nem lépett fel, 
4. a büntetőeljárás átvétele vagy az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvényben 

meghatározott konzultációs eljárás eredménye alapján a büntetőeljárást más állam hatósága folytatja le, 
5. az ügy nem tartozik magyar büntető joghatóság alá, vagy 
6. olyan bűncselekmény miatt van folyamatban, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb tárgyi súlyú 

bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 
7. a feljelentés vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése 

hiányzik, 
8. a magánindítvány hiányzik és az a 381. § (4) bekezdése alapján már nem pótolható, 
9. a vádat nem az arra jogosult emelte, vagy a vádirat nem vagy hiányosan tartalmazza a 422. § (1) bekezdésében írt 

törvényes elemeket, és emiatt a vád érdemi elbírálásra alkalmatlan. 
 
II. A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét és az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, teljes megalapozatlanság esetén. 

 

Abszolút eljárási szabálysértések: 
III. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra 
utasítja, ha 
1. a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig 

jelen, 
2. az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt, 
3. a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó, vagy más bíróság kizárólagos 

illetékességébe tartozó ügyet bírált el, 
4. a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező 

(Az ítélet felmentő, illetve eljárást megszüntető rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, 
ha az ítéletet a vádlott vagy a védő távollétében hozták meg!), 

5. a bíróság az 567. § (1) bekezdés a)-b) és d)-e) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott 
valamely ok törvénysértő megállapítása miatt az eljárást megszüntette [az előző pontnál dőlt szedéssel 
jelölve], 

6. az első fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes; 

Relatív eljárási szabálysértések:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi
ha az abszolút hatályon kívül helyezési okok I. és III. (abszolút eljár
sorolt, és a másodfokú eljárásban nem orvosolható olyan eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatással 
volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kisz
illetve az intézkedés alkalmazására. Például:
 ha a bizonyítás törvényességére vonatkozó szabályokat a 
 a büntetőeljárásban részt vevő személyek a 

ezek gyakorlásában őket korlátozták 
nem kell hatályon kívül helyezni, ha az eljárási szabálysértés a vádlott vagy a védő törvényes 
jogainak gyakorlását korlátozta!), 

 a tárgyalásról a nyilvánosságot törvényes ok nélkül kizárták,
 a bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a cselekmény Btk. szerinti minősítése vagy 

a büntetés kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása tekintetéb
kötelezettségének nem vagy csak részben tett eleget,

 az elsőfokú bíróság a bűnösséget beismerő nyilatkozatot az 504. § (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek hiányában fogadta el. 

4.  a fellebbezést elutasítja. 
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IV. FELLEBBEZÉS A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATA ELLEN. 
A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS. 

 
 
A harmadfokú bírósági eljárás a XXI. századi magyar büntetőper viszonylag fiatal 
jogintézménye, noha a kétfokú perorvoslati rendszer már az 1896. évi első magyar bűnvádi 
perrendtartási törvényben megjelent. Ezt a rendszert az 1949. évi XI. törvény által bevezetett 
egyfokú fellebbviteli rendszer ugyan megszüntette, de a jogalkotó 2006. július 1-jétől újból 
bevezette a kétfokú jogorvoslati rendszert és részletesen szabályozta a harmadfokú bírósági 
eljárást. 
 
Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy kifejezetten sem európai uniós elvárások, sem 
alapvető emberi jogi megfontolások nem teszik kötelezővé a kétfokú rendes jogorvoslati 
rendszert, és az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdéséből sem következik általánosságban 
és kényszerítően a kétfokú rendes jogorvoslati rendszer létrehozása, de ezt az Alaptörvény 
nem is zárja ki. Ezzel összhangban az Alkotmánybíróság általános éllel jelentette ki, hogy a 
másodfokú bíróság ítéletével szemben a további jogorvoslat biztosítása nem alkotmányos 
elvárás. 
 
Az azonos tények eltérő jogi megítélése tette szükségessé a magyar büntetőeljárásban a 
kétfokú jogorvoslat bevezetését, annak orvoslását, hogy a bíróságok további bírói kontroll 
nélkül teljesen eltérő döntéseket hozzanak. A másodfellebbezésnek mint jogorvoslatnak – a 
fellebbezéssel szemben – az ad értelmet, és az a funkciója, hogy azokban az esetekben, 
amelyekben a másodfokú bíróság az elsőfokú bírósági döntés megalapozatlanságát 
kiküszöböli, vagyis az elsőfokú bíróság feladatát teljesíti, és ennek eredményeképpen az 
elsőfokú bíróság döntésétől eltérő döntést hoz, akkor az első alkalommal így meghozott 
döntés ellen jogorvoslattal lehessen élni. 
 
Mindezekből okszerűen következik, hogy a harmadfokú bírósági eljárás feltételeit a 
törvényhozó viszonylag szabadon alakíthatja akkor is, ha a másodfokú bíróság széles – a 
tényállásra is kiterjedő – felülbírálati jogköréhez nagy terjedelmű reformatórius jogkör társul.  
 
A fellebbezéssel azonban csak az ellentétes döntés, illetve a másodfokú bíróság ítéletének 
azon rendelkezése vagy része támadható, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének az ellentétes 
döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett. A másodfokú ítéletnek egyéb rendelkezése, 
illetve része ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 

IV.1. A fellebbezési jog és a fellebbezés korlátai. A másodfellebbezés. 
 
A Be. az elsőfokú és a másodfokú bíróság döntése ellen bejelenthető jogorvoslatot egyaránt 
fellebbezésnek nevezi. Ugyanakkor a másodfokú bíróság döntése elleni fellebbezést 
megkülönböztetésként másodfellebbezésnek is nevezik. A másodfellebbezés rendes 
jogorvoslat. 
 
A másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz a 
másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróságéval ellentétes döntése esetén. Ellentétes a döntés, 
ha a másodfokú bíróság 
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 olyan vádlott bűnösségét állapította meg vagy olyan vádlott kényszergyógykezelését 
rendelte el, akit az elsőfokú bíróság felmentett vagy vele szemben az eljárást 
megszüntette, 

 az elsőfokon elítélt vádlottat felmentette vagy vele szemben a büntetőeljárást 
megszüntette, 

 a vádlott bűnösségét olyan bűncselekményben állapította meg, amelyről az elsőfokú 
bíróság nem rendelkezett. 

 
A másodfellebbezés sérelmezheti 
 az ellentétes döntést, illetve 
 kizárólag a másodfokú bíróság ítéletének azon rendelkezését vagy részét, amelyet az 

elsőfokú bíróság ítéletének az ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata 
eredményezett. 

 
A másodfokú bíróság ítélete elleni fellebbezésben az ellentétes döntés alapját képező tényállás 
nem támadható, ha 
 az elsőfokú bíróság ítélete ellen kizárólag az 583. § (3) bekezdése alapján jelentettek be 

fellebbezést (korlátozott fellebbezés), vagy 
 az ellentétes döntés az 590. § (5) bekezdése szerinti felülbírálaton alapult. Ebben az 

esetben, ha az elsőfokú ítélet ellen az arra jogosultak korlátozott fellebbezéssel éltek, de 
ezen korlátozott felülbírálathoz kapcsolódó kiterjesztett felülbírálat esetén az 590. § (5) 
bekezdés alapján a másodfokú bíróság a vádlottat felmenti vagy az eljárást megszünteti, 
ezen ellentétes döntés sérelmezhető a másodfellebbezésben. 
 
Be. 590.§ (5) A másodfokú bíróság a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ítélet 
fellebbezéssel nem érintett része tekintetében is felülbírálja 
a) az elsőfokú bírósági eljárást és ennek során vizsgálja azon eljárási szabályok megtartását, amelyek 
megsértése esetén a 607. § (1) bekezdése, valamint a 608. § (1) bekezdése alapján az ítéletet hatályon 
kívül kell helyezni, 
b) a bűnösség megállapítására vonatkozó rendelkezést, ha a terheltet fel kell menteni, vagy vele szemben 
az eljárást meg kell szüntetni, 
c) a bűncselekmény minősítésére vonatkozó rendelkezést, továbbá 
d) a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezést. 

 
A másodfokú bíróság ítéletének az ezen kívüli rendelkezése, illetve része ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A harmadfokú eljárásban a bizonyítás kizárt, ezért a fellebbezésben 
bizonyítást indítványozni, új tényt állítani vagy új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. 
 
A Be. egyértelművé tette, hogy a másodfokú bíróság ítélete ellen az elsőfokú bíróságéval 
ellentétes döntés esetén van helye fellebbezésnek, ideértve az ellentétes döntés következtében 
felülbírált másodfokú ítéleti rendelkezéseket és részeket is. Ezzel kizárja annak lehetőségét, 
hogy a másodfellebbezés a korábban mindkét fokon egyezően megítélt cselekmények újabb 
elbírálására nyújtson további rendes perorvoslati fórumot, anyagi bűnhalmazatban álló 
cselekmények miatt jár el a bíróság. Az alaki bűnhalmazat esetei ebben a körben figyelmen 
kívül maradnak, hiszen alaki halmazatnál arról van szó, hogy egy cselekmény minősülhet 
többféleképpen. Ha az elsőfokon eljáró bíróság kimondta a bűnösséget, azonban ugyanazon 
cselekmény más további bűncselekményként is minősül, a bűnösség kérdésében nem pusztán 
a cselekmény Btk. szerinti minősítése körében hoz ellentétes döntést a másodfokú bíróság. 
 
A másodfellebbezés az ellentétes döntést, illetve kizárólag a másodfokú bíróság ítéletének 
azon rendelkezését vagy részét sérelmezheti, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének az 
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ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett. Ide tartozik, ha a másodfokú 
bíróság egy további bűncselekményben megállapítva a vádlott bűnösségét, a büntetést 
súlyosítja. Az alkalmazott szankció (büntetés vagy intézkedés) minden esetben, így halmazat 
esetében is szorosan összefügg az ellentétes döntéssel. 
 
A fellebbezőnek meg kell jelölnie, hogy fellebbezését az ítélet mely rendelkezése ellen 
terjeszti elő. A fellebbezőnek meg kell jelölnie, hogy a másodfellebbezés az ellentétes döntést 
támadja, több ellentétes döntés esetén azt, hogy melyiket, illetőleg magát az ellentétes döntést 
(azaz a felmentést, az eljárás megszüntetését, a bűnösség megállapítását, avagy a 
kényszergyógykezelés elrendelését) sérelmezi-e, avagy csak annak az ítéleti következményeit. 
 
A harmadfokú bíróság csak azon cselekmény (ellentétes döntés) tekintetében vizsgálja a 
tényállás megalapozottságát, amelyet a másodfellebbezés támad. 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
EBD2012. B.15. − Nincs helye harmadfokú eljárásnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletének felmentő 
rendelkezése a vád tárgyává tett tények teljes körű értékelése mellett minősítési tévedésen alapszik, ehhez 
képest a másodfokú bíróság a cselekmény törvényes minősítése helyett bűnösséget állapít meg abban a 
körben, amelyben az elsőfokú bíróság felmentő rendelkezést hozott. 
BH2016. 75. − II. Ítéleti bizonyossággal az ölési cselekmény nem volt megállapítható, csupán az, hogy a 
házban a sértett nem tisztázható okból és körülmények között életét vesztette. E tényállás alapján az 
elsőfokú ítélet emberölés bűntette miatt emelt vád alóli felmentését helybenhagyó másodfokú ítéleti 
rendelkezés mellett, az emberölés előkészületében történt bűnösség megállapítása törvényes, mert nem az 
elsőfokú ítélet tényállásának eltérő jogi értékelésén, hanem - a tényállás kiegészítésével - részben addig 
meg nem állapított, illetőleg első fokon megállapított, de jogkövetkeztetés nélkül hagyott ténybeliségen 
alapult. Ez azt jelenti, hogy a másodfokú bíróság emberölés előkészületében bűnösséget megállapító 
döntése nem a tettazonosság keretén belül maradó minősítési kérdés, hanem olyan bűncselekmény miatti 
másodfokú marasztalás, amelyet az elsőfokú bíróság nem tett, ezért okot adott a másodfellebbezésre és 
megnyitotta a harmadfokú eljárást. 

 

IV.2. A másodfellebbezésre jogosultak. A fellebbezés bejelentése. 
 
A másodfokú bíróság ügydöntő határozata ellen fellebbezésre jogosult 
 a vádlott, 
 az ügyészség, 
 a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
 a vádlott házastársa vagy élettársa a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a vádlott 

hozzájárulása nélkül is. 
 

Az egyes külön eljárásokban fellebbezési joggal rendelkezik továbbá: 
 a magánvádló, aki kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet [Be. 779. § (3)-(4) bek.] 
 a pótmagánvádló, és – a pótmagánvádló hozzájárulásával – jogi képviselője, akik 

kizárólag a vádlott terhére fellebbezhetnek [Be. 810. § (2)-(3) bek.] 
 
A Be. a másodfokú ügydöntő határozat ellen fellebbezésre jogosultak körét szűkebben 
határozza meg az elsőfokú ítélet ellen fellebbezésre jogosultaknál. Ez szükségszerűen 
következik abból, hogy a másodfellebbezés bejelentésének lehetősége is korlátozott, csak a 
büntetőjogi főkérdésre, és az ahhoz szorosan kapcsolódó rendelkezésekre (ezeken kívül, a 
büntetőjogi felelősség érintése nélkül csupán a terhelt személyes szabadságát teljesen elvonó 
kényszergyógykezelés elrendelésére) szorítkozhat. 
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A másodfellebbezés esetében is érvényesül azon rendelkezés, miszerint az ügyészség a 
vádlott terhére és javára is, a vádlott és a védő csak a terhelt javára fellebbezhet. Amennyiben 
az ellentétes döntés az elsőfokú ítélethez képest felmentés vagy megszüntetés, úgy a terhelt és 
a védő csak annak következményeit sérelmezheti. 
 
A másodfellebbezés nem irányulhat kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló és a lefoglalt 
dologra vonatkozó rendelkezés, vagy az elkobzás, a vagyonelkobzás és az elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tétele ellen. Ebből következik, hogy az elsőfokú ítélet ellen 
fellebbezésre jogosultak közül a másodfokú ítélet ellen nem jogosult fellebbezésre a vádlott 
örököse, a magánfél és a vagyoni érdekelt. 
 
A fellebbezés bejelentésére, annak ügyészi vagy védői fellebbezés esetében az írásban történő 
indokolási kötelezettségére, és ennek elmulasztása esetén, az alkalmazható következményekre 
eltérő rendelkezés hiányában a másodfokú eljárásnál írt szabályok vonatkoznak. 
 
A másodfellebbezés bejelentésének határideje tekintetében a kihirdetés útján közölt 
(ügydöntő) határozat ellen az a fellebbezésre jogosult, akivel a határozatot kihirdetés útján 
közlik, a fellebbezését nyomban bejelentheti vagy annak bejelentésére három munkanapot 
tarthat fenn. Eltérően a határidő számításának általános szabályaitól, a munkaszüneti napot a 
határidő számítása során akkor is figyelmen kívül hagyni, ha a fellebbezési határidő nem 
munkaszüneti napon járna le. 
 
A tanácsülésen meghozott ügydöntő határozat ellen, vagy ha a nyilvános ülésen vagy a 
tárgyaláson meghozott és kihirdetett határozat rendelkező részét a kihirdetéskor jelen nem 
levő fellebbezésre jogosulttal kézbesítés útján közlik, a határozat vagy a határozat rendelkező 
része kézbesítésének napjától számított nyolc napon belül jelenthető be a másodfellebbezés. 
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró bíróságnál a munka szünetel, a 
határidő a következő munkanapon jár le. 
 

IV.3. A bírósági eljárás szabályai 
 
A harmadfokú bíróság (ítélőtábla vagy a Kúria) három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 
A gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt az ügyet a bíróság öt hivatásos 
bíróból álló tanácsa elé utalhatja, ha ezt az ügy bonyolultságára, az eljárás ügyiratainak 
terjedelmére, a büntetőeljárásban részt vevő személyek számára tekintettel, vagy egyéb okból 
szükségesnek tartja. A harmadfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy elsőfokú vagy 
másodfokú elbírálásában részt vett. 
 
Eltérő rendelkezés hiányában a harmadfokú bírósági eljárásban a másodfokú bírósági 
eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. Mindez azt is jelenti, 
hogy a harmadfokú eljárásban – a másod- vagy a harmadfokú eljárásra vonatkozó külön 
szabályozás hiányában – a bírósági eljárás általános szabályait, valamint a tárgyalás 
előkészítésére, és az elsőfokú bírósági tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket ugyancsak, 
értelemszerűen alkalmazni kell. (Be. 589.§) 

 

IV.4. A felülbírálat terjedelme 
 
A harmadfokú bíróság 
a) a másodfokú bíróság ítéletének 
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aa) a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntését, 
ab) azon rendelkezését, illetve részét, amelyet az elsőfokú bíróság ítéletének a sérelmezett 
ellentétes döntéssel összefüggő felülbírálata eredményezett, és 
b) az elsőfokú és a másodfokú bírósági eljárást 
arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett. 
 
A harmadfokú bíróság hivatalból dönt az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát képező 
kérdésekben, valamint a szülői felügyeleti jogra és a polgári jogi igényre vonatkozó 
rendelkezésekről is. Nem bírálható felül az ítéletnek az a felmentő vagy eljárást megszüntető 
rendelkezése, amely ellen nem fellebbeztek. 
 
A Be. szűkítette a harmadfokú felülbírálat körét, mivel korábban az is teljes körű volt, 
függetlenül attól, hogy ki nyújtotta be a másodfellebbezést: a felülbírálat kiterjedt a 
fellebbezéssel megtámadott másodfokú ítéletre, valamint az azt megelőző első-és másodfokú 
bírósági eljárásra is. A harmadfokú bíróság felülbírálati jogköre a másodfokúéhoz képest 
szélesebb körű volt. Annak mérlegelésekor, hogy a harmadfokú bíróság a megelőző két 
eljárás törvényességének vizsgálatánál melyik bíróságot utasíthatta új eljárásra, szerepet 
játszott a régi Be. jogorvoslati rendszere. A régi Be. az „eltérő” döntés esetén lehetővé tette a 
megismételt eljárásban született bírósági döntés harmadfokú kontrollját is, más 
megfogalmazásban annak az ellenőrzését, hogy a jogorvoslati bíróság utasításait a 
megismételt eljárásban végrehajtották-e. Kivétel ez alól, ha a két bíróság döntése a bűnösség 
kérdésében egybehangzóvá vált a megismételt másodfokú eljárást követően. 
 
A Be. alapján azonban a harmadfokú eljárásban már nincs teljes körű felülbírálat. A 
kiindulási alap a másodfokú döntésnek a fellebbezéssel érintett része. A harmadfokú bíróság 
ezért a fellebbezéshez igazodva a másodfokú bíróságnak az elsőfokú bírósággal ellentétes 
döntését, illetve azokat a rendelkezéseit bírálja csupán felül, amelyeket az elsőfokú bíróság 
ítéletének a sérelmezett ellentétes döntéssel összefüggő bírálata eredményezett. A fellebbezés 
okára tekintet nélkül teljes körűen vizsgálja a harmadfokú bíróság, hogy az első- és 
másodfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta-e. 
 
Ha a harmadfokú bíróság megállapítja, hogy a bíróságok az eljárási szabályokat betartották, 
ezt követően bírálja felül a Be. 618. § (1) bekezdés a) pontjában írt keretek között a 
fellebbezést. Ezen a felülbírálaton túl hivatalból, a bejelentett fellebbezésre tekintet nélkül 
dönt a harmadfokú bíróság az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekről, 
továbbá a szülői felügyeleti jogra és a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezésekről. Az 
egyszerűsített felülvizsgálat rendelkezéseinek alkalmazását a harmadfokú eljárásban 
kötelezővé tevő szabályok azt szolgálják, hogy a jogerős döntés meghozatalát követően 
elkerülhető legyen ezen jogorvoslatnak az igénybevétele. 
 
Amennyiben a jogorvoslattal támadott másodfokú döntés több cselekményről rendelkezik, a 
harmadfokú bíróság csak a fellebbezéssel érintett cselekmények vonatkozásában bírálja felül 
a másodfokú döntést. A felülbírálat ugyanis a bejelentett fellebbezéshez igazodik. Ha a 
fellebbezést nem látja alaposnak, a fellebbezéssel nem érintett cselekmények nem képezik 
felülbírálat tárgyát. Ha azonban a harmadfokú bíróság a fellebbezést az azzal érintett 
cselekmények vonatkozásában alaposnak találja, megnyílik a jogorvoslattal nem érintett 
cselekmények felülbírálatának a lehetősége, illetve kötelezettsége. 
 
A büntetés kiszabására, illetve intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezés az ezt támadó 
fellebbezés hiányában csak akkor bírálható felül, ha a harmadfokú bíróság a bűncselekmény 
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minősítését megváltoztatja. Erre a megváltoztatásra is csak akkor kerülhet sor, ha a szankció 
törvénysértő, vagy eltúlzottan enyhe vagy súlyos (606. § (4) bekezdés). 
 
Erre irányuló fellebbezés hiányában semmilyen esetben sem bírálható felül a felmentő vagy 
eljárást megszüntető rendelkezés. 

 

IV.5. Kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához 
 
A harmadfokú bíróság a határozatát arra a tényállásra alapítja, amely alapján a másodfokú 
bíróság az ítéletét meghozta, kivéve, ha a másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel 
sérelmezett ellentétes döntés tekintetében megalapozatlan. A harmadfokú bírósági eljárásban 
nincs helye bizonyításnak. 
 
Ha a másodfokú bíróság ítélete a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntés tekintetében 
megalapozatlan, és a helyes tényállás az elsőfokú, illetve a másodfokú bíróság által 
lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok alapján megállapítható, vagy a helytelen ténybeli 
következtetés az elsőfokú, illetve a másodfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 
ügyiratok alapján kiküszöbölhető, a harmadfokú bíróság a tényállást hivatalból kiegészíti, 
illetve helyesbíti. 
 
A harmadfokú bíróság határozatát a másodfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja. 
A megalapozottság vizsgálata azonban nem a teljes tényállást érinti, hanem a tényállásnak 
csupán azon részére terjed ki, amely a fellebbezéssel sérelmezett ellentétes döntést alapozza 
meg. 
 
Amennyiben a harmadfokú bíróság azt állapítja meg, hogy a sérelmezett ellentétes döntés 
tekintetében a tényállás megalapozatlan, a részleges megalapozatlanság kiküszöbölése az 
iratok tartalma alapján, továbbá helyes ténybeli következtetés útján kötelező. A 
megalapozatlanság kiküszöbölése azonban csak a fellebbezéssel érintett bűncselekmény 
tényállása körében lehetséges. A fellebbezéssel nem érintett, nem ellentétes döntéseknél a 
másodfokú ítélet tényállása az irányadó, annak megalapozottsága nem is vizsgálható. 
 

BH2009. 103. − I. A harmadfokú eljárásban nincs helye bizonyításnak. Ezért a harmadfokú bíróságnak 
hatályon kívül kell helyeznie a megalapozatlan másodfokú határozatot, ha a megalapozatlanságot 
bizonyítás nélkül nem lehet kiküszöbölni. 

 

IV.6. A harmadfokú eljárás formái 
 
A harmadfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen vagy nyilvános ülésen bírálja el.  
 
Tanácsülésen kivételes esetekben járhat el a bíróság a harmadfokú eljárásban. Tanácsülésen 
dönt a harmadfokú bíróság, ha fellebbezett ítéletet annak megalapozatlansága miatt nem lehet 
elbírálni. Ez a rendelkezés nyilvánvalóan csak a teljes megalapozatlanságra vonatkozik. (Be. 
592.§ (1) bekezdés) A Be. 608. § (1) bekezdésében meghatározott feltétlen hatályon kívül 
helyezést és új eljárásra utasítást eredményező eljárási szabálysértések esetén ugyancsak 
lehetőség a tanácsülésen történő elbírálás. A tanácsülésen történő elbírálás akkor is lehetőség, 
ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést és nyilvános ülés kitűzését az ügyészség, a 
vádlott, a védő vagy a fellebbező nem indítványozta, azt a bíróság sem tartotta indokoltnak. 
 



56 

A harmadfokú bírósági eljárásban védő részvétele kötelező. Ha a vádlottnak nincs védője, a 
tanács elnöke a fellebbezésnek a harmadfokú bírósághoz érkezését követően haladéktalanul 
védőt rendel ki. 
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V. A MÁSODFOKÚ ÉS A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁLYON 
KÍVÜL HELYEZŐ VÉGZÉSE ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA 

 
 
A korábbi Be. kapcsán széleskörben megfogalmazott kritika volt, hogy a fellebbviteli 
bíróságok gyakran olyan esetekben is hatályon kívül helyezték az első- és másodfokú 
ítéleteket, amikor lehetőségük lett volna az ügy érdemi elbírálásra. A hatályon kívül helyezés 
elleni fellebbezés lehetőségének indoka és bevezetésének jogalkotói szándéka tehát az 
indokolatlan hatályon kívül helyezéssel szemben egy rendes perorvoslati lehetőséget 
állítani, ezáltal mintegy a felülbírálat felülbírálatának lehetőségét biztosítani. A hatályon kívül 
helyezés ugyanis a döntéshez vezető folyamat kritikáját jelenti, ami a döntés belső, szakmai 
problémáira utal és nem megfelelő alkalmazása indokolatlanul megnyújtja a büntetőeljárás 
időtartamát. Ugyanakkor ahhoz is fűződik eljárási érdek, hogy a sok hibával lefolytatott 
eljárásban hozott, vagy teljes egészében megalapozatlan tényálláson alapuló határozatokat ne 
a magasabb fokú bíróság orvosolja. A Be. a másodfokú bíróság reformációs (megváltoztató) 
eszközeit jelentősen kitágította (592-594. §), és biztosítja azt a harmadfokú bíróságnak is 
(619. § (3) bekezdés). Ezért megnövekedett jelentősége van annak, hogy a fellebbviteli 
bíróság csak a legszűkebb esetben éljen kasszációs (hatályon kívül helyezés) jogkörével. 
 
A Be. az új jogintézményt a másod- és harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzésével 
kapcsolatban egy fejezetben szabályozza. 
 
A másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező és az elsőfokú 
bíróságot új eljárásra utasító végzése, valamint a harmadfokú bíróságnak a másodfokú bíróság 
ítéletét vagy a másodfokú bíróság ítéletét és az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyező és a másodfokú bíróságot vagy az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasító végzése ellen 
fellebbezésnek van helye.  
 
A másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen fellebbezésre 
jogosult 
 a vádlott, 
 az ügyészség, 
 a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is. 
 
Az egyes külön eljárásokban fellebbezési joggal rendelkezik továbbá: 
 a magánvádló, kivéve, ha az ítélet ellen annak hatályon kívül helyezése és a bíróság új 

eljárásra utasítása érdekében jelentett be fellebbezést, és a hatályon kívül helyezésre a 
fellebbezésben foglalt okból került sor. [Be. 781. §] 

 a pótmagánvádló, kivéve, ha az ítélet ellen annak hatályon kívül helyezése és a bíróság 
új eljárásra utasítása érdekében jelentett be fellebbezést, és a hatályon kívül helyezésre a 
fellebbezésben foglalt okból került sor. [Be. 812. §] 

 
Ez a személyi kör tehát szűkebb az ügydöntő határozat elleni fellebbezésre jogosultaknál. A 
fellebbezésre jogosultak sem jogosultak fellebbezésre, ha a jogosult fellebbezési 
indítványával a határozat, és annak indoka egybeesik. Ez akkor valósul meg, ha a fellebbezés 
célja az ítélet hatályon kívül helyezésére irányul, és annak konkrét indoka is egybeesik a 
hatályon kívül helyező végzés alapjával.  
 
Nincs helye fellebbezésnek az akár az első-, akár a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyező, és az eljárást megszüntető rendelkezés ellen (607. § (1) bekezdés és 625. § (1) 
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bekezdés). E végzések ellen fellebbezésnek akkor lehet helye, ha a fellebbviteli bíróság 
bűnösséget megállapító ítélettel szemben döntött így. Ilyenkor a másodfellebbezés szabályai 
szerint a harmadfokú eljárás lehetősége nyílik meg. 
 
A másodfokú és harmadfokú eljárásban fellebbezéssel támadható hatályon kívül helyező 
végzéseket a törvény taxatíve felsorolja. Eszerint az ilyen határozat ellen fellebbezésnek 
akkor van helye, ha a fellebbviteli bíróság végzése  
 a Be. 608. § (1) bekezdésében, 
 

608. § (1) A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság 
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha 
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig 
jelen, 
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt, 
c) a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárásra vagy más bíróság kizárólagos illetékességébe 
tartozó ügyet bírált el, 
d) a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a jelenléte a törvény értelmében kötelező, 
e) a bíróság az 567. § (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott 
valamely ok törvénysértő megállapítása miatt az eljárást megszüntette, 
f) az elsőfokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes. 

 
 a 609. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértésen, 

 
609. § (1) A másodfokú bíróság nem ügydöntő végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság 
ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 607. § (1) bekezdésében, valamint a 608. § (1) 
bekezdésében fel nem sorolt, és a másodfokú eljárásban nem orvosolható olyan eljárási szabálysértés 
történt, amely lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, a bűnösség megállapítására, a 
bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, illetve az intézkedés alkalmazására. 
 

  avagy az 592. § (1) bekezdésében meghatározott okból teljes megalapozatlanságon 
alapszik. 
 
592. § (1) Az elsőfokú bíróság ítélete teljes egészében megalapozatlan, ha 
a) az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást vagy 
b) a tényállás teljes egészében felderítetlen. 
 

Ha a hatályon kívül helyező végzést a törvényszék hozta, a fellebbezést az ítélőtábla, 
amennyiben az ítélőtábla hozta, a fellebbezést a Kúria tanácsülésen bírálja el. A fellebbezés 
nem vonható vissza. Nincs helye fellebbezésnek, ha a hatályon kívül helyező végzést a Kúria 
hozta. 
 
A fellebbezést elbíráló bíróság a fellebbezéssel megtámadott hatályon kívül helyező végzést 
 helybenhagyja, vagy 
 hatályon kívül helyezi és a másodfokú vagy harmadfokú bíróságot a másodfokú vagy a 

harmadfokú eljárás lefolytatására vagy új eljárásra utasítja. 
 
A hatályon kívül helyező végzés helybenhagyásának két, konjunktív feltétele: 
 a korábban eljárt bíróság törvényes okból helyezze hatályon kívül az alsóbb fokú 

bíróság ítéletét,  
 továbbá ne valósítson meg a saját eljárása során a Be. 608. § (1) bekezdése szerinti 

eljárási szabálysértést (lásd 627. § (2) bekezdés). 
 



59 

A hatályon kívül helyező végzést akkor kell hatályon kívül helyezni, és a másod- vagy 
harmadfokú bíróságot az eljárás lefolytatására utasítani, ha a hatályon kívül helyezése 
törvénysértő vagy indokolatlan. A fellebbezést elbíráló bíróságnak tehát a hatályon kívül 
helyezés törvényességét és indokoltságát kell vizsgálnia. Mindez tanácsülésen iratok alapján 
történik, hiszen az eljárás e szakaszában nincs helye bizonyításnak. 
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VI. A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS 
 
 

A bíróság határozatának hatályon kívül helyezése vagy az Alkotmánybíróság általi 
megsemmisítése esetén az eljárást meg kell ismételni. A megismételt eljárásban a bíróság az 
ügyet a hatályon kívül helyező határozat, illetve az Alkotmánybíróság megsemmisítő 
határozata okainak és indokainak figyelembevételével bírálja el. A megismételt eljárásban 
hozott ítélet felülbírálata során a másodfokú, illetve a harmadfokú bíróságot változatlan 
tényállás mellett sem kötik a hatályon kívül helyező határozatban kifejtett okok és indokok. 
 
A hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a hatályon 
kívül helyező határozat vagy a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat 
meghozatalában részt vett, továbbá a perújítás elrendelése folytán megismételt eljárásból ki 
van zárva az a bíró is, aki a perújítást elrendelő határozat vagy a perújítással támadott 
határozat meghozatalában részt vett. Ezekben az esetekben ki van zárva a megismételt 
eljárásból az a bíró is, akinek hozzátartozója vett részt a megtámadott határozat 
meghozatalában. 

 

VI.1. Az elsőfokú bírósági eljárás megismétlése 
 
A tárgyalás megkezdése után az egyesbíró vagy a tanács elnöke ismerteti a másodfokú 
bíróság vagy a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező határozatának, illetve az 
Alkotmánybíróság megsemmisítő határozatának, az elsőfokú bíróság, illetve a másodfokú 
bíróság hatályon kívül helyezett vagy megsemmisített határozatának, ha másodfokon 
bizonyítást vettek fel, a másodfokú bírósági tárgyalás jegyzőkönyvének, valamint a 
vádiratnak a lényegét. 
 
Ha az ügyészség a vádat az elsőfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezése után 
módosította, a módosított vádirat lényegét az ügyész ismerteti. 
 
Ha a vádlott nem tesz vallomást, az egyesbíró vagy a tanács elnöke a hatályon kívül helyezett 
vagy az Alkotmánybíróság által megsemmisített határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett 
vallomásának lényegét is ismertetheti vagy felolvashatja. Az általános szabályok szerint az 
elsőfokú bírósági tárgyaláson a bizonyítás a vádlott kihallgatásával kezdődik. Amennyiben a 
vádlott a vallomás megtagadásának jogával él − az egyesbíró vagy a tanács elnöke hivatalból 
ismerteti, illetve az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára felolvashatja, vagy a 
jegyzőkönyvvezetővel felolvastathatja a vádlott nyomozás során és az előkészítő ülésen tett 
vallomásának lényegét. A megismételt elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályok lehetővé 
teszik, hogy felolvasással vagy ismertetéssel a bizonyítás anyagává tegye az eljáró bíróság a 
vádlottnak a hatályon kívül helyezett (megsemmisített) határozat alapjául szolgáló tárgyaláson 
tett vallomásának a lényegével. A megismételt eljárásban is lehetőséget kell adni a vádlottnak 
a vallomástételre, és korábbi vallomásainak lényege csak akkor olvasható fel, vagy akkor 
ismertethetők, ha a vádlott nem tesz vallomást. 
 
A bizonyítást egyszerűsítő szabály, hogy a tanú kihallgatása, illetve a szakértő 
meghallgatása helyett ismertethető vagy felolvasható a tanúnak a hatályon kívül helyezett 
vagy az Alkotmánybíróság által megsemmisített határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett 
vallomásáról, illetve a szakértőnek az ott előterjesztett szakvéleményéről készült jegyzőkönyv 
lényege. Mindez nem alkalmazható, ha az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül 
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helyezése azért történt, mert az ítélet megalapozatlanságát a másodfokú bírósági eljárásban 
nem lehetett kiküszöbölni. Nincs kizárva azonban a tanúvallomás, illetve szakvélemény 
lényegének az ismertetése vagy felolvasása, amely nem az ítéleti tényállás megalapozatlan 
részére vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy egy hosszabb, vagy több tényállási pontból álló ítélet 
esetében előfordulhat, hogy a megalapozatlanság (például felderítetlenség) a megállapított 
tényállásnak csak egy részét érinti. Ilyenkor a hatályon kívül helyezett ítélet megalapozott 
részeire egyszerűbb, kisebb eljárási garanciákkal is megismételhető az eljárás. 
 
A Be. megismételt elsőfokú eljárásra vonatkozóan eltérésekkel, de a tárgyalás előkészítésére 
és az elsőfokú bírósági tárgyalásra vonatkozó szabályokat rendeli értelemszerűen alkalmazni. 
A tárgyalás előkészítése szakaszára vonatkozó eltérő szabály, hogy előkészítő ülés tartására 
nem kerülhet sor. 
 

VI.2. Súlyosítási tilalom a megismételt eljárásban 
 
Főszabály szerint a megismételt eljárásban érvényesül a súlyosítási tilalom, azaz ha a 
vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a 
felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, vagy a hatályon kívül helyezett ítéletben 
kiszabott büntetésnél hátrányosabb büntetést kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott 
intézkedésnél hátrányosabb intézkedést alkalmazni. Ha az Alkotmánybíróság az ítéletet 
megsemmisíti, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett vádlott bűnösségét 
megállapítani, illetve az ítéletben kiszabott büntetésnél hátrányosabb büntetést kiszabni vagy 
büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél hátrányosabb intézkedést alkalmazni. 
 
Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése esetén a terhelt akkor kerülhet a korábbinál 
hátrányosabb helyzetbe, ha a hatályon kívül helyezett határozat ellen – az alapeljárásban – a 
terhére az arra jogosult fellebbezést jelentett be. A törvény meghatározza a hátrányosabb 
helyzetbe kerülés fogalmát is. Ilyen: 
 a felmentett vádlott bűnösségét megállapítása, 
 a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél hátrányosabb büntetés 

kiszabása, vagy 
 a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél hátrányosabb intézkedés alkalmazása. 
Mindezekre tehát nem kerülhet sor, ha a hatályon kívül helyezett ítélet ellen nem volt 
fellebbezés bejelentve a vádlott terhére. Ez akkor fordulhatott elő, ha az ügyész például 
tudomásul vette az ítéletet, vagy ő is enyhítésért fellebbezett, vagy csak valamilyen járulékos 
kérdésben (például bűnügyi költség) fellebbezett.  
 
Az Alkotmánybíróság megsemmisítő határozata csak jogerős ítéletet érinthet, így a súlyosítás 
tilalma nem köthető a terhelt terhére bejelentett fellebbezés hiányához. Ezért erre az esetre 
azonos tartalommal zárja ki a törvény azt, hogy a határozatnak az Alkotmánybíróság általi 
megsemmisítése esetén a terhelt a megismételt eljárás nyomán a korábbinál hátrányosabb 
helyzetbe kerüljön. 
 
A megismételt eljárásban ugyanakkor - a megismétlés okától függően – a súlyosítási tilalom 
szűkebben érvényesül, mint a fellebbvitel során; bizonyos esetekben ugyanis a Be. annak 
alkalmazását kizárja. Nem érvényesül a súlyosítási tilalom, ha a hatályon kívül helyezés oka 
 a bíróság törvényes megalakításának, vagy a tanács tagjainak a tárgyaláson való 

folyamatos jelenlétének hiánya, 
 a törvény szerint kizárt bíró részvétele az ítélet meghozatalában, 
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 a bíróság hatásköri túllépése, a katonai bíróság vagy más bíróság kizárólagos 
illetékességének a megsértése, 

 az eljárás megszüntetését eredményező törvényi okok (Be. 567. § (1) és (2) bekezdése) 
téves megállapítása, kivéve a vádelejtés téves megállapítását, 

 amennyiben a hatályon kívül helyezésre az ítélet teljes megalapozatlansága okán került 
sor, 

 amennyiben az ügyészség vádelejtését értékelte a bíróság az ítéletet lényeges 
befolyásoló eljárási szabálysértésnek, 

 amennyiben a megismételt eljárásban felmerült új bizonyíték alapján a bíróság 
súlyosabb büntetés kiszabását szükségessé tevő új tény merül fel, és az ügyészség arra 
indítványt tesz, 

 az ügyészség vádkiterjesztése folytán a vádlott bűnösségét – a hatályon kívül helyezett 
ítélethez képest – más bűncselekményben is megállapítja a bíróság, valamint 

 amennyiben az elsőfokú ítéletet a Kúria felülvizsgálati eljárásban, a vádlott terhére 
bejelentett felülvizsgálati indítvány alapján helyezte hatályon kívül. 

 
A büntetés súlyosítását eredményező új ténynek nem feltétlenül kell kihatnia a cselekmény 
büntetési tételére, de a minősítésére sem. Súlyosabb büntetés kiszabását indokolhatja, ha 
például vagyon elleni bűncselekmény esetén az elkövetési érték ugyanazon értékhatáron belül 
maradva változik. A megismételt eljárás során felmerült új bizonyíték elfogadásával 
megállapított új tény alapján súlyosabb büntetés kiszabására csak az ügyészségnek az erre 
vonatkozó indítványára kerülhet sor. 
 
A vádkiterjesztés eredményeként más bűncselekményben való bűnösség megállapítása 
önmagában eredményezheti a súlyosabb büntetés kiszabásának lehetőségét. 
 
A kivételek fennállása esetében sem lehet súlyosabb sem lehet a vádlott bűnösségét 
megállapítani, hátrányosabb büntetést kiszabni vagy a büntetés helyett alkalmazott 
intézkedésnél hátrányosabb intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróságnak a vádlottra vonatkozó rendelkezését az ún. összefüggő-ok szabálya alapján 
helyezte hatályon kívül, vagyis ebben az esetben érvényesül a súlyosítás tilalma. 
 

VI.3. A másodfokú vagy a harmadfokú bírósági eljárás megismétlése. A rendkívüli 
jogorvoslati eljárás megismétlése. 
 
Előfordulhat, hogy az elsőfokú ítéletet nem érintve 
 a harmadfokú bíróság kizárólag a másodfokú bíróság határozatát helyezi hatályon kívül, 

vagy 
 a rendkívüli perorvoslati eljárásban eljáró Kúria a másodfokú (és az esetleges 

harmadfokú) bíróság határozatát helyezi hatályon kívül, avagy 
 az Alkotmánybíróság e határozatot vagy határozatokat semmisíti meg. 

 
Erre akkor kerülhet sor, ha a másodfokú bíróság valósít meg az eljárásában abszolút eljárási 
hibát (Be. 608. § (1) bekezdés), vagy a másodfokú bíróság ítéletének alapjául szolgáló 
tényállás megalapozatlan, de a megalapozatlanság a megismételt másodfokú eljárásban 
kiküszöbölhető. Ilyenkor felesleges lenne az elsőfokú ítéletet is hatályon kívül helyezni, 
elegendő a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítani, hogy az kiküszöbölje eljárásának 
korábbi hibáit vagy az ítélet tényállásának megalapozatlanságát. 
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A harmadfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezésére csak rendkívüli jogorvoslati 
eljárásban kerülhet sor, avagy – alkotmányjogi panasz alapján − az Alkotmánybíróság 
semmisíthet meg harmadfokú ítéletet, ha az alaptörvény-ellenesség kizárólag a harmadfokú 
határozatot érinti.  Ilyenkor a harmadfokon eljáró bíróság is lehet a kötelezettje az eljárás 
újbóli lefolytatásának. 
 
A Kúria rendkívüli jogorvoslati eljárás során hozott határozata is bírósági határozat, amit 
érinthet az Alkotmánybíróság megsemmisítő határozata. Amennyiben az Alkotmánybíróság – 
a jogerős ítéletet nem érintve – csak a Kúria rendkívüli jogorvoslati eljárásban hozott 
határozatát semmisíti meg, úgy a felülvizsgálati eljárásban hozott határozat megsemmisítése 
esetén az XC. Fejezet, a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján hozott 
határozat megsemmisítése esetén a XCII. Fejezet szabályai szerint kell a rendkívüli 
jogorvoslati eljárást megismételni. 
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VII. A RENDKÍVÜLI PERORVOSLATOK 
 
 

Interest rei publicae, ut sit finis litium. (A jogviták befejezése közérdek.) 
 
A jogerő feloldhatóságának vagy feltörésének kérdése szükségszerűen maga után vonja a 
jogbiztonság és az igazság közötti összeütközés elemzését is. Minél könnyebben feloldható a 
jogerő, annál kisebb a jogbiztonság. A jogbiztonság, a végleges jogbéke mellett komoly érvek 
hozhatók fel, hogy az ügyeket tovább ne vizsgálják, az érintett feleket ne zaklassák. Ellenkező 
oldalról vizsgálva viszont a jogerő túlzott tisztelete, a valóságnál is többre értékelése azzal a 
következménnyel járhat, hogy téves, a valósággal akár teljesen ellentétes határozatok 
maradnak hatályban. A Be. a jogerő feloldásának több eszközét is biztosítja, így a rendkívüli 
perorvoslatokat (perújítás és felülvizsgálat), egyszerűsített felülvizsgálatot, igazolási kérelmet, 
valamint a fellebbezést, mint rendes perorvoslat kapcsán az ún. részjogerő feloldásának 
előfeltételét összefüggő ok esetén. 
 
A rendkívüli perorvoslatok esetében a „rendkívüli” kifejezés azt jelzi, hogy jogerős 
határozattal szemben vehetők igénybe, a „perorvoslat” pedig az eljárás bírósági szakaszában 
igénybevehető jogorvoslatok gyűjtőfogalma. 
 
Az abszolút semmisség 
 
A jogtudomány régóta foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy egy ítéletnek lehet olyan kirívó 
szabálytalansága is, hogy annak semmissége különösebb jogi eljárás nélkül is megállapítható, 
így ebben az esetben még nem is a jogerő feloldásáról van szó, mert a jogerő sohasem állt be. 
 
Angyal Pál az abszolúte semmis ítélet alatt olyan formailag jogerős határozatot ért, mely 
önmagában hordozza a semmisség jegyeit. Senkit sem kötelez, így a jogerős ítélet 
jogkövetkezményeit nem teremti meg, azaz nem végrehajtható, másfelől nem akadálya új 
eljárás megindításának. Ilyen az ítélet, ha az ítélőtanácsban olyan bíró vett részt, kiről később 
kiderült, hogy nélkülözte a bírói minőség kellékeit, vagy elmebeteg volt az ítélethozatalkor.1 
Abszolút semmis az ítélet, ha nyilvánvalóan ellentétben áll az eljárásjoggal vagy az anyagi 
joggal, mert például a bíróság ítéletében botbüntetést szab ki. Angyal szerint a nyilvánvaló 
durva törvénysértés útján létrejött, vagy ilyet tartalmazó határozat tulajdonképpen nem is 
ítélet, mert nélkülözi az ítélet fogalmi kellékeit, így nem létező, egyszerűen ignorálandó, és 
külön eljárásra szükség nincs. Egyetlen hatóságnak sem kell azt érvényesnek elismerni, mert 
annak végrehajtásában nem is működhet közre (sőt, amennyiben közreműködik, esetleg a 
személyes szabadság megsértését követi el). Arra a kérdésre, hogy mikor szenved valamely 
határozat ilyen abszolút vagy insanabilis nullitas-ban, csak a konkrét körülmények ismerete 
mellett lehet felelni, de azokban az esetekben feltétlenül, amikor az ítéletet egy büntető 
joghatósággal nem bíró szervezet hozta. Erre példa, ha a büntetőjog tanára szemináriumában 
formaszerű tárgyalást tart, és ítéletet hoz, melyben a vádlott szerepet játszó hallgatót 
fegyházra ítéli, vagy amikor a különben törvényesen hozott határozat nélkülözi az előírt 
érvényességi kellékeket, mert nem tartalmaz indokolást, vagy amit elrendelt, az ténylegesen 
vagy jogilag végrehajthatatlan, mert például nem létező büntetést szab ki, vagy állatot ítél el.2 
 
                                                 
1 (Angyal még ide sorolta azt az esetet is, amikor később kiderült – a férfi – bíróról, hogy a női nemhez tartozik.) 
Angyal Pál: A magyar büntető eljárásjog tankönyve. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1915. 242. 
o. 
2 Angyal: uo. 242. o. 
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A német jogirodalomban Anton Kurz abszolút érvénytelenségnek nevezi azt a hibát, amit 
jogerővel sem lehet orvosolni. Véleménye szerint ez az orvosolhatatlan ítélet-érvénytelenség 
nem is olyan ritkán lép fel, ahogy feltételezni lehetne. Leginkább azokra az esetekre kell 
felfigyelni, amikor például egy elmebeteg bíró hoz ítéletet, vagy egy abszolút nem büntethető 
személyt, esetleg mentességet élvező személyt ítélnek el jogerősen, vagy egy már kihirdetett 
büntetőítélet az eljárás folytatása után egy másik büntetőítélettel kerül helyettesítésre, vagy az 
ítélet egy törvénytelen büntetéshez vezet. Az ülnökbíróság és az esküdtek padja 
megalakításával kapcsolatos előírások elleni vétségek is olyan nagy jelentőségűek lehetnek, 
hogy a bíróság jogi értelemben már nem bírósági jelleggel bír, és ezért már nem hozhat 
ítéletet. Az ’abszolút ítélet-érvénytelenség’ nem feltételezi azt, hogy a bíróság hibázik; így 
például egy bíró elmebetegsége ismeretlen lehet kollégái számára. Az abszolút érvénytelen 
ítélettel nem került sor a büntetőjogi igényről történő döntésre, és ezért nem lép életbe a ne bis 
in idem alapmondat. Kurz ide sorolja a büntetőeljárásban a második jogerős ítélet 
meghozatalát az első ítélet kimondása után, amit ugyancsak abszolút érvénytelennek nevez.3 
 
Király Tibor a semmisség kapcsán a ’lappangó semmisség’ fogalmát vezette be a magyar 
jogirodalomba. A büntetőeljárási jog elméletének egyik központi kérdése ugyanis az, hogy mi 
a következménye annak, ha a bíróság törvényt sértve járt el, melyik eljárás és milyen ítélet 
tekinthető törvénysértés vagy más ok miatt semmisnek? A semmisség ugyanis az eljárást és 
az ítéletet jogon kívülivé teszi, és a semmis ítéletben már nem is a büntetőhatalom gyakorlása 
ölt testet.4 Király az akadémiai székfoglaló előadásában hangsúlyozta, hogy a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (ENSZ, 1966., 1976. évi 8. tvr.) 
meghirdetett néhány elv megsértésének peres eljárási következményeiről a hatályos jog 
megfeledkezett intézkedni. Az egyezségokmányban kifejezett követelmény, elv többek 
között, hogy a bíróság legyen független és pártatlan, a tárgyalás legyen nyilvános, a vádlott 
időben kapjon tájékoztatást az ellene emelt vádról, megfelelő idővel rendelkezzék a védelem 
előkészítésére, a védővel való érintkezésre, ne lehessen őt kényszeríteni arra, hogy saját maga 
ellen valljon vagy beismerje a bűnösségét. Ha ezen elvek közül az elsőfokú eljárásban 
bármelyiket megsértenék, az ítélet nem válik ipso iure a törvény erejénél fogva semmissé. A 
másodfokú bíróság ugyanis külön fogja mérlegelni, hogy ezek a szabálysértések lényegesen 
befolyásolták-e az ítéletet, és ettől függően hatályon kívül helyezi az ítéletet, illetve új 
elsőfokú eljárást rendel el, vagy napirendre tér efölött. Király azonban úgy gondolja, hogy az 
előbb felsorolt hibákban szenvedő büntetőeljárás nemcsak azért semmis, mert a 
szabálysértések befolyásolták az ítéletet, hanem azért, mert az alapvető elveket figyelmen 
kívül hagyó eljárás függetlenül az ítélettől, önmagát diszkvalifikálja.  
 
Király úgy véli, hogy a semmisség különféle alakokat ölthet, és különféle súlyú lehet. A jog 
szempontjából nem eljárás a színjátékban eljátszott per, és nem ítélet, amit színpadon hoznak. 
Az sem volna ítélet, ha ítélőhatalommal fel nem ruházott államigazgatási vagy társadalmi 
szerv ítélkezne, és végezetül semmis a bíróság ítélete és eljárása is, ha tudva vagy tévedésből 
súlyosan vét a törvények ellen. Az utóbbi esetről szólva megállapítja Király, hogy a bíróság 
eljárásának, ítéletének semmissége lehet akár szembeötlő, evidens, akár lappangó, mégis 
járhat azzal a gyakorlati következménnyel, hogy az ítéletet végrehajtják. Lehet a bírósági 
eljárás akár előre megtervezett színjáték, az ítélet rendelkezése mégis valósággá válhat. A jog 

                                                 
3 Kurz, Anton: Die Rechtskraft im Strafprozess. Inaugural Dissertation Erlangung der Doktorwürde der 
Grossherzoglich Badischen Ruprecht Karls Universitat in Heidelberg. Buchdruckerei von Otto Bechtle, 
Esslingen, 1913. 13–20. o. 
4 Király Tibor: A büntetőhatalom korlátai. A Magyar Tudományos Akadémián 1988. április 29-én elhangzott 
székfoglaló előadás. In: Kriminológiai Közlemények 33., Király Tibor professzor 70 éves. MTA Magyar 
Kriminológiai Társaság, Budapest, 1990, 67–93. o. 
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számára ekkor nem marad más hátra, minthogy amint tudja, nyilvánítsa ki a semmisségét. A 
semmisség megállapítása a törvény erejénél fogva – ipso iure – azonban ennél több. Annak a 
megállapítása, hogy ami történt, az nem volt a jog gyakorlása, hanem a hatalom olyan tette, 
amely kívül esett a jogon.5 
 
Király Tibor a lappangó semmisség fogalmát kiterjeszti minden jogerős ítéletre, amelyben a 
bíróság elítéli a terheltet olyan bűntett miatt, amelyet nem követett el, és ez vonatkozik arra is, 
ha a bíróság bűnöst ment fel, mert „nem követett el bűntettet”. A lappangó semmisség nem 
egyedül a bűnösséget megállapító (téves) ítélet, hanem a felmentő ítélet tulajdonsága is lehet.6 
 
Király úgy látja, hogy az a jogerős ítélet, amelyben a bíróság elítéli a vádlottat olyan bűntett 
miatt, amelyet nem követett el, az ítélet jogerőre emelkedése után is semmis, de ez a 
semmisség lappangó. Az, hogy különben törvényes eljárásban hozták a büntetőjogot 
legsúlyosabban sértő ítéletet, nem teszi törvényessé az ítéletet, és nem orvosolja elemi 
semmisségét. Az eljárási szabályok törvényes alkalmazása nem teszi a nem elkövetőt 
elkövetővé, vagyis nem ad alapot vele szemben a büntetőjog alkalmazására. Az, hogy az 
eljárás törvényes formák között folyt, és hogy az ítélet jogerős lesz, nem teszi a hamis ítéletet 
igazzá, mint ahogyan állami jogi tekintélye, semmilyen más hamis ítélet sem tehető igazzá. A 
lappangó semmisség a téves jogerős ítéletet látszatítéletté teszi. Igaz, ez a látszat az állami 
akarat és tekintély folytán erősebb a valóságnál. A tévedés, amely az ítéletben van és 
hozzásegít a jogerőhöz, áttevődik minden további cselekményre: a végrehajtásra és a 
büntetőjogon kívül eső joghatásokra is, a munkaügyi, fegyelmi, államigazgatási 
következményekre.7 
 
Király a semmisségi törvények megalkotását is ezen elvekre vezette vissza.8 Az első ún. 
semmisségi törvény az 1989. évi XXXVI. törvény az 1956-os népfelkeléssel összefüggő 
elítélések orvoslásáról. A második semmisségi törvény az 1990. évi XXVI. törvény az 1945 
és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról. A törvényalkotás mindkét 
semmisségi törvénynél dilemmában volt, speciális törvényalkotási problémákat vetett fel. Az 
egyik az volt, hogy az ügyek felülbírálata a rendkívüli perorvoslatok (perújítás, törvényességi 
óvás) alapján elviselhetetlen terhek viselésére, megoldhatatlan bizonyítási feladatokra, hosszú 
várakozási időre kárhoztatta volna a törvénytelenség áldozatait, az ügyek tömegessége az 
igazságszolgáltatás szerveire rótt volna elviselhetetlen terheket. Így kínálkozott megoldásként 
a semmisség kimondása, törvény által. Ebből a megoldásból származott a második probléma, 
azaz beavatkozhat-e a törvényhozás a bíróság által jogerősen elbírált büntetőügyekbe oly 
módon, hogy semmisnek mondja az elítélést.9 A törvények indokolása azt tartalmazta, hogy a 
semmisnek tekintés az elítéltek jogi, erkölcsi, politikai rehabilitálását jelenti, az nem az 
elítélések megalapozottságát és törvényességét vizsgálja. Amikor a törvényhozó a semmisségi 
törvény indokolásában arra hivatkozik, hogy az elítélésnek nem volt jogalapja, az elítélés 
alapjául szolgáló törvényeket tartja eredendően semmisnek. A semmisségi törvényben 
felsorolt semmisnek tartott jogszabályok alapján hozott ítéletek tehát mind semmisekké váltak 

                                                 
5 Király: uo. 67–93. o. 
6 Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és valószínűségről. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972. 217–220. o. 
7 Király Tibor: Szemelvények ötven év büntetőjogi és más tárgyú tanulmányaiból, ahogyan magukon viselik a 
korszakok bélyegét. ELTE ÁJK Büntető-eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, felelős kiadó: Király 
Tibor prof. emeritus, Budapest, Bibliotheca Iuridica Publicationes Chatedrarum 26. 2005, 118–148. o., Igazság a 
büntetőítéletben (részlet a Büntetőítélet a jog határán című munka, Budapest, 1972, KJK 336. o., III. fejezet, 
187–224. oldalairól) 
8 Király (2000): i. m. 81. o. 
9 Király: uo. 
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akkor is, ha in concreto abszolút szabályos eljárás folyt. A harmadik semmisségi törvény az 
1963 és 1980 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt 
elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény, amely már más logikát 
követett. Itt ugyanis az elítélés nem tekinthető semmisnek, hanem a bíróságnak kellett 
különleges eljárásban semmissé nyilvánítani az ítéletet.  
 
A jogirodalom által az abszolút semmisség körébe sorolható esetek egy részét hatályos 
törvényünk szerint felülvizsgálati eljárásban lehetne orvosolni. Ha az ülnökről utólag kiderül, 
hogy betöltötte a bíráskodáshoz szükséges életkort az ítélethozatalkor, az felülvizsgálati ok 
lehet. Az egyetemi szemináriumon, színházban eljátszott tárgyaláson nem is merülhet fel a 
meghozott „ítélet” jogereje, aminek semmilyen joghatása nem lehet, jogerő csak a törvényben 
meghatározott bíróság határozatához kapcsolódhat. Ha a nyomozó hatóság a határozatában 
bíróságnak nevezné magát, annak a határozatnak sem lenne semmilyen jogerőhatása, így 
annak semmisségén sem kellene töprengenünk. Izgalmasabb kérdés, ha valóban olyan 
büntetést szab ki a bíróság, amire semmilyen törvényi felhatalmazása sincs. A botbüntetés 
talán erős példa, de nem elképzelhetetlen, hogy a megváltozott törvényi szabályokat elnézi a 
bíróság, és pénzmellékbüntetést szab ki (vagy javító-nevelő munkát), ami esetleg jogerőre is 
emelkedik azt követően, hogy azt már sem az elkövetéskori, sem az elbíráláskori törvény nem 
ismerte. Ilyen esetben az ítélet külön rendkívüli jogorvoslat (felülvizsgálat) nélkül is 
végrehajthatatlan, az abszolút semmisnek tekinthető. A bíróság szabálytalan megalakítására 
példa az, amikor az elsőfokú bíróság pedagógus ülnök részvétele nélkül döntött a fiatalkorú 
vádlott előzetes letartóztatásának a fenntartásában, és a végzése a fiatalkorú vádlott 
tekintetében első fokon jogerőre emelkedett. Ugyanebben a végzésben a felnőttkorú vádlott 
előzetes letartóztatása tárgyában hozott – nem jogerős – rendelkezésre ez az eljárási 
szabálysértés nem terjed ki.10 
 
 

VII.1. Perújítás (Be. 637-647.§) 
 
A jogbiztonság elve, a jogviszonyok rendezettsége megköveteli, hogy amennyiben egy 
büntetőeljárás jogerősen befejeződött, az elbírált cselekmény új eljárás tárgyát ne képezhesse. 
Ugyanakkor ennek a szabálynak a merev alkalmazása adott esetben éppen az igazságtalanság 
forrásává válhat, holott a büntető igazságszolgáltatás tévedése (justizmord) az egyik 
legsúlyosabb következményekkel járó hiba. Király Tibor professzor szavaival élve: „A 
perújítás intézményesítése annak az elvnek az elismerése, hogy a jogerőnél az igazság 
erősebb.” A perújítás az anyagi igazság érvényesülése érdekében a formális logika szerint 
helyes jogerős döntés és a történeti valóság esetleges összeütközése esetében az utóbbinak ad 
elsőbbséget. A perújítás (az 1896. évi Bp. elnevezésével újrafelvétel), mint nem devolutív 
hatályú rendkívüli perorvoslat lényege, hogy lehetőséget ad a jogerő feltörésére, a ténybeli 
hibák korrigálására szolgál, amelyet követően lehetőséget teremt a helyes jogkövetkeztetések 
levonására, s a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazására. A ténybeli hibák orvoslására 
már a legrégebbi jogrendszerekben is megtalálhatók voltak különböző jogintézmények. A Be. 
döntően nem változtatott a perújítás korábban kialakult szabályozásán. 
 

2002. május 9-én reggel rontottak be fegyveresek az Erste Bank móri fiókjába. Nyolc embert öltek meg, 
hatan a helyszínen, ketten később a kórházban haltak meg. Két és fél hónappal később fogták el a 
bankrablással gyanúsított K.E-t és H.L-t. A bírósági eljárásban jogerősen tényleges életfogytiglanra 
ítélték K.E-t, társára 15 év fegyházbüntetést szabtak ki. K.E. már két és fél éve volt rács mögött, amikor 
2007-ben őrizetbe vettek két férfit a veszprémi postásgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült: ők követték el 

                                                 
10 BH 1998. 327. 
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a móri gyilkosságot is, nem K-ék. (Az egyik gyanúsított, N.L. a cellájában öt hónappal később öngyilkos 
lett, társát, W.R-t pedig jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.) A Fővárosi Ítélőtábla 2008. 
április 24-i végzése rendelte el a K.E. esetében a perújítást a jogerős ítéletek ellen. A Fővárosi Ítélőtábla 
perújítási nyomozást rendelt el, amit a Nemzeti Nyomozó Iroda végre is hajtott, azzal a konklúzióval, hogy 
olyan új bizonyítékok merültek fel, amik arra mutatnak, hogy a móri bűncselekményt nem K.E. és H.L. 
követte el, ezért K.E-tt fel kell menteni a móri bűncselekmény vádja alól és a többi vádpont tekintetében 
enyhébb büntetést kell kiszabni. A Fővárosi Bíróság 2009. november 6-án K.E-t felmentette a móri 
bankrablás vádja alól, egyéb bűncselekmények miatt 16 év börtönbüntetésre ítélték. 
 
1999-ben Újszentmargitán Gy.J. egy kocsmában töltötte idejét idősebb B.F-el, majd a játékgépezés után 
hazament. Pár órával később vérbe fagyva találták meg otthon. A házáról hiányzott az antenna. A 
rendőrség már másnap őrizetbe vette ifjabb B.F-et, később pedig apjával együtt nyereségvágyból 
elkövetett emberölés vádjával álltak a bíróság elé. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság első fokú ítélete 
bűnösnek találta a két férfit, 13 és 15 év fegyházra ítélte őket 2002-ben. A Szegedi Ítélőtábla 2003-ban 
megsemmisítette az ítéletet, új eljárásra kötelezte a bíróságot, mert felderítetlennek és hiányosnak tartotta 
az ügyet. Az új eljárásban a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság bizonyítottság hiányában felmentette a 
vádlottakat (2005), a Szegedi Ítélőtábla pedig jóváhagyta az első fokú ítéletet (2006). B-ék kártérítési pert 
indítottak 2007-ben az őket az előzetes letartóztatásban ért egészségromlás, jövedelemkiesés és lelki 
megrázkódtatás – és összesen 45 millió forintot ítéletek meg a részükre. A 2012-ben kezdődött perújítási 
eljárásban új bizonyítékok kerültek elő – telefonlehallgatás, egy családi vita utáni vallomás, lehallgatás 
és egy antennadarab. A perújítási eljárásban végül jogerősen társtettesként elkövetett emberölés miatt 9 
évre, illetve 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte idősebb B.F-et és ifjabb B.F-et a Debreceni Ítélőtábla 
2018-ban. 

 
Perújítási okok 
 
Perújításnak kizárólag a törvényben meghatározott okok és az ahhoz tartozó feltételek 
fennállása esetén van helye: 
 
1. az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új 

bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy 
- a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy 

büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell 
szüntetni, 

- a terhelt bűnösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést, 
intézkedés helyett büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott 
intézkedésnél lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni; 

2. a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ügydöntő határozatot 
hoztak; 

3. a terhelt az ügydöntő határozatban nem a valódi személyazonosságával szerepel és ez a 
határozat kijavításával nem orvosolható; 

4. az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel; 
5. az alapügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tagja a kötelességét a 

büntető törvénybe ütköző módon megszegte; 
A 4. és a 5. pontban meghatározottak csak a következő feltételek együttes fennállása esetén 
minősülnek perújítási oknak: 
 a perújítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős ügydöntő határozat 

megállapította, vagy ilyen ügydöntő határozat meghozatalát nem bizonyítottság hiánya 
zárta ki, és 

 e bűncselekmény a bíróság ügydöntő határozatát befolyásolta. 
6. az alapügyet a CI-CII. Fejezet szerint fejezték be (eljárás a távollévő terhelttel szemben 

és eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében c. külön eljárás)(Ha a terhelt 
elérhető, akkor a perújítás lefolytatása kötelező.) 



69 

7. a köztársasági elnök a terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő 
megszüntetéséről határozott. (Ebben az esetben a perújítás lefolytatása kötelező.) 

 
A perújítás az anyagi jogerőre képes bírósági határozatokkal szemben benyújtható rendkívüli 
jogorvoslat. Hangsúlyozandó, hogy a perújítás elrendelése önmagában nem oldja fel a 
megtámadott határozat jogerejét. Erre csak akkor kerül sor, ha a bíróság a perújítási eljárás 
eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a perújítás alapos, és az alapügyben hozott 
határozatot részben vagy egészben hatályon kívül helyezi. 
 
A perújítás alapját az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó új 
bizonyíték képezi. Nem a bizonyítási eszköznek, hanem az abból származó bizonyítéknak kell 
újnak lennie, tehát perújításnak – egyéb feltételek megléte mellett – új tényre vonatkozó új 
bizonyíték esetén van helye. Nincs helye perújításnak, ha az alapeljárásban fel nem merült új 
bizonyítékra hivatkoznak, új tény állítása nélkül. Nem elegendő azonban az új tényre 
vonatkozó új bizonyítékot megjelölni, mert azt is valószínűsíteni kell, hogy azok alkalmasak a 
terhelt felmentésére vagy lényegesen enyhébb büntetés kiszabására, illetve fordítva, a terhelt 
bűnösségének megállapítására vagy lényegesen súlyosabb büntetés kiszabására. 
 
A perújítás lefolytatása két esetben kötelező. Az egyik amennyiben a köztársasági elnök a 
terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő megszüntetéséről határozott. A 
távollétes eljárásban, illetve a külföldön tartózkodó terhelt távollétében folytatott eljárásban 
perújításnak van helye (Be. 752. § (4) bekezdés, 754. §), ilyen esetekben az eljárás 
lefolytatása kötelező. Ezen szabályok nélkül nem lenne lehetőség a terhelt távollétében a 
büntetőeljárás lefolytatására.  
 
A perújítás alapvetően ténykérdéseket érint, így önmagában anyagi jogszabály megsértése 
vagy helytelen értelmezése, valamint eljárási szabálysértés miatt – ha az alapügyben nem 
eredményezett megalapozatlan tényállást – nincs helye perújításnak. Nincs helye akkor sem, 
ha az alapügyben hozott határozat jogerőre emelkedését követően enyhébb jogszabályok 
léptek hatályba. 
 
Perújításnak a terhelt terhére csak életében és csak az elévülési időn belül van helye, javára 
nincs időbeli korlátozás (akár halála után is). 
 

A terhelt halála után került sor perújításra többek között Mindszenty József (1892-1975) Magyarország 
utolsó hercegprímása, bíboros ügyében, illetve a közelmúltban Hóman Bálint (1885-1951) esetében, aki 
1932 és 1938 illetve 1939 és 1942 között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 

 
A terhelt és a védő az eljárás a távollévő terhelttel szemben és eljárás a külföldön tartózkodó 
terhelt távollétében c. külön eljárásokkal kapcsolatos okra alapított perújítási indítványt attól a 
naptól számított egy hónapon belül terjesztheti elő, amelyen az alapügyet befejező ügydöntő 
határozat jogerőre emelkedéséről tudomást szerzett. 
 
Perújítás indítványozására jogosultak 
 
A terhelt terhére: 
 az ügyészség, 
 a pótmagánvádló a terhelt felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén, [814. § (1) 

bek.] 
 magánvádló a terhelt felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén. [783. § (1) bek.] 
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A terhelt javára: 
 az ügyészség, 
 a terhelt, 
 a védő, 
 a terhelt törvényes képviselője, 
 a kényszergyógykezelés elrendelése ellen házastársa vagy élettársa, 
 a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa. 
 
A perújítási indítványban meg kell jelölni az alapügyet, amely ellen a perújítás irányul, az 
indítvány okát, valamint a perújítás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. Ha 
valamely hatóság vagy hivatalos személy a hivatali hatáskörében olyan körülményről szerez 
tudomást, amelynek alapján perújítást lehet indítványozni, köteles erről a perújítás 
megengedhetőségének kérdésében döntő bíróság mellett működő ügyészséget tájékoztatni. 
 
Az ügyészség eljárása 
 
Az ügyész kivételével a jogosultaknak a perújítási indítványt a perújítás 
megengedhetőségének kérdésében döntésre jogosult bíróság mellett működő ügyészségnél 
kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. 
 
A nem jogosulttól származó perújítási indítványnak a bíróság részére történő megküldését az 
ügyészség mellőzi, és erről az indítvány előterjesztőjét írásban tájékoztatja. Az ügyészség a 
más jogosult által előterjesztett perújítási indítványt az észrevételével együtt egy hónapon 
belül megküldi a bíróságnak. 
 
Ha az ügyészség terjeszt elő perújítási indítványt, ahhoz csatolja, illetve ha ez nem lehetséges, 
megjelöli a perújítás alapjául szolgáló bizonyítási eszközöket. 
 
Az ügyészség az alapügy bírósági ügyiratainak megküldése érdekében haladéktalanul 
megkeresi az alapügyben elsőfokon eljárt bíróságot, ha azok a nyilatkozatának megtételéhez 
vagy a perújítási indítvány előterjesztéséhez szükségesek.  
 
Ha a perújítás előfeltételeinek tisztázása és új bizonyítékok beszerzése érdekében szükséges, 
az ügyészség a perújítási indítvány megküldése előtt perújítási nyomozást rendel el. A 
perújítási nyomozás célja annak tisztázása, hogy a perújításnak ténylegesen fennállnak-e az 
előfeltételei, ti. a bíróság a perújítás megengedhetősége tárgyában bizonyítást nem vehet fel. 
Így a perújítási nyomozás kereteit továbbra is az érvényesíteni kívánt ok határozza meg, a 
nyomozás azon bizonyítékok beszerzésére irányul, amelyek a hivatkozott perújítási ok 
meglétét alátámaszthatják. 
 
A bíróság eljárása 
 
A bírósági eljárás két szakaszból áll: 
 a perújítás megengedhetőségében való döntés, 
 a perújítást elrendelése esetében a megismételt eljárás lefolytatása. 
 
I. A perújítás megengedhetőségében való döntés: A perújítás megengedhetőségének 
kérdésében, ha az alapügyben a járásbíróság járt el első fokon, a törvényszék, ha a 
törvényszék járt el első fokon, az ítélőtábla dönt. 
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A perújítási indítványt a bíróság tanácsülésen bírálja el. 
 
A bíróság a perújítási indítvány érkezését követően - ha azt az ügyészség nem csatolta - 
beszerzi az alapügy ügyiratait. Ha a perújítási indítványt a bíróságnál terjesztették elő, a 
bíróság azt az alapügy bírósági ügyirataival együtt észrevételének megtétele érdekében 
megküldi az ügyészségnek. Az ügyészség az alapügy ügyiratait a nyilatkozatával együtt 
egy hónapon belül visszaküldi a bíróságnak. A bíróság kézbesíti az ügyészség 
nyilatkozatát a perújítási indítvány előterjesztőjének. A terhelt részére kézbesíteni kell a 
más által előterjesztett perújítási indítványt és az arra tett ügyészségi nyilatkozatot. 
 
Ha a perújítás megengedhetőségében való döntéshez bizonyítási eszköz felkutatása 
szükséges, a bíróság perújítási nyomozást rendel el. 
 
A perújítás megengedhetőségének elbírálása során a bíróság nem mérlegelheti a 
hivatkozott bizonyítékok bizonyító erejét, csak azt, hogy a bizonyítékok alkalmasak-e 
az indítványozott cél elérésére.  
 
Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást nem ügydöntő 
végzésével elrendeli, és az ügyet a megismételt eljárás lefolytatására 
a) megküldi az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak vagy 
b) átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 
 
A bíróság a perújítás elrendelésével egyidejűleg az alapügyben kiszabott büntetés vagy 
alkalmazott intézkedés végrehajtását, illetve a jogerős ügydöntő határozatban foglaltak 
teljesítését felfüggesztheti, illetve félbeszakíthatja, vagy a szükséges 
kényszerintézkedést elrendelheti. Az alaptalan, illetve a törvényben kizárt, az arra nem 
jogosulttól származó vagy elkésett perújítási indítványt a bíróság nem ügydöntő 
végzésével elutasítja. A bíróság a perújítási indítványt elutasítja akkor is, ha az 
indítványozó, illetve a távollétes elítélésre alapított perújítási indítvány esetén a terhelt 
elérhetetlenné vált. A korábbival azonos tartalommal ismételten előterjesztett perújítási 
indítványt a bíróság érdemi indokolás nélkül elutasítja. 
 
A perújítás elrendelése ellen nincs helye fellebbezésnek. A perújítási indítvány 
elutasítása miatt az indítványozó fellebbezhet, fellebbezésében azonban új perújítási 
okra nem hivatkozhat. 

 
II. Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a 
megismételt eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt első fokú bíróságnak, 
illetőleg a megismételt eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz teszi át.  
 

A perújítás elrendelése esetén a perújítási eljárást a bírósági eljárás általános szabályai 
szerint kell lefolytatni a perújítás jellegéből folyó eltérésekkel. Ennek megfelelően a 
perújítás során előkészítő ülés nem tartható, a tárgyalásra szóló idézéssel együtt a 
perújítást elrendelő végzést is kézbesíteni kell, továbbá a bíróság a vádirat helyett a 
perújítással megtámadott ítéletet és a perújítást elrendelő végzés lényegét ismerteti. A 
perújítás lefolytatását a törvény – az eddigiekkel azonosan – célhoz kötötten, az 
indítvány keretei között engedi meg, valamint már a bizonyítás során kizárja a terhelt 
terhére történő bizonyítást, ha a perújítást a javára előterjesztett indítvány alapján 
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rendelték el. A célhoz kötöttségből adódik továbbá, hogy a perújítási tárgyaláson más 
perújítási okra, mint amelyre tekintettel elrendelték, nem lehet áttérni. 
 
A bíróság az alapügyben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés végrehajtását, 
illetve a jogerős ügydöntő határozatban foglaltak teljesítését felfüggesztheti, 
félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendelheti. Ennek az oka az, 
hogy önmagában a perújítás elrendelése nem szünteti meg az alapügyben hozott jogerős 
határozat végrehajthatóságát. 
 
A perújítás lefolytatása során 
a) a bizonyítás terjedelmét kizárólag az a perújítási ok határozza meg, amely miatt a 
perújítást elrendelték, és 
b) nem rendelhető el olyan bizonyítás, amely a terhelt terhére szóló változást 
eredményezne, ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elő. 

 
Határozatok 
1. az alapügyben hozott ítélet vagy eljárást megszüntető végzés (illetve annak perújítással 

megtámadott részének) hatályon kívül helyezése és a törvénynek megfelelő határozat 
meghozatala, amennyiben a bíróság megállapítja, hogy a perújítás alapos; 

2. a perújítás elutasítása, ha a bíróság azt alaptalannak találja, vagy a távollétes elítélésre 
alapított perújítás során a terhelt elérhetetlenné vált. 

 
Ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elő, az új határozat meghozatalakor a 
súlyosítási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A perújítás 
elrendelése után hozott határozatok ellen az általános szabályok szerint van helye 
jogorvoslatnak. 
 
 

VII.2. Felülvizsgálat (Be. 648-664.§) 
 
A felülvizsgálat, mint rendkívüli perorvoslat a törvénysértések orvoslására hivatott olyan 
esetekben, amikor is a jogerős ítélet vagy más ügydöntő határozat a büntető- vagy 
büntetőeljárási jogsértés miatt semmisnek tekintendő. A felülvizsgálat kizárólag az érdemi 
jogkérdésekkel kapcsolatos hibák kiküszöbölésére szolgáló, a legmagasabb bírói fórum 
(Kúria) által elbírálható devolutív hatályú rendkívüli perorvoslat. A jogi hibák orvoslására 
korábban is rendelkezésre álltak különböző elnevezésű jogintézmények (az 1896. évi Bp. 
esetében perorvoslat a jogegység érdekében, az 1973. évi Be. alapján törvényességi óvás), 
1992-től került bevezetésre a felülvizsgálat az Alkotmánybíróság 9/1992. számú határozata 
következményeként az 1992. évi LXIX. törvénnyel. A Be. a jogerős ügydöntő határozat 
lényeges jogi hibáinak orvoslására fenntartja a szűk körben igénybe vehető felülvizsgálat 
jogintézményét. 
 

K.A. 2012 decemberében a fővárosi csúcsforgalomban a piros lámpánál várakozott autójával. 2 tolvaj 
egy kismotorról az álló nő autójának ablakát bezúzta és elragadta a táskáját. A nő az autójával üldözőbe 
vette őket, amelynek során a motoros és a nő is számos közlekedési szabályt megszegett, majd fél 
kilométerre a lopás helyszínétől a motor felborult, és a motoron ülő egyik tolvaj halálos sérülést 
szenvedett. Az üldözés közben több vétlen autó megsérült, összességében több milliós kár keletkezett, egy 
vétlen autós könnyebben megsérült. Az ellopott kézitáskában pénz, bankkártya, ékszerek és okiratok 
voltak. Az elsőfokú bíróság közúti veszélyeztetés és rongálás miatt egy év felfüggesztett 
szabadságvesztésre, majd a Fővárosi Törvényszék másodfokon, jogerősen halált okozó közúti 
veszélyeztetés és rongálás miatt már két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a nőt, továbbá eltiltotta 
a járművezetéstől. (Az életben maradt tolvaj időközben e cselekménye és több másik hasonló miatt 2 év 11 



73 

hónap letöltendő szabadságvesztést kapott.) K.A. védője fordult a Kúriához felülvizsgálati indítvánnyal az 
ítéletek megsemmisítését és védence vádak alóli felmentést célozva. Érvelése szerint a meglopott nő jogos 
védelmi helyzetben volt, így cselekménye nem bűncselekmény, vétlen, harmadik személyeket nem 
veszélyeztetett, továbbá a két férfi erőszakos támadásának hatására elvesztette pszichés kontrollját, 
ijedtség, menthető felindultság állapotában volt, és már csak ezért sem büntethető. A Legfőbb Ügyészség 
álláspontja szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy ennek az üldözésnek nem lettek súlyosabb 
következményei, több áldozata. A vádlottéhoz hasonló fellépésre még a hatóságok tagjai sem jogosultak, 
továbbá a történtek értékelésekor az egyik oldalon egy ellopott kézi táska, a másikon vétlen, kívülálló 
emberek életének veszélyeztetése áll. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban felmentő ítéletet hozott és 
kimondta: a vádlott jogos védelmi helyzetben volt, magatartása nem veszélyes a társadalomra, nem 
követett el bűncselekményt. A támadó választja meg a helyet, az időt, a támadás módját, így neki kell 
viselnie az ilyen támadást indokolt és szükséges módon elhárító cselekmények következményeit, 
kockázatát is. Személy elleni támadásnál mindaddig fennáll a jogos védelmi helyzet, amíg fel nem 
hagynak a támadó magatartással. A tulajdon elleni támadásnál sem büntethető az a magatartás, amely 
ennek elhárításához szükséges. A tulajdon elvétele viszont csak akkor válik befejezetté, ha a jogos 
tulajdonosnak már nincs reális esélye visszaszerzésére, mindaddig azonban jogos védelmi helyzetben 
igyekszik elhárítani a tulajdona elleni támadást. A Kúria álláspontja szerint az ügyben nem egy menekülő 
üldözéséről, hanem a tetten ért tolvaj elleni fellépésről van szó, ami megengedett. Túl azon, hogy az 
eseménysort a támadás indította el, a tolvajok a történtek közben is bármikor dönthettek volna úgy, hogy 
visszaadják a lopott holmit, vagy legalább megszabadulnak attól, és akkor már nem jogos védelmi 
helyzetben folytatta volna a tulajdona elleni támadás elhárítását a megvádolt nő. A konkrét esetben 
azonban a nő magatartása mindvégig jogszerű volt, a támadóké pedig jogszerűtlen. A Legfőbb Ügyészség 
álláspontjára reflektálva a Kúria azt is megállapította, hogy egy hivatalos személyre, például egy 
kiképzett, kényszerítő eszközökkel felszerelt, hivatását végző rendőrre egész más szabályok, elvárások 
vonatkoznak, mint egy váratlan, erőszakos támadás áldozatára. A rongálás bűncselekménye pedig csak 
szándékos lehet, erről pedig ez esetben nem lehet beszélni. 

 
A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen felülvizsgálatnak van helye az alábbi okokból: 
 
A) Büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt, ha a bíróság: 
 
1. a büntető anyagi jog szabályainak megsértésével 
 állapította meg a terhelt bűnösségét, 
 rendelte el a terhelt kényszergyógykezelését, 
 mentette fel a terheltet vagy 
 szüntette meg az eljárást; 
 
2. a bűncselekmény törvénysértő minősítése miatt, illetve a Btk. más szabályának 
megsértésével 
 szabott ki törvénysértő büntetést, 
 alkalmazott törvénysértő intézkedést; 

 
3. a Btk. 86. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a büntetés 
végrehajtását. 
 

Btk. 86. § (1) A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel azzal szemben, aki 
a) többszörös visszaeső, 
b) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, vagy 
c) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy 
felfüggesztésének próbaideje alatt követte el. 

 
B) Eljárási szabálysértés miatt, ha a bíróság a határozatát: 
 joghatóság hiányában, 
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 a magánindítvány, a feljelentés, vagy a legfőbb ügyésznek a 4. § (9) bekezdésében vagy 
a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányában, 

 nem az arra jogosult által emelt vád alapján, 
 a 608. § (1) bekezdésében meghatározott eljárási szabálysértéssel (abszolút eljárási 

szabálysértés) vagy 
 a súlyosítási tilalom megsértésével 
hozta meg. 
 
C) Alkotmánybíróság határozata alapján: 
ha az Alkotmánybíróság a jogerős ügydöntő határozattal befejezett büntetőeljárás 
felülvizsgálatát rendelte el. 
 
D) Nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata alapján: 
 ha nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy az eljárás 

lefolytatása vagy a bíróság jogerős ügydöntő határozata megsértette a törvényben 
kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, feltéve, hogy a nemzetközi 
emberi jogi szerv joghatóságának Magyarország alávetette magát. 

 ha a nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv a nemzetközi szerződés azon 
rendelkezésének megsértését állapította meg, amely olyan eljárási szabálysértést 
valósított meg, amely e törvény szerint felülvizsgálattal nem, csak fellebbezéssel 
támadható. 

(A nemzetközi emberi jogi szerv határozata alapján nincs helye felülvizsgálatnak, ha az 
kizárólag az ügy észszerű időn belül történő elbírálása követelményének megsértését 
állapította meg.) 
 
E) A Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától való eltérés esetén: 
ha az eltérés a büntető anyagi jog szabályainak az A) pontban meghatározott megsértését 
eredményezte vagy a B) pontban meghatározott eljárási szabálysértést eredményezett. 
 
Kizárt a felülvizsgálati indítvány: 
 a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt a harmadfokú bíróság jogerős 

ügydöntő határozatának rendelkezése, illetve része ellen, 
 a Kúria jogegységi eljárása alapján, felülvizsgálat során vagy a törvényesség érdekében 

bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozata ellen, 
 ha a törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatása útján orvosolható. 
 
A büntető anyagi jogi szabálysértés esetén akkor van helye a rendkívüli perorvoslatnak, ha az 
a büntetőjogi felelősség eldöntését, vagy a joghátrány törvényességét érintette. Erre példa, ha 
valamely jogosult a felülvizsgálati indítványban jogos védelmi helyzetre, mint 
büntethetőséget kizáró okra hivatkozik. A felülvizsgálat azonban csak akkor lesz az ezt 
indítványozó számára eredményes, ha a tényállás erre vonatkozó megállapításokat is 
tartalmaz. 
 
Az eljárási szabálysértések körében csak a törvényben felsorolt, ún. abszolút eljárási 
szabálysértések esetében vehető igénybe a rendkívüli jogorvoslat. Nem vehető igénybe a 
felülvizsgálat az ún. relatív eljárási szabálysértések esetén. Ennek megfelelően például relatív, 
és nem abszolút eljárási szabálysértés, ha a bíróság a tényállás megállapítása során a 
törvényben kizárt bizonyítékot (például mentességi jogra nem figyelmeztetett tanú 
vallomását) is elfogadott. Ez az eljárási hiba csak rendes jogorvoslat keretében támadható. 
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Minden esetben kizárt a felülvizsgálat, ha a törvény akár az egyszerűsített felülvizsgálat, akár 
a különleges eljárások körében felsorolt esetekben lehetővé teszi a jogerős döntés javítását. 
 
A jogerős ügydöntő határozatban megállapított tényállás támadása kizárt. Ebből következik, 
hogy nem támadható a tényállás megalapozottsága, és a Kúriát a felülvizsgálati eljárásban a 
megalapozatlan tényállás is köti. El kell utasítani a felülvizsgálati indítványt, ha az 
megalapozatlansági okra hivatkozik, vagy támadja a bizonyítékok mérlegelését támadja. 
 
A Kúria a felülvizsgálat alapjául szolgáló ún. abszolút eljárási szabálysértéseket akkor is 
vizsgálja, ha az indítványt nem ebből az okból nyújtották be. Abban az esetben ha az anyagi 
jogi jogszabálysértésre alapított felülvizsgálati indítvány alapos lenne, akkor is eljárási 
szabálysértés okából történő hatályon kívül helyezésre kerül sor, ha a Kúria azt észleli. A 
feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértések vizsgálata megelőzi az 
egyéb okra alapított felülvizsgálatot. 
 
Felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított 
hat hónapon belül lehet előterjeszteni. A terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány 
benyújtása nincs határidőhöz kötve (akár a halála után is). 
 
Felülvizsgálat indítványozására jogosultak 
 
A terhelt terhére: 
 az ügyészség, 
 
A terhelt javára: 
 az ügyészség, 
 a terhelt, 
 a védő, 
 a terhelt törvényes képviselője, 
 a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt házastársa vagy élettársa, 
 a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa. 
 
Minden jogosult csak egyszer nyújthat be felülvizsgálati indítványt, kivéve, ha az újabb 
felülvizsgálati indítvány benyújtása az Alkotmánybíróság határozatán vagy a nemzetközi 
emberi jogi szerv döntésén alapul. Felülvizsgálati indítvány ugyanazon tartalommal csak 
egyszer nyújtható be. 
 
A felülvizsgálati eljárás menete 
 
A felülvizsgálati indítványt a Kúria három hivatásos bíróból álló tanácsa, ha pedig az a Kúria 
határozata ellen irányul (kivéve a kizárt, elkésett és nem jogosulttól származó indítványt) a 
Kúria öt hivatásos bíróból álló tanácsa tanácsülésen vagy nyilvános ülésen bírálja el. A 
felülvizsgálati eljárásban védő részvétele kötelező. A felülvizsgálati indítványban a jogerős 
ügydöntő határozat által megállapított tényállás nem támadható, így a bizonyítékok 
ismételt egybevetésének, eltérő értékelésének, valamint bizonyítás felvételének nincs helye. 
A felülvizsgálati indítványt a megtámadott határozat meghozatala idején hatályos 
jogszabályok alapján kell elbírálni. A Kúria a jogerős ügydöntő határozatot csak a 
felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében és csak a felülvizsgálati indítványban 
meghatározott ok alapján bírálja felül, az eljárási szabálysértések kivételével, amelyeket 
hivatalból vizsgál. 
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A felülvizsgálati eljárás lefolytatására alapvetően a harmadfokú bírósági eljárás szabályait kell 
alkalmazni. 
 
A felülvizsgálati indítvány az alapügyben elsőfokon eljárt bíróságnál, vagy annál a bíróságnál 
terjeszthető elő, amelynek az eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi. A bíróság a 
felülvizsgálati indítványt az alapügy ügyirataival együtt egy hónapon belül felterjeszti a 
Kúriához. A legfőbb ügyész a felülvizsgálati indítványát – az alapügy ügyirataival együtt – 
közvetlenül a Kúriánál terjeszti elő. A tanács elnöke az indítvány előterjesztőjét az 
indítványnak egy hónapon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy a 
jogerős ügydöntő határozatot miért tartja sérelmesnek. 
 
Ha a felülvizsgálati indítvány elutasításának nincs helye, és az alapügyben a vádat az 
ügyészség képviselte, a Kúria az indítványt az alapügy ügyirataival együtt nyilatkozattétel 
érdekében megküldi a Legfőbb Ügyészségnek. Az ügyészség az alapügy ügyiratait a 
nyilatkozatával együtt egy hónapon belül visszaküldi a Kúriának. A Kúria megküldi az 
ügyészség nyilatkozatát a felülvizsgálati indítvány előterjesztőjének. A terhelt részére meg 
kell küldeni a más által benyújtott felülvizsgálati indítványt, és az arra tett ügyészségi 
nyilatkozatot. Az észrevételek megtételére a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül van 
lehetőség. 
 
Amennyiben a felülvizsgálati indítvány elbírálása nyilvános ülésen történik, úgy annak 
megnyitása után a Kúria ismerteti a felülvizsgálati indítvány és a megtámadott határozat 
lényegét, valamint az ügyiratok tartalmából mindazt, ami a felülvizsgálati indítvány 
elbírálásához szükséges. Az ügy előadása után a felülvizsgálati indítvány előterjesztője, az 
ügyész, a védő, valamint az egyéb jogosultak a felülvizsgálati indítvány keretei között 
felszólalhatnak. A felszólalások után válasznak van helye. A felszólalás joga utoljára a 
terheltet illeti meg. 
 
Határozatok 
 
1. felülvizsgálati indítvány elutasítása, ha 

 a felülvizsgálat a törvényben kizárt, 
 azt az arra nem jogosult terjesztette elő, 
 elkésett, 
 a felülvizsgálati indítványt felhívás ellenére nem vagy újból hiányosan 

terjesztették elő, 
 az indítványozó elérhetetlenné vált. 

2. a megtámadott határozatot nem ügydöntő végzésével hatályában fenntartja, ha a 
felülvizsgálni indítványozott ügydöntő határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy 
olyan eljárási szabálysértés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges 
kihatása nem volt; 

3. a megtámadott határozatot megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő határozatot hoz, 
ha az alapügyben a bíróság a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt 
állapította meg a terhelt bűnösségét, vagy rendelte el kényszergyógykezelését, a 
bűncselekmény törvénysértő minősítése, illetve a Btk. más szabályának megsértése 
miatt szabott ki törvénysértő büntetést, alkalmazott törvénysértő intézkedést, a 
törvényben foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a büntetés végrehajtását, vagy a 
súlyosítási tilalom megsértésével hozta meg a határozatát; 
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4. a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságot új eljárásra utasítja, ha a terhelt felmentésére vagy az eljárás 
megszüntetésére a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt került sor; 

5. a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti. 
 
A Kúria a terhelt terhére benyújtott felülvizsgálati indítvány esetén a megtámadott határozatot 
a terhelt javára is megváltoztathatja. A terhelt terhére benyújtott felülvizsgálati indítvány 
feloldja a súlyosítási tilalmat. Ilyenkor a felülvizsgálati eljárásban akkor is kiszabható az 
elsőfokú határozatban kiszabottnál súlyosabb joghátrány, ha ezen határozat ellen kizárólag a 
terhelti és védői fellebbezések folytán került sor másodfokú eljárásra (BH2017. 256.). 
 
A Kúria a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és (az 
eljárást megszünteti, vagy) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot új eljárásra 
utasítja, illetve az ügyiratokat az ügyészségnek megküldi, ha az alapügyben a bíróság a 
jogerős ügydöntő határozatát valamely eljárási szabálysértéssel hozta meg. 
 
A törvénysértő felmentő vagy eljárás megszüntető végzés felülvizsgálata során hiába lehetne 
változatlan tényállás mellett a terhelt bűnösségét az ügyiratok alapján megállapítani, erre 
nincs lehetőség a felülvizsgálati eljárásban Mindez megfosztaná a terheltet az őt megillető 
rendes jogorvoslat lehetőségétől. Ez az oka, hogy ilyenkor a felülvizsgálattal támadott 
határozat hatályon kívül helyezéséről és az eljárt bíróságok új eljárásra utasításáról kell 
rendelkezni. 
 
Felülvizsgálati eljárásban a megtámadott határozatok hatályon kívül helyezésére és az eljárt 
bíróságok új eljárás lefolytatására kötelezésére legtöbbször az ún. feltétlen hatályon kívül 
helyezést eredményező eljárási szabálysértések esetén kerül sor.  
 
 

VII.3. Alkotmányjogi panasz  
(Be. 665.§ és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26-31. §§) 

 
Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejtette: az alkotmányjogi panasz alapján indult 
eljárásokban kiemelt feladatának tekinti, hogy a jogszabályoknak olyan értelmezését fogadja 
el, amely összhangban áll az Alaptörvényben biztosított jogok érvényesülésével. 
Alkotmányjogi panasz benyújtására elsősorban akkor van lehetőség, ha az indítványozónak az 
Alaptörvényben biztosított jogát bírósági döntéshozatal során sértették meg. Kivételesen 
azonban akkor is lehet alkotmányjogi panaszt benyújtani, ha az indítványozót az ügyében 
bírói döntés nélkül, közvetlenül hatályosuló jogszabály miatt érte jogsérelem. Az 
alkotmányjogi panasz nem irányulhat a bírói döntés jogszerűségének vagy 
megalapozottságának felülvizsgálatára, az Alkotmánybíróság nem egy további jogorvoslati 
fórum a rendes bírósági rendszerben. Az Alkotmánybíróság azt vizsgálja, hogy a bírói 
döntés vagy az alkalmazott jogszabályi rendelkezés sérti-e az indítványozó 
Alaptörvényben biztosított jogát. Fontos szempont továbbá, hogy az Alkotmánybíróság az 
alkotmányjogi panaszt csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, 
vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén bírálja el érdemben. Ha ilyen kérdést 
az ügy nem vet fel, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a befogadási eljárás 
során visszautasítja. Az elmúlt időszakban alkotmányjogi panasz nyomán több, a Be. 
normaszövegét és gyakorlatát érintő határozatot hozott az Alkotmánybíróság, olykor még a 
Kúria jogi álláspontjával szemben is. 
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A 8/2013. (III. 1.) AB határozat alapjául szolgáló esetben a terhelt első kihallgatásáról a kirendelt védőt 
igazolható módon nem értesítette az eljáró nyomozó hatóság, a védő távollétében felvett vallomást pedig 
az eljáró bíróságok bizonyítékként értékelték. Az ügyben eljárt törvényszék azt az álláspontot foglalta el, 
hogy a kirendelt védő értesítésének elmaradása a terhelti kihallgatás tervezett időpontjáról nem jelenti a 
védekezéshez való jog lényeges korlátozását, mivel a Be. kifejezetten nevesíti azokat az eljárási 
szabálysértéseket, amelyek a vallomás bizonyítékként történő értékelését kizárják. Ilyen jellegű eljárási 
szabálysértésként a jogalkotó pedig kizárólag a Be. 117. § (2) bekezdésében foglalt, "Miranda 
formulaként" ismert figyelmeztetés elmulasztását nevesíti. Ezzel szemben a Be. nem fűz ilyen jellegű 
jogkövetkezményt ahhoz, ha a kirendelt védő értesítése a terhelti kihallgatás tervezett helyéről és 
időpontjáról elmarad. Ezzel a jogi állásponttal a másodfokon eljáró ítélőtábla is egyetértett. Az 
alkotmányjogi panasz folytán eljárt Alkotmánybíróság az ügyben eljárt bíróságok értelmezését elutasítva 
megállapította: az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény, hogy a 
Be. 48. § (1) bekezdésének alkalmazásakor a terhelt érdekében kirendelt védőt a terhelti kihallgatás 
helyéről és időpontjáról igazolható módon, olyan időben értesítsék, hogy a kirendelt védőnek lehetősége 
legyen az eljárási törvényben foglalt jogait gyakorolni és a terhelti kihallgatáson részt venni. Ilyen 
értesítés elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítékként nem értékelhető.  
 
A 34/2013. (XI. 22.) AB határozat alapjául szolgáló esetben az öttagú tanácsban eljáró törvényszék 
(akkor még megyei bíróság) két hivatásos bírája a büntetőeljárás nyomozási és vádelőkészítési 
szakaszában egyes terheltekkel szemben elrendelt előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbításáról 
döntött. A védelmi álláspont szerint a bírói tanács két tagjával szemben a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján kizáró ok állt fenn, ugyanis a törvény úgy rendelkezik, hogy a bíróság további eljárásából ki van 
zárva, aki az ügyben nyomozási bíróként járt el. A fellebbezés folytán eljárt ítélőtábla a védelem 
álláspontját nem tartotta megalapozottnak, értelmezése szerint a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontjában 
megfogalmazott kizárási szabályt kizárólag a törvényszék elnöke által, a Be. 207. § (1) bekezdése szerint 
kijelölt nyomozási bíró tekintetében szükséges érvényesíteni. A Be. 207. § (6) bekezdése szerint eljáró 
törvényszéki egyesbíró azonban nem minősül kijelölt nyomozási bírónak, így megőrzi perbírói minőségét 
és ebből következően az ítélkezésben is részt vehet. Felülvizsgálati eljárás eredményeként a Kúria az 
ítélőtábla kizárással összefüggésben képviselt jogértelmezését, annak indokaival egyezően hatályában 
fenntartotta. Az Alkotmánybíróság azonban szemben az eljárt bíróságok – köztük a Kúria – álláspontjával 
szemben az EJEB által alkalmazott kettős tesztre figyelemmel (a bírói pártatlanság objektív és szubjektív 
oldalát egyaránt alapul véve) megállapította: az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó 
alkotmányos követelmény, hogy a Be. 207. § (6) bekezdése szerint eljáró bíró ugyanezen törvény 21. § (3) 
bekezdés a) pontjának megfelelően a bíróság további eljárásából ki van zárva. 

 
Alkotmányjogi panasz benyújtására jogosult az egyedi ügyben érintett személy vagy 
szervezet és a legfőbb ügyész. Az alkotmányjogi panasz kezdeményezésének esetei: 
1. az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása 

folytán 
a) az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és 
b) jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára 

biztosítva 
2. kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha 

a) az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása 
folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és 

b) nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati 
lehetőségeit az indítványozó már kimerítette 

3. a legfőbb ügyész az ügyész részvételével lefolytatott egyedi ügyben alkalmazott 
jogszabály Alaptörvényben biztosított jogok sérelmét okozó alaptörvény-ellenességének 
vizsgálata érdekében, ha a jogosult maga nem képes jogainak védelmére, vagy a 
jogsérelem a személyek nagyobb csoportját érinti 

4. alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a 
bírósági eljárást befejező egyéb döntés 
a) az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és 
b) az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati 

lehetőség nincs számára biztosítva 
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Az alkotmányjogi panasz igénybe vételét kizáró okok: 
 Ha alkotmányjogi panasz vagy bírói kezdeményezés alapján az alkalmazott jogszabály 

vagy jogszabályi rendelkezés Alaptörvénnyel való összhangjáról az Alkotmánybíróság 
már döntött, ugyanazon jogszabályra, illetve jogszabályi rendelkezésre és ugyanazon 
Alaptörvényben biztosított jogra, valamint azonos alkotmányjogi összefüggésre 
hivatkozással – ha a körülmények alapvetően nem változtak meg – nincs helye az 
alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló alkotmányjogi panasznak, valamint 
bírói kezdeményezés alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló vizsgálatának. 

 Ha egy ügyben alkotmányjogi panasz alapján a bírói döntés Alaptörvénnyel való 
összhangjáról az Alkotmánybíróság már döntött, ugyanabban az ügyben érintett 
panaszos által, azonos jogszabályra, illetve jogszabályi rendelkezésre és ugyanazon 
Alaptörvényben biztosított jogra, valamint azonos alkotmányjogi összefüggésre 
hivatkozva alkotmánybírósági eljárásnak nincs helye. 

 
Az alkotmányjogi panasz benyújtásának határideje: 
1., 3. és 4. eset: a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított 60 napon belül 
2. eset: az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított 180 napon belül 
 
A döntés közlésének elmaradása esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló 
határidő a tudomásszerzéstől, vagy az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének 
bekövetkezésétől számított 60 nap. Az Alkotmánybíróság olyan alkotmányjogi panasz 
tárgyában is dönthet, amelyet az indítványozó rajta kívül álló elháríthatatlan okból történő 
akadályoztatása folytán a határidő eltelte után nyújtott be, és az akadály megszűnésétől 
számított 15 napon belül – az elbírálásra alkalmas indítvány előterjesztésével egyidejűleg – 
igazolási kérelmet nyújt be. Az igazolási kérelem megalapozására szolgáló tényeket az 
indítványozó a kérelemben valószínűsíti. 
 
Jogvesztő határidőt is tartalmaz a törvény, ugyanis a döntés közlésétől, illetve az 
Alaptörvényben biztosított jog sérelmének bekövetkezésétől, valamint a 2. esetben az 
alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított 180 nap elteltével 
alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye. 
 
Az alkotmányjogi panaszt írásban, a 2. eset kivételével az ügyben első fokon eljárt bíróságnál 
kell az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani, amely továbbítja azt az 
Alkotmánybírósághoz. 
 
Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló 
alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. Az 
Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról ésszerű határidőn belül hoz döntést. 
 
Ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján semmisít meg egyedi ügyben 
alkalmazott jogszabályt, a megsemmisített jogszabály az Alkotmánybíróság eljárására okot 
adó ügyben nem alkalmazható. Az Alkotmánybíróság ettől eltérően is meghatározhatja az 
Alaptörvénnyel ellentétes jogszabály hatályon kívül helyezését, illetve a megsemmisített 
jogszabály általános vagy egyedi ügyekben történő alkalmazhatatlanságát, ha ezt az 
Alaptörvény védelme, a jogbiztonság vagy az eljárást kezdeményező különösen fontos érdeke 
indokolja. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása alapján a 
bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével vagy 
az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
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megszüntető határozatával befejezett büntetőeljárás és a jogerős határozattal befejezett 
szabálysértési eljárás felülvizsgálatát rendeli el, ha az eljárásban alkalmazott jogszabály vagy 
jogszabályi rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetve az intézkedés csökkentése vagy 
mellőzése, valamint a büntetőjogi, illetve a szabálysértési felelősség alóli mentesülés vagy 
annak korlátozása következne. 
 
Ha az Alkotmánybíróság a 4. esetben folytatott eljárásában alkotmányjogi panasz alapján 
megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. (A bírói döntést 
megsemmisítő alkotmánybírósági döntés eljárási jogkövetkezményére a bírósági eljárások 
szabályait tartalmazó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.) Ennek következtében a 
szükség szerint lefolytatandó bírósági eljárásban az alkotmányjogi kérdésben az 
Alkotmánybíróság határozata szerint kell eljárni. Az Alkotmánybíróság a bírói döntés 
megsemmisítése esetén megsemmisítheti a döntéssel felülvizsgált más bírósági vagy hatósági 
döntéseket is. 
 
 

VII.4. Jogorvoslat a törvényesség érdekében (Be. 666-669. §§) 
 
A bírósági határozat jogerőre emelkedhet akkor is, ha törvénysértő, feltéve hogy a még nem 
jogerős határozatot a jogosultak jogorvoslattal nem támadták, vagy a már jogerős határozat 
megtámadására, változtatására nem vettek igénybe rendkívüli perorvoslatot. Ugyanakkor 
legfőbb ügyész alkotmányos kötelessége, hogy őrködjék a törvények megtartásán, ennek 
érvényesítésére szolgáló egyik eszköz a jogorvoslat a törvényesség érdekében. Az 1999. évi 
CX. törvény által bevezetett jogorvoslat a törvényesség érdekében kizárólag a legfőbb ügyész 
által igénybe vehető jogi eszköz és elsődleges célja nem a felekre kiható határozat elérése, 
hanem annak deklarálása, hogy a megtámadott határozat törvénysértő. Ugyanakkor a törvény 
megengedi, hogy a jogorvoslattal megtámadott ítéletet a Kúria kizárólag az elítélt javára (a 
favor defensionis elvének megfelelően) és nem a terhére megváltoztathassa, egyebekben csak 
a törvénysértést deklarálhatja. A jogorvoslat ultima ratio a perorvoslatok között, hiszen a 
legfőbb ügyész a bíróság a bíróság törvénysértő jogerős ügydöntő határozata és végleges nem 
ügydöntő végzése ellen jelentheti be e jogorvoslatot, feltéve, hogy a törvénysértés perújítás, 
felülvizsgálat vagy egyszerűsített felülvizsgálati eljárás útján nem orvosolható és a határozatot 
nem a Kúria hozta. A Be. nem változtatott a korábbi törvényi szabályokon. 
 

2019. május 29. napján este a Hableány sétahajó a Margit híd közelében összeütközött a Viking Sigyn 
szállodahajóval és elsüllyedt. A Hableányon 33 koreai turista, valamint a kéttagú magyar személyzet 
utazott, és csak hét embert sikerült kimenteni közülük. Az ügyben halálos tömegszerencsétlenséget okozó 
vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt indult büntetőeljárás a Viking Sigyn kapitánya 
ellen. A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a hajóskapitány letartóztatását, azonban 
megállapította, hogy a gyanúsított – a végzés véglegessé válását követően – 15 millió forint óvadék 
letétele esetén, Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerül, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. A 
Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség fellebbezést jelentett be a döntéssel szemben, melyben kifejtette, 
hogy a terhelt jelenléte az eljárási cselekményeken kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés 
alkalmazásával biztosítható. A Fővárosi Törvényszék a kerületi bíróság végzését érdemben nem 
változtatta meg, az óvadék letételét engedélyezte. Ezután a legfőbb ügyész jogorvoslatot jelentett be a 
törvényesség érdekében és kérte a Kúriát, hogy mondja ki: törvénysértő a bíróságok 
kényszerintézkedéssel kapcsolatos döntése. A Kúria kifejtette: az alsóbb fokú bíróságok döntései 
törvénysértők, többek között azért, mert a bűnügyi felügyelet elrendelésének az alsóbb fokú bíróságok 
döntései szerint sem álltak fenn a feltételei. Azt ugyanis csak szökés, elrejtőzés veszélye esetén lehet 
alkalmazni, a bizonyítás megnehezítésének veszélye esetén nem. Az óvadék a bűnügyi felügyeletet 
biztosítja, tehát ha bűnügyi felügyeletet nem lehet elrendelni, akkor óvadéknak sincs helye – mondta ki. 
Kitért arra is, hogy az alsóbb fokú bíróságok is rögzítették a letartóztatás mellett szóló érveket, így 
például azt, hogy nélküle az ukrán hajóskapitánynak van lehetősége arra, hogy kikerüljön a magyar 
hatóságok látóköréből. A Kúria határozata elvi jellegű, csak a törvénysértést állapíthatta meg, a konkrét 



81 

ügyben a kapitány ügyében elrendelt kényszerintézkedést nem változtathatta meg (az a terhelt terhére 
szóló döntés lett volna). 
 

A jogorvoslat bejelentése nincs határidőhöz kötve. 
 
A Kúria nyilvános ülésen bírálja el, ha az indítvány elutasításának nincs helye. A nyilvános 
ülésről a legfőbb ügyészt, a terheltet és védőjét értesíteni kell. Ha az alapügyben a terheltnek 
nem volt védője, a Kúria a terhelt részére védőt rendel ki (kötelező védelem esete). A 
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítványra a terhelt és a védő észrevételeket 
tehet. A nyilvános ülés a legfőbb ügyésznek vagy képviselőjének a távollétében nem tartható 
meg. A nyilvános ülésen a legfőbb ügyész vagy képviselője, a terhelt és védője felszólalhat és 
– az eljárás jellegéhez képest – indítványokat tehet. 
 
Határozatok 
 
A) Ha a Kúria a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot alaposnak találja, ítéletében 
megállapítja, hogy a sérelmezett határozat törvénysértő.  
 

A1.) A Kúria a törvénysértés megállapítása esetén a terheltet felmentheti, a 
kényszergyógykezelését mellőzheti, az eljárást megszüntetheti, enyhébb büntetést 
szabhat ki, vagy enyhébb intézkedést alkalmazhat, illetve ilyen határozat meghozatala 
érdekében a sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezheti, és szükség esetén az 
eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja. (Kizárólag a terhelt javára szóló döntés 
hozható.) 
 
A2.) Ezeken az eseteken kívül a Kúria határozata csak a törvénysértést állapíthatja meg. 
A terhelt terhére nem változtathatja meg a megtámadott határozatot. 

 
B) Ha a bejelentett jogorvoslatot a Kúria nem találja alaposnak: a jogorvoslatot végzésével 
elutasítja. 
 
 

VII.5. Jogegységi eljárás 
(Be. 670. § és a 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 32-41. 

§ és 42-44. §§) 
 

A bírósági szervezeti törvény 24. § (1) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a Kúria a 
bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz. Ez az egységes ítélkezési gyakorlat 
biztosításának jogi eszköze. Már az 1896. évi Bp. kimondta, hogy a jogegységi eljárás 
elsődleges célja a jogalkalmazás egységének megteremtése és biztosítása volt, a törvény 
azonban megengedte, hogy a Kúria felmentést mondjon ki a jogegységi határozat alapján, 
amennyiben az elítélt terhére megállapítható törvénysértés történt. A jogegységi eljárás és 
indítványozása nem tekinthető klasszikus értelemben vett rendkívüli perorvoslati eljárásnak, 
illetőleg perorvoslatnak, ugyanakkor amennyiben a jogegységi határozattal érintett jogerős 
ügydöntő határozatnak a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító rendelkezése 
törvénysértő, a jogegységi tanács a törvénysértő rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a 
terheltet felmenti, illetve az eljárást megszünteti. Ha a terhelt fogva van, a fogva tartást is 
megszünteti. 
 
Jogegységi eljárásnak van helye, ha 
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a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 
érdekében elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott 
jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése szükséges, 

b) a Kúria valamely ítélkező tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Kúria Bírósági 
Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatától (a továbbiakban: Kúria közzétett 
határozata). Ez esetben a Kúria tanácsa a jogegységi eljárás indítványozása mellett a 
jogegységi határozat meghozataláig az eljárását felfüggeszti. 

 
Indítványozó lehet: 
a) a Kúria elnöke, vagy kollégiumvezetője, illetve helyetteseik, valamint az ítélőtábla 

elnöke, 
b) a fenti b) pontban említett esetben a Kúria tanácsa vagy 
c) a legfőbb ügyész. 
 
Az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy milyen kérdésekben (jogkérdés) és mely okokból 
kéri a jogegységi tanács határozatának meghozatalát, és a b) pontban említett esetben 
javaslatot kell tennie a jogkérdés mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell az 
indítvánnyal érintett bírósági határozatok kiadmányát. 
 
A Kúrián büntető, összevont polgári-gazdasági-munkaügyi, továbbá közigazgatási szakágú 
jogegységi tanács (a továbbiakban: jogegységi tanács) működik. A jogegységi tanácsot a 
Kúria elnöke, elnökhelyettese, kollégiumvezetője vagy kollégiumvezető-helyettese vezeti. A 
jogegységi tanács az elnökből és további 6 tagból áll, a tagokat a jogegységi tanács elnöke 
választja ki. 
 
A jogegységi eljárást a jogegységi tanács elnöke készíti elő, ennek során a jogegységi 
tanácsból egy vagy két előadó bírót jelölhet ki és az indítvánnyal kapcsolatban véleményeket 
szerezhet be. A jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványt – ha azt nem a legfőbb 
ügyész nyújtotta be – a jogegységi tanács elnöke a jogegységi indítvánnyal érintett bírósági 
határozat kiadmányával együtt megküldi a legfőbb ügyésznek. A legfőbb ügyész az indítvány 
kézbesítésétől számított tizenöt napon belül megküldi a jogegységi indítványra tett 
nyilatkozatát a Kúriának. 
 
Az indítvány alapján a jogegységi tanács elnöke kitűzi az ülés határnapját, melyről a 
jogegységi tanács tagjait és a törvény alapján részvételre jogosultakat értesíti. A jogegységi 
tanács ülése nem nyilvános, azon a jogegységi tanács tagjain kívül az indítványozó, a legfőbb 
ügyész és eseti meghívott vehet részt. Az eseti meghívott személyére az indítványozó vagy a 
jogegységi tanács tagja tehet javaslatot, a meghívásról a jogegységi tanács elnöke dönt. A 
jogegységi tanács ülésén akadályoztatása esetén a legfőbb ügyészt az általa kijelölt ügyész 
helyettesíti. 
 
Az ülést a jogegységi tanács elnöke vezeti, annak megnyitása után a jogegységi tanács elnöke 
vagy az előadó bíró összefoglalja a jogegységi indítványt, illetve az elbírálandó elvi kérdés 
lényegét. Az ülésen valamennyi résztvevő felszólalhat, az indítványozó a jogegységi határozat 
meghozataláig az indítványt módosíthatja vagy visszavonhatja. 
 
A felszólalások után a jogegységi tanács elnöke az ülést berekeszti. Ezt követően a jogegységi 
tanács a határozatát tanácskozás után, szavazással hozza meg, a tanácskozáson és a 
szavazásnál a jogegységi tanács elnökén és tagjain kívül csak jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 
Az ülést a jogegységi tanács elnöke fontos okból elnapolhatja. 
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A jogegységi eljárás során meghozható döntések: 
1. A tanács elnöke érdemi elbírálás nélkül elutasítja a nem jogosulttól származó 

indítványt. 
2. A jogegységi tanács érdemi elbírálás nélkül megszünteti a jogegységi eljárást az 

indítvány visszavonása esetén, ha a jogegységi eljárás lefolytatásának okai nem állnak 
fenn. 

3. A jogegységi tanács jogegységi határozatot hoz: A jogegységi indítványnak helyt adó 
határozat rendelkező része tartalmazza a jogegységi eljárás tárgyául szolgáló, illetve 
azzal szorosan összefüggő elvi kérdésben adott iránymutatást. 

4. A jogegységi tanács határozathozatalt mellőző végzést hoz: ha jogegységi határozat 
meghozatala nem szükséges. 

 
A jogegységi határozat és a határozathozatalt mellőző végzés indokolása tartalmazza, hogy a 
jogegységi indítványt ki terjesztette elő, az indítvány mire irányult, és mely bírósági 
határozatokat érint. Ismerteti az elbírálandó elvi kérdésben kialakult eltérő álláspontokat, 
szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított tényállás 
lényegét, helyt adó határozat esetében számot ad a rendelkező részben adott iránymutatás 
indokairól, a határozathozatalt mellőző végzés indokolása esetében annak okáról. 

 
A jogegységi határozatnak – ha törvény kivételt nem tesz –terheltre kiterjedő hatálya nincs, 
azonban ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból következően a jogegységi határozattal 
érintett jogerős ügydöntő határozatnak a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító 
rendelkezése törvénysértő, a jogegységi tanács a törvénysértő rendelkezést hatályon 
kívül helyezi, és a terheltet felmenti, illetve az eljárást megszünteti. Ha a terhelt fogva van, 
a fogva tartást is megszünteti. 

 
Például a 3/2009. számú BJE határozat rendelkező részének 4. pontja ekként rendelkezik: A csalás 
bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben a Nyíregyházi Városi Bíróság 
14.B.3224/1997/64. számú ítéletét, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint másodfokú 
bíróság 1.Bf.1528/2001/4. számú ítéletét az I. r. terhelt bűnösségét társtettesként elkövetett hitelezési 
csalás bűntettében megállapító és a büntetés kiszabására vonatkozó részében, valamint a felülvizsgálati 
ügyben eljárt Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.2154/2003/5. számú végzését hatályon kívül helyezi. I. r. terheltet 
az ellene társtettesként elkövetett hitelezési csalás bűntette miatt emelt vád alól felmenti. A terhén maradó 
számviteli fegyelem megsértésének vétsége miatt megrovásban részesíti. Rosszallását fejezi ki, és felhívja 
az I. r. terheltet, hogy a jövőben tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. 

 
A jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a 
bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: központi honlap) és a Kúria 
honlapján közzé kell tenni. A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben 
történő közzététel időpontjától kötelező. 
 
 

VII.6. Egyszerűsített felülvizsgálat (Be. 671-675. §§) 
 
A Be. a korábbi ún. különleges eljárások átstrukturálásával létrehozta a jogorvoslati 
rendeltetésű egyszerűsített felülvizsgálati eljárásokat. Az egyszerűsített felülvizsgálat esetében 
a bíróság alapügyben meghozott jogerős ügydöntő határozata a törvényben felsorolt 
járulékos jellegű kérdésekben hiányos vagy törvénysértő. Ebből következően az 
egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban nem kerülhet sor az anyagi jogerő áttörésére, csupán 
korrekció történik a másodlagos kérdések törvényességének biztosítására. 
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Egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye, ha a bíróság az alapügyben a 
törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek megfelelően 
rendelkezett a következő kérdésekről: 
 a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megállapításáról, 
 a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés Btk. 87. § b) pontja alapján történő 

végrehajtásának elrendeléséről, 
 a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének hatályon kívül 

helyezéséről, 
 a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről, 
 a feltételes szabadságnak a Btk. 40. § (1) bekezdése alapján történő megszüntetéséről, 
 az előzetes fogva tartás és a bűnügyi felügyelet beszámításáról, 
 a közérdekű munkaként végzendő munkáról, 
 arról, hogy mely foglalkozástól tiltja el a terheltet, 
 a járművezetéstől eltiltás utólagos beszámításáról, 
 a kitiltás helyéről, 
 sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén sportszövetség vagy 

sportlétesítmény meghatározásáról, 
 az elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételéről, a lefoglalt dologról, a zár alá vétel feloldásáról, 
 a próbára bocsátás megszüntetéséről, 
 a pártfogó felügyelet elrendeléséről, 
 a bűnügyi költségről, 
 az elítélt visszaesői minőségéről, 
 a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak a Btk. 121. § (3) bekezdése alapján 

történő megszüntetéséről, vagy 
 a polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben felmerült – bűnügyi 

költségnek nem minősülő – költségről. 
 
Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás során az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését 
követő egy hónapon belül a jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróság, egyébként az 
alapügyben eljárt elsőfokú bíróság jár el. Ha a bíróság tanácsban járt el, az egyszerűsített 
felülvizsgálati eljárásban a tanács elnöke is eljárhat. 
 
A terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati 
eljárásra indítvány az ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető 
elő, illetve a terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített 
felülvizsgálati eljárás hivatalból – az ügydöntő határozat közlésétől számított – hat hónapon 
belül indítható. 
 
Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárást a megindításától számított hat hónapon belül le kell 
folytatni, ezt követően nem hozható a terheltre vagy az egyéb érdekeltre hátrányosabb döntés. 
Ugyanakkor ezen a határidőn túl is kezdeményezhető, illetve lefolytatható az egyszerűsített 
felülvizsgálati eljárás, ha 
 az elkobzásról, vagy az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről azért 

kell határozni, mert a dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy jogszabályba 
ütközik, illetve az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adat hozzáférhetővé tétele 
vagy közzététele bűncselekményt valósít meg vagy 

 az elkobzásról, a vagyonelkobzásról a lefoglalással vagy zár alá vétellel összefüggésben 
kell rendelkezni. 
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A bíróság az ügyiratok alapján dönt, ha az ügyész, a terhelt vagy a védő meghallgatása 
szükséges, nyilvános ülést, ha más bizonyítást vesz fel, tárgyalást tart. Ha az indítványozó a 
nyilvános ülésen vagy a tárgyaláson nem jelent meg, úgy kell tekinteni, mintha az indítványát 
visszavonta volna. 
 
Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban meghozható döntések: 
1. A bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás alapján, szükség esetén az alapügyben 

meghozott határozat törvénysértő rendelkezésének hatályon kívül helyezése mellett a 
törvénynek megfelelő határozatot hoz. 

2. A bíróság az indítványt elutasítja, ha az alaptalan.  
3. A bíróság az eljárást megszünteti, ha a hivatalból megindított eljárásban állapítja meg, 

hogy az eljárás megindításának feltételei nem állnak fenn. 
4. A bíróság az elkésett, a törvényben kizárt vagy a nem jogosulttól származó indítványt 

érdemi indokolás nélkül elutasítja. A nem jogosulttól származó indítvány elutasítása 
esetén a bíróság az eljárást hivatalból megindítja, ha az eljárás törvényi feltételei 
fennállnak. 

 
A bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező kérdésben végzéssel határoz. 
 
A bíróság határozata ellen az fellebbezhet, aki az eljárás megindítása érdekében 
indítványtételre jogosult, vagy az őt érintő körben, akinek a határozat a jogait vagy 
kötelezettségeit érintette. A másodfokú bíróság az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban 
hozott elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezi és az indítványt elutasítja, ha az eljárás 
lefolytatása a törvényben kizárt. A bíróság így jár el akkor is, ha az indítványt nem jogosult 
személy terjesztette elő és egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának hivatalból 
nincs helye. Egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban harmadfokú bírósági eljárásnak nincs 
helye. 
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VIII. KÜLÖN ELJÁRÁSOK 
 
 

A külön eljárások olyan eljárások, amelyek több-kevesebb eltérést mutatnak az általános 
eljárási szabályok alapján folytatott eljárásoktól, különböző szervezeti és eljárási 
rendelkezések révén. Az eltérő rendelkezésekre három fő okból van szükség: 
 az általánostól eltérő életviszonyokat szabályoznak, speciális személyi körre 

vonatkoznak (például fiatalkorúak elleni büntetőeljárás, katonai büntetőeljárás); 
 az opportunitás elvéhez kötődően az állam a sértettre bízza a büntetőjogi igény 

érvényesítését (magánvádas, pótmagánvádas eljárás); 
 az eljárás gyorsítása, egyszerűsítése (például bíróság elé állítás, büntetővégzés 

meghozatalára irányuló eljárás). 
Az egyes külön eljárások körében a Be. csak az eltérő szabályokat tartalmazza, ezek mellett 
egyebekben az általános rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 
 

VIII.1. Fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 
 

Az életkori sajátosságokra figyelemmel, a vonatkozó nemzetközi dokumentumok 
elvárásainak megfelelően napjainkra a fiatalkorúak büntetőjogának komplex rendszere alakult 
ki, anyagi jogi (Btk. XI. fejezet – A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések) és eljárásjogi (Be. 
XCV. fejezet – A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás) szempontból is speciális szabályok 
vonatkoznak rájuk. Az utóbbi évtizedekben a fiatalkorú elkövetők száma - hasonlóan a 
felnőttkorúakéhoz - folyamatosan csökkent (míg 1998-ban 13.086 fő volt, addig 2017-ben 
6492 fő) azonban még jelenleg is meglehetősen magas a számuk, különösen arra 
figyelemmel, hogy az életkori szabályokra tekintettel a fiatalkorúként elkövetett 
bűncselekmények mindösszesen néhány éves (4, illetve bizonyos esetekben 6 év) időszakban 
történhetnek. 
 
Fiatalkorúak, az eljárás célja 
 
A fiatalkorú elleni büntetőeljárás hatálya a fiatalkorú büntető anyagi jogi fogalmához 
igazodva arra terjed ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét 
betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. 
 

A Btk. 105. § (1) bekezdése szerint fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét 
betöltötte, de a tizennyolcadikat nem. A Btk. 16. § alapján gyermekkor miatt nem büntethető, aki a 
büntetendő cselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, kivéve az emberölés [160. § 
(1)–(2) bekezdés], az erős felindulásban elkövetett emberölés (161. §), a testi sértés [164. § (8) bekezdés], 
a terrorcselekmény [314. § (1)–(4) bekezdés], a rablás [365. § (1)–(4) bekezdés] és a kifosztás [366. § 
(2)–(3) bekezdés] elkövetőjét, ha a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét betöltötte, és az 
elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. 
A polgári jog szabályai szerint kiskorú az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha 
házasságot kötött (Ptk. 2:10. §), azonban büntetőjogi és büntető eljárásjogi szempontból azonban az 
ilyen, csupán a házasságkötés folytán nagykorú személy is fiatalkorúnak minősül.  
Az elkövető a tizennegyedik születésnapján még gyermekkorú, a tizennyolcadik születésnapján még 
fiatalkorú. Ez a szabály megfelelően irányadó arra az elkövetőre is, aki a tizenkettedik életévét már 
betöltötte, és a felsorolt bűncselekmények miatt büntethető. Amennyiben a terhelt ellen az eljárás 
fiatalkorúként is és felnőttkorban elkövetett bűncselekmények miatt is folyik, a felnőttkorúakra vonatkozó 
- vagyis az általános - eljárási szabályokat kell alkalmazni. 
Ha a fiatalkorúval szemben több bűncselekmény miatt folyik eljárás, és azok között a tizennegyedik 
életévének betöltése előtt és a tizennegyedik életévének betöltése után elkövetett bűncselekmény is 
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szerepel, a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a tizennegyedik életévét betöltött fiatalkorúra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. Nincs helye fiatalkorú elleni büntetőeljárásnak, ha a terhelttel szemben 
több bűncselekmény miatt folyik eljárás, és azok közül legalább egyet a tizennyolcadik életévének 
betöltése után követett el. Több terhelt esetén a bíróság a felnőtt korú terhelt ügyét a fiatalkorú ügyével 
együtt bírálja el, ha az a fiatalkorú ügyével összefügg. Fiatalkorúval szemben büntetőeljárásnak csak 
közvádra van helye, a magánvádra üldözendő bűncselekmények esetében az ügyészség jár el. 

 
A fiatalkorú elleni büntetőeljárás célja speciális: 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. 
 

Már az első fiatalkorúak elleni eljárási szabályokról rendelkező törvényünk [1913. évi VII. tc.] alapján is 
a speciális cél - a legalitás elvét is áttörve - a „fiatalkorú bűn elkövetők erkölcsi megmentése” volt.11 
Azóta is fontos cél a fiatalkorú elkövetők reszocializációja, hogy minél nagyobb számban illeszkedjenek 
be a társadalomba. 
 

A nevelési cél megvalósítása és a fiatalkorúak védelme megköveteli, hogy az eljáró hatóságok 
az eljárás során folyamatosan vizsgálják, miszerint felmerül-e a fiatalkorúval kapcsolatban 
olyan körülmény, amely a bűnelkövetése folytán vagy más okból történő veszélyeztetté válása 
miatt megalapozza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben [a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény] 
meghatározott jelzési kötelezettséget vagy hatósági eljárás kezdeményezésének a 
kötelezettségét. 
 

Többek között a rendőrség, az ügyészség és a bíróság kötelesek jelzéssel élni a gyermek 
veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a 
gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. A fiatalkorú 
veszélyeztetettségének gyakori oka, hogy a nevelésére, gondozására vagy felügyeletére jogosult személy a 
kötelezettségeit elmulasztja. 

 
Eljáró hatóságok, részt vevő személyek 
 
A fiatalkorúak ügyeinek intézése speciális felkészültséget igényel, ezt szakszerűséget 
biztosítja a Be. azáltal, hogy a fiatalkorúak ügyeiben eljáró bíróságra és ügyészre külön 
szabályokat állapít meg. A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban az elsőfokú bíróság tanácsban 
jár el, ha 
 a bűncselekményre a törvény nyolc évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés 

büntetés kiszabását rendeli, vagy 
 az egyesbíró az ügyet a bíróság tanácsa elé utalta. 
 
Egyéb esetekben a fiatalkorúak ügyében is egyesbíró jár el. Az egyesbíró és a tanács elnöke 
hivatásos bíró. Amennyiben az elsőfokú bíróság tanácsban jár el, úgy az egy hivatásos bíróból 
és két ülnökből áll. Ülnökként kizárólag 
 pedagógus, 
 pszichológus, vagy 
 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 

                                                 
11 Irk Albert: A magyar büntető perjog vezérfonala. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-t., 
Pécs, 1931, 249.o. 
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szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy 
korábban dolgozó személy 

vehet részt. Ez a rendelkezés biztosítja, hogy fiatalkorúak speciális igényeit ismerő, és a 
gyermekvédelem területén tapasztalatot szerzett szakemberek vegyenek részt laikusként az 
ítélkezésben. 
 
A fiatalkorú elleni bírósági eljárásban a vádemelés előtt elsőfokon a nyomozási bíró, 
másodfokon a tanács elnöke, a vádemelés után elsőfokon az egyesbíró vagy a tanács elnöke, 
másodfokon és – a Kúria kivételével – harmadfokon a tanács egyik tagja az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bíró. Fontos, hogy ez nem egy szervezetileg elkülönült 
különbíróságot jelent, hanem kizárólag a rendes bírói szervezetrendszeren belül kijelölt bírói 
tanácsról van szó. Abszolút hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés, ha az 
egyesbíró, illetve első fokon a tanács elnöke, illetve másodfokon, továbbá az ítélőtáblán 
harmadfokon a tanács egyik tagja nem kijelölt bíró, mivel a bíróság nem volt törvényesen 
megalakítva. Korábban a fiatalkorúak elleni eljárás a kizárólagos illetékesség esetkörébe 
tartozott, ma már azonban az általános illetékesség szabályai alkalmazandók rá. 
 
A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a felettes ügyészség által kijelölt ügyész, mint 
fiatalkorúak ügyésze jár el. A 11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás alapján az ügyészség a 
fiatalkorúak büntetőügyeinek intézése során – különösen a fiatalkorúra vonatkozó eltérő 
törvényi rendelkezések maradéktalan érvényesülésének biztosításával – elősegíti, hogy a 
büntetőeljárás a fiatalkorú társadalmi beilleszkedését és az újabb bűncselekmény 
elkövetésétől visszatartását hatékonyan szolgálja. Pontosan a minél szakszerűbb, speciális 
szempontokat előtérbe helyező eljárás érdekében fiatalkorú elleni büntetőeljárásban 
ügyészségi fogalmazó és alügyész nem képviselheti a vádat. 
 
A fiatalkorú elleni eljárásban védő részvétele kötelező. Fontos, hogy a formális védelem 
biztosításán túl a fiatalkorúak elleni eljárásban már a vádemelést megelőzően kötelező a 
védőnek jelen lennie a fiatalkorú részvételével tartott alábbi eljárási cselekményeken: 
 gyanúsítotti kihallgatáson, 
 szembesítésen, 
 felismerésre bemutatáson, 
 helyszíni kihallgatáson, 
 bizonyítási kísérleten, valamint 
 a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel kapcsolatos 

eljárásban tartott ülésen. 
 
A rendelkezések célja a törvény miniszteri indokolása szerint a fiatalkorú védelemhez való 
jogának érvényesülése, amelynek érdekében a védőnek már a nyomozás során naprakész és 
aktív szereplőnek kell lennie, ezért a vádemelés előtt is kötelezően jelen kell lennie azon a 
fiatalkorú részvételével megtartott eljárási cselekményen, mely közvetlenül szolgálja a 
bizonyítást. Ahogy ügyészségi fogalmazó vagy alügyész nem képviselheti a vádat fiatalkorú 
elleni eljárásban, úgy a bíróság előtt a fiatalkorú védőjeként ügyvédjelölt nem járhat el 
ügyvéd helyetteseként. 
 
A Be. 72. § (1) bekezdése szerint a terhelt törvényes képviselője a büntetőeljárásban 
segítőként vesz részt, a jelenléti, észrevételezési, felvilágosításkérési, indítványtételi, ügyirat-
megismerési, valamint jogorvoslati jogára a védő jogai irányadók. A (2) bekezdés szerint a 
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terhelt törvényes képviselőjét tájékoztatni kell a terhelt idézéséről és értesítéséről, a védővel 
közölt határozatokat vele is közölni kell. 
 
Bizonyítás 
 
A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban a bizonyítás a fiatalkorú sajátos szükségleteinek, 
környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények vizsgálatára, a fiatalkorú 
egyéni értékelésére is kiterjed. Ennek célja, hogy a bíróság ügydöntő határozatában a 
legteljesebb mértékben értékelhetők legyenek a fiatalkorú körülményei és személyiségjegyei, 
ezáltal a büntetőjogi szankció minél hatékonyabban egyéniesíthető legyen. A fiatalkorú 
törvényes képviselője vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más személy a fiatalkorú egyéni 
értékelése során köteles együttműködni, ami azt is jelenti, hogy a tanúvallomást ebben a 
körben nem tagadhatja meg. A fiatalkorú egyéni értékelésének komplex rendszerébe tartozik 
különösen a  
 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 Be. vegyes bizonyítási rendszerében a kötött bizonyításra jellemző megoldás egyes 
kötelező bizonyítási szabályok előírása. Ilyen a fiatalkorúak elleni eljárásban a 
környezettanulmány beszerzésére vonatkozó kötelezettség [Be. 684. § (1) bek.], továbbá a 
megfelelő kompetenciával rendelkező igazságügyi szakértők egyesített szakvéleménye 
beszerzésének kötelezettsége a bűncselekmény elkövetésekor a tizenkettedik életévét 
betöltött, de a tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú beszámítási képességének és a 
bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességének 
vizsgálata során [Be. 686. §]. 
 
A Be. alapján minden fiatalkorú ügyében környezettanulmányt kell készíteni, mégpedig a 
gyanúsítotti kihallgatását követően haladéktalanul. A környezettanulmánynak tartalmaznia 
kell a fiatalkorú sajátos szükségleteire, a lényeges környezeti körülményekre vonatkozóan 
adatokat, így többek között a köznevelési intézmény által nyilvántartott és kezelt adatokat 
vagy a munkahelytől kapott tájékoztatást, továbbá a fiatalkorú veszélyeztetettségének 
bűnmegelőzési szempontú kockázatértékelését. A környezettanulmányt a pártfogó felügyelő 
készíti el, aki köteles és jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a 
környezettanulmány elkészítéséhez szükségesek, meghallgatja a fiatalkorút, valamint a 
fiatalkorú törvényes képviselőjét, vagy a fiatalkorú gondozását ellátó más személyt, 
pedagógiai véleményt szerez be és feltárja a gyermekvédelmi előzményeket. A pártfogó 
felügyelő megismerheti az ügyiratokat, a terhelttől, a sértettől, a tanútól, segítőtől és az egyéb 
érdekelttől, a gyámhatóságtól, a gyermekjóléti szolgálattól és a megelőző pártfogó 
felügyelőtől felvilágosítást kérhet, továbbá amennyiben szükséges, úgy a rendőrség 
közreműködését is igénybe veheti. A pártfogó felügyelő a környezettanulmányban értékeli a 
bemutatott tények, körülmények, jellemzők és az eljárás tárgyát képező cselekmény közötti 
kapcsolatot, illetve a fiatalkorú, illetve gyermek kriminális veszélyeztetettségének szintjét. 
 
A környezettanulmányban foglaltak azt is befolyásolhatják, hogy vádemelésre kerül sor a 
fiatalkorúval szemben, vagy más módon, például ügyészi megrovással befejeződik az eljárás, 
esetleg feltételes ügyészi felfüggesztésre kerül sor. 
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Kényszerintézkedések 
 
A kényszerintézkedések körében a letartóztatásra az általános szabályoktól eltérő 
rendelkezések érvényesülnek annak biztosítása érdekében, hogy csak a rendkívüli esetekre 
korlátozottan és minimálisan szükséges időtartamban legyen alkalmazható. Fiatalkorú 
esetében különös gonddal kell vizsgálni, hogy az eljárás célja kisebb korlátozással járó más 
kényszerintézkedéssel nem biztosítható-e, így különösen a letartóztatás helyett alkalmazható-e 
bűnügyi felügyelet. A letartóztatás általános feltételei a fiatalkorúakra is irányadók, de a Be. 
276. § (2) bekezdésében meghatározott különös okok fennállása esetében is csak akkor van 
helye, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges. 

 
Be. 276. § (1) Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott eljárásban a terhelttel 
szemben személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének, 
meghosszabbításának és fenntartásának akkor van helye, ha 
a) a terhelt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható vagy vele szemben vádat emeltek, 
és 
b) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés céljának eléréséhez ez szükséges, és 
az elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. 
 
276.§ (2) Személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés rendelhető el 
a) a terhelt jelenlétének biztosítása érdekében, ha 
aa) megszökött, szökést kísérelt meg, vagy a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság elől 
elrejtőzött, illetve 
ab) megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárásban elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, 
elrejtőzne, 
b) a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében, ha 
ba) a terhelt a bizonyítás meghiúsítása érdekében a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt 
megfélemlített, jogellenesen befolyásolt, vagy tárgyi bizonyítási eszközt, elektronikus adatot, vagy 
vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisített, meghamisított vagy elrejtett, illetve 
bb) megalapozottan feltehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, így különösen a 
büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, tárgyi 
bizonyítási eszközt, elektronikus adatot vagy vagyonelkobzás alá eső dolgot megsemmisítene, 
meghamisítana vagy elrejtene, 
c) a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, ha 
ca) a gyanúsítotti kihallgatását követően az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatta, vagy a 
gyanúsítotti kihallgatását követően elkövetett újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, illetve 
cb) megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az 
eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb 
bűncselekményt követne el. 

 
Ahogy már említettük, a fiatalkorúak esetében a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedéssel kapcsolatos eljárásban tartott ülésen a védő jelenléte kötelező, és azon 
a törvényes képviselő, valamint a fiatalkorú gondozását ellátó nagykorú személy is 
felszólalhat. Az általános szabályoktól eltérően a letartóztatás megszűnik, ha annak tartama a 
bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét be nem töltő fiatalkorúval szemben az 
egy évet, a bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltött fiatalkorúval 
szemben a két évet eléri, kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy 
fenntartott letartóztatás esetét, továbbá ha a másodfokú vagy a harmadfokú bíróság hatályon 
kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálása iránti eljárás van folyamatban vagy 
hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban. A letartóztatás fiatalkorú 
esetében a törvény által meghatározott esetekben javítóintézetben is végrehajtható, 
egyebekben a büntetés-végrehajtási intézetben a fiatalkorúakat el kell különíteni a 
felnőttkorúaktól. 
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Eljárás 
 
A büntetőeljárás dinamikus részéből kiemelendő, hogy a fiatalkorú elleni eljárásban kiemelt 
jelentőséggel bír az eljárás időszerűsége, amely általában a soron kívüliség biztosításával 
érhető el. Ezen túlmenően a fiatalkorú ellenei eljárásban a nyomozás határideje is 
korlátozottabb az általános szabályokhoz képest [ami a Be. 351. § (3)-(4) bekezdése alapján 
a gyanúsított kihallgatásától számított két év, amit egy alkalommal, legfeljebb hat hónappal 
meghosszabbíthat az ügyészség] a következők szerint: 
 A nyomozást a fiatalkorú gyanúsítotti kihallgatásától számított egy éven belül be kell 

fejezni, ha a fiatalkorúval szemben öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás. 

 Ha a fiatalkorúval szemben öt évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekmény miatt van folyamatban nyomozás, annak határideje a gyanúsítotti 
kihallgatástól számított két éven túl nem hosszabbítható meg. 

 
Ahogy az eljárás céljánál már érintettük, a fiatalkorúak ellenei eljárásban lehetőség szerint 
kerülni kell a represszív megközelítést, ehelyett a szocializációt elősegítő, elsősorban az 
ügyész diszkrecionális jogkörébe tartozó eszközöket célszerű alkalmazni. Emiatt a Be. a 
feltételes ügyészi felfüggesztés lehetőségét az általános szabályokhoz képest szélesebb 
körben teszi lehetővé, ami fiatalkorúval szemben akkor alkalmazható, ha: 
 a nyomozás nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendő 

bűncselekmény miatt van folyamatban, és 
 a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel 

a feltételes felfüggesztéstől a fiatalkorú helyes irányú fejlődése várható. 
 
Felnőttkorúak esetében olyan bűncselekmény miatt folyamatban lévő eljárásban alkalmazható feltételes 
ügyészi felfüggesztés, amelyre a törvény háromévi, különös méltánylást érdemlő esetben ötévi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetés kiszabását rendeli és további feltétel, hogy a bűncselekmény 
jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a feltételes ügyészi felfüggesztéstől 
a gyanúsított magatartásának kedvező változása legyen várható. Felnőttkorúaknál a Btk. Különös Része 
által meghatározott büntetési tétel keretei között, de legalább 1 évre történik a felfüggesztés. 
 

Ha a fiatalkorúval szemben feltételes ügyészi felfüggesztésnek van helye, az ügyészség az 
eljárást a Btk. Különös része által meghatározott büntetési tétel keretei között, egy évtől 
három évig terjedő időre függeszti fel. Szükség esetén a pártfogó felügyelői véleményben a 
pártfogó felügyelő javaslatot tesz a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály vagy 
kötelezettség elrendelésére és kitér arra, hogy a terhelt a kilátásba helyezett magatartási 
szabályok vagy kötelezettségek teljesítését vállalja-e, és képes-e teljesíteni, valamint arra, 
hogy a sértett hozzájárul-e a részére adandó jóvátételhez. Meghatározott célra anyagi juttatást 
teljesítése vagy a köz számára munka végzése csak a feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló 
döntés meghozatalakor tizenhatodik életévét betöltő fiatalkorú számára írható elő. 
 
A bírósági eljárásban az előkészítő ülésről és a tárgyalásról a nyilvánosságot az általános 
okokon [erkölcsi okból, különleges bánásmódot igénylő személy védelme érdekében, illetve 
minősített adat és egyéb védett adat védelme érdekében] túl is ki kell zárni, ha ez a 
fiatalkorú érdekében szükséges. A fiatalkorú társadalmi beilleszkedését nehezítheti, ha a 
büntetőeljárásban részt nem vevő személyek is tudomást szerezhetnek a büntetőügy 
részleteiről, továbbá magán- és családi életét védi, helyesirányú fejlődését mozdítja elő adott 
esetben a nyilvánosság kizárása. A bíróság elrendelheti, hogy a tárgyalásnak azt a részét a 
fiatalkorú távollétében tartsák meg, amely a fiatalkorú helyes irányú fejlődését károsan 
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befolyásolhatja. Az így lefolytatott tárgyalás lényegét – legkésőbb a bizonyítási eljárás 
befejezetté nyilvánítása előtt – a fiatalkorúval ismertetni kell. 
 
Az eljárás ismertetett sajátos céljával összhangban a fiatalkorú jelenléte az előkészítő ülésen 
és a tárgyaláson kötelező, hiszen ez mozdíthatja elő a törvények iránti tiszteletét. Amennyiben 
a fiatalkorú terhelt lemondhatna a tárgyaláson való részvételéről, nem érvényesülnének az 
előzőekben felhívott elvek.  
 
Ha az előkészítő ülésen ügydöntő határozat meghozatalára kerülhet sor, akkor az előkészítő 
ülésen ismertetni kell a környezettanulmányt, a pártfogó felügyelői véleményt és az 
összefoglaló pártfogó felügyelői véleményt a büntetőjogi szankció megfelelő 
egyéniesítésének érdekében. 
 
Ha a bíróság elsőfokon tanácsban jár el, a szavazást megelőzően a tanács elnöke 
felvilágosítást ad az ülnököknek (akik laikus résztvevők) arról, hogy milyen határozat 
hozható, tájékoztatást ad a döntéshez szükséges törvényhelyekről, a büntetési nemekről és 
azok mértékéről, valamint az intézkedésekről. 
 
A bíróság az általános szabályoknak [Be. 564. §] megfelelően akkor is bűnösséget állapít 
meg, ha büntetés helyett intézkedést alkalmaz. Így a felnőttkorút és a fiatalkorút egyaránt 
bűnösséget megállapító ítéletben bocsátja próbára, továbbá a fiatalkorú javítóintézeti 
nevelését bűnösséget megállapító ítéletben rendeli el. 

 
564. § (1) A bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki, ha megállapítja, hogy bűncselekményt követett el és 
büntethető. 
(2) A bűnösséget megállapító ítélet rendelkező része tartalmazza 
a) a bíróság döntését arról, hogy a vádlottat bűnösnek mondja ki, 
b) a kiszabott büntetést, illetve az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, 
c) a bíróság által megállapított külön magatartási szabályokat, ha a bíróság a vádlottat pártfogó 
felügyelet alá helyezi, 
d) azt, ha a bíróság a büntetés kiszabását mellőzi. 
 

A további külön eljárásokkal összefüggésben: 
 Fiatalkorú is köthet egyezséget a törvényi feltételek fennállása esetében. 
 A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban a törvényes képviselő a fiatalkorú 

hozzájárulása nélkül is indítványozhatja a tárgyalás tartását. 
 A távollévő fiatalkorú esetén a CI–CII. Fejezet (ismeretlen helyen vagy külföldön 

tartózkodó terhelt) rendelkezései alapján előkészítő ülés, illetve tárgyalás nem tartható. 
 
 

VIII.2. A katonai büntetőeljárás 
 
A katonai büntetőeljárás szabályai az általános eljáráshoz képest eltérő rendelkezéseket is 
tartalmaznak, amelynek oka az e büntetőeljárás alá vont alanyok jogi helyzetének 
sajátosságában, a speciális jogállású jogalanyoknak a szolgálati rend és fegyelem 
fenntartására vonatkozó kötelezettségében keresendő.  
 
A katonai büntetőeljárás személyi és tárgyi hatálya 
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A katonai büntetőeljárás a fiatalkorúakkal szembeni eljáráshoz hasonlóan szoros kapcsolatban 
van az anyagi büntetőjoggal. A katonai büntetőeljárás személyi hatálya a Btk. 127. § (1) 
bekezdése szerinti katonára terjed ki, aki: 
 a Magyar Honvédség tényleges állományú,  
 a rendőrség hivatásos állományú,  
 az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú, 
 a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú,  
 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományú,  
 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú  
tagja. 
 
A Be. a személyi hatály alá tartozó egyes csoportok vonatkozásában állapítja meg a külön 
eljárás tárgyi hatályát. Ennek megfelelően katonai büntetőeljárásnak van helye 
 a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely 

bűncselekmény, 
 a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú 
tagja által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai 
bűncselekmény, valamint a szolgálati helyen, illetve szolgálattal összefüggésben 
elkövetett más bűncselekmény, 

 a szövetséges fegyveres erő tagja által belföldön, valamint e személynek a 
Magyarország határain kívül tartózkodó magyar felségjelű úszólétesítményen vagy 
magyar felségjelű légi járművön elkövetett, magyar büntető joghatóság alá tartozó 
bűncselekménye esetén. 

 
2017-ben, egy esetben készenléti szolgálatban, további három esetben pedig szolgálaton kívül, 
Budapesten és az M3-as autópályán közlekedés, illetve a közterület rendjét sértő szabálysértésekre 
hivatkozva, tényleges jogalap nélkül, rendőri intézkedés alá vont állampolgárokat egy rendőr. Majd azért, 
hogy a további eljárásától eltekintsen, készpénz átadására szólította fel őket. Három sértettől ily módon 
huszonnégyezer forintot szerzett meg a vádlott, míg egy negyedik személytől átvett kétszázötezer forintot 
később visszaadta. A katonai büntetőeljárásban a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális 
Osztálya 2018-ban korrupciós és vagyon elleni erőszakos bűncselekmény miatt emelt vádat ellene. A 
Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 2020. január 20-án kihirdetett másodfokú jogerős ítéletével a 
fellebbviteli katonai ügyész súlyosításra irányuló indítványának helyt adott és az időközben a rendőri 
testülettől leszerelt vádlottat, jogtalan előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali 
vesztegetés elfogadásának bűntette, valamint hivatalos személyként e minőség felhasználásával elkövetett 
zsarolás bűntette miatt halmazati büntetésül hat évi börtönbüntetésre, hat évi közügyektől eltiltásra, 
valamint összesen kétszázezer forint pénzbüntetésre, illetve huszonnégyezer forint vagyonelkobzásra 
ítélte. (Forrás: ugyeszseg.hu) 

 
A katonai büntetőeljárás hatálya kiterjed a terhelt által elkövetett valamennyi 
bűncselekményre, ha ezek közül valamelyik miatt katonai büntetőeljárásnak van helye, és az 
elkülönítés nem lehetséges. Több terhelt esetében akkor van helye katonai büntetőeljárásnak, 
ha a terheltek valamelyikének bűncselekménye katonai eljárásra tartozik, és az elkülönítés – 
tekintettel a tényállás szoros összefüggésére – nem lehetséges. Ez a rendelkezés az orgazdára 
és a bűnpártolóra is kiterjed. Több terhelt esetén a bíróság a fiatalkorú ügyét a katona ügyével 
együtt a katonai büntetőeljárásban bírálja el, ha az a katona ügyével összefügg. Ebben az 
esetben a fiatalkorú terhelt tekintetében megfelelően alkalmazni kell a fiatalkorú elleni 
büntetőeljárásra vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az eljáró hatóságok 
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Az elsőfokú katonai büntetőeljárás lefolytatására a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 
illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3. számú 
melléklete a Fővárosi, a Szegedi, a Győri, a Debreceni és a Kaposvári Törvényszék Katonai 
Tanácsait jogosítja fel, és megállapítja illetékességi területüket is. Másodfokon bizonyos 
kivételekkel a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el. 
 
A katonai büntetőeljárásban a bűncselekmények jellegére és az eljárásban részt vevők 
speciális jogi helyzetére tekintettel az ülnök jogintézménye megmaradt. A katonai 
büntetőeljárásban elsőfokon és másodfokon hivatásos bíróként katonai bíró, elsőfokon 
ülnökként katonai ülnök jár el. Ülnökök részvétele esetén a tanács elnöke katonai bíró. A 
katonai büntetőeljárásban az ülnök a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú főszabály szerint 
nem lehet. A tanácsot rendszerint annak a szervnek az ülnökeiből kell megalakítani, amelynél 
a terhelt az elkövetés időpontjában szolgálatot teljesített. Igazságszolgáltatási érdekből ettől a 
szabálytól el lehet térni. Tábornoki rendfokozatú vádlott elleni eljárásban el lehet térni attól a 
szabálytól, hogy az ülnök nem lehet a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú. 
 
A törvényszék katonai tanácsa egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban, vagy 
egyesbíróként jár el. Tanácsban ítélkezik, amikor a vád tárgyává tett bűncselekményt a 
törvény nyolc évig terjedő vagy azt meghaladó szabadságvesztéssel fenyegeti, illetve a 
cselekmény elbírálása egyébként törvényszéki hatáskörbe tartozik (Be. 20. § (1) bekezdés 2-
18. pont). Amennyiben a vád tárgyává tett cselekmény járásbíróság hatáskörébe tartozik és a 
büntetési tétele nem éri el a nyolcévi szabadságvesztést, akkor a katonai bíró egyesbíróként 
jár el. 
 
A katonai büntetőeljárásban az ügyészség feladatát a legfőbb ügyész által kijelölt ügyészség 
látja el. A katonai büntetőeljárásban katonai ügyész, illetve a legfőbb ügyész által katonai 
büntetőeljárásra kijelölt ügyész jár el. Katonai büntetőeljárásnak csak közvádra van helye, 
magánvádra üldözendő bűncselekmény esetében az ügyészség jár el. 
 
A katonai nyomozó hatóságokra vonatkozó rendelkezések értelmében, ha a nyomozást nem 
az ügyészség végzi - vagyis katonai vétségek esetén - nyomozó hatóságként az 
állományilletékes parancsnok jár el. A parancsnok a nyomozó hatósági jogkörét a 
nyomozószerv, vagy az e feladat ellátásával megbízott nyomozótiszt útján is gyakorolhatja. 
 
Tanúvédelem 
 
A katonai szolgálatot teljesítő tanú különösen indokolt esetben kérheti más szolgálati helyre 
történő vezénylését vagy áthelyezését. A kérelemről a vádemelés előtt az ügyészség, azután a 
bíróság határoz. 
 
Kényszerintézkedések 
 
Az őrizetbe vétel általános feltételeinek megvalósulása esetén a katonai büntetőeljárás hatálya 
alá tartozó bűncselekmény miatt a katona őrizetbe vehető, amely kényszerintézkedést 
értelemszerűen a büntetőügyekben eljáró általános hatóságok is foganatosíthatják. 
Kötelességük azonban az őrizetbe vett katonát 24 órán belül átadni az illetékes ügyészségnek 
(katonai ügyésznek). 
 
A letartóztatás általános feltételei a katonai büntetőeljárásban is érvényesülnek, azonban 
katonával szemben letartóztatást akkor is el lehet rendelni, ha ellene katonai bűncselekmény 
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vagy a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett, szabadságvesztéssel 
büntetendő más bűncselekmény miatt folyik az eljárás, és a terhelt szolgálati vagy fegyelmi 
okból nem hagyható szabadlábon. 
 
A bűncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban 
 
A katonai vétség elbírálása fegyelmi jogkörben a katonai büntetőeljárásban alkalmazható 
büntető útról "elterelő" intézmény, amely hasonló a nem katonákkal szemben alkalmazható 
megrovással. Az ügyészség a feljelentést elutasítja vagy az eljárást megszünteti, és az 
ügyiratokat a fegyelmi jogkör gyakorlójának megküldi, ha a katonai vétség miatt a büntetés 
célja fegyelmi fenyítéssel is elérhető.  
 
Alkalmazásának pozitív és negatív feltételei vannak. Pozitív feltétel a feljelentés elutasítása, 
illetve a nyomozás megszüntetése, továbbá az iratok fegyelmi jogkör gyakorlójának történő 
megküldése. Negatív feltétel a határozat tudomásulvétele, ugyanis, ha a gyanúsított panasszal 
él ellene, a nyomozást folytatni kell, ami - ha nincs más megszüntetési ok - gyakorlatilag 
vádemelést jelent.  
 

Ha az ügyészség a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a fegyelmi jogkör 
gyakorlója a szolgálati viszonyt szabályozó törvények rendelkezései szerinti eljárásban, az ott 
meghatározott fegyelmi fenyítéseket szabhatja ki. A fenyítést kimondó határozat a bíróság 
előtt megtámadható, amelynek eredményeként a bíróság határozatot helybenhagyhatja, a 
kérelmet elutasíthatja, de joga van a döntés megsemmisítésére vagy megváltoztatására is. A 
bírósági eljárást a katonai tanács folytatja le. A katonai tanács eljárása azt jelenti, hogy az 
ügyet a katonai bíró egyesbíróként, tárgyaláson bírálja el, amelyen a megfenyítettet 
meghallgatja, és - főszabály szerint - az ügyiratok alapján dönt. Szükség esetén azonban 
bizonyítást is felvehet. 

 
A bíróság eljárása 
 
A katonai büntetőeljárásban a bíróság feladatait a vádemelés előtt a törvényszék katonai bírája 
nyomozási bíróként látja el. A katonai bíró mint nyomozási bíró határozata elleni fellebbezést 
a törvényszék másodfokú tanácsa bírálja el. 
 
Ha a bíróság ülnökökből is álló tanácsban jár el, a szavazást megelőzően a tanács elnöke 
felvilágosítást ad arról, hogy milyen határozat hozható, tájékoztatást ad a döntéshez szükséges 
törvényhelyekről, a büntetési nemekről és azok mértékéről, valamint az intézkedésekről. A 
katonai tanácsban az alacsonyabb rendfokozatú bíró a magasabb rendfokozatút megelőzően 
szavaz. Azonos rendfokozat esetén az szavaz először, aki a rendfokozatba később lépett elő. 
A rendfokozatba történő előlépés időpontjának azonossága esetén a fiatalabb szavaz először. 
A tanács elnöke utolsónak adja le szavazatát. 
 
A Be. 608. § (1) bekezdés c) pontja alapján feltétlen eljárási szabálysértés, ha az „általános” 
bíróság katonai büntetőeljárásra tartozó ügyet bírált el. A másodfokú bíróság nem ügydöntő 
végzésével hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja akkor is, ha a bíróság katonai büntetőeljárásra nem tartozó ügyben a katonai 
büntetőeljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el. 

 
 

VIII.3. Eljárás mentességet élvező személyek ügyében 
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Mentelmi joggal rendelkező személyt (például országgyűlési képviselő, bíró) gyanúsítottként 
kihallgatni, vele szemben kényszerintézkedést alkalmazni és vádat emelni csak a mentelmi 
jog felfüggesztését követően lehet. A mentelmi joggal rendelkező személy tettenérése esetén 
vele szemben e törvény szerinti kényszerintézkedés alkalmazható. 
 
Ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy 
gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának vagy 
vádemelésnek van helye, indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult 
döntését. A mentelmi jog felfüggesztése iránti indítványt a vádemelés előtt a legfőbb ügyész, 
azután, valamint magánvádas és pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő. Tettenérés 
esetén az indítványt haladéktalanul elő kell terjeszteni. 
 
Az indítvány benyújtásával egyidejűleg a büntetőeljárást fel kell függeszteni. 
 
Ha az indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult elutasította, az eljárást az ügyészség 
határozattal, illetve a bíróság nem ügydöntő végzéssel haladéktalanul megszünteti. Ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, az eljárás ilyen okból történő megszüntetése nem akadálya annak, 
hogy a mentelmi jog megszűnését követően a büntetőeljárást lefolytassák. 
 
A nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyek büntetőjogi felelősségre vonására 
nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A nemzetközi 
gyakorlat kérdésében a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az igazságügyért 
felelős miniszter állásfoglalását kell beszerezni. 

 
 

VIII.4. Bíróság elé állítás 
 

A bíróság elé állítás a büntetőügyek gyorsabb és egyszerűbb elintézését lehetővé tévő külön 
eljárás, amelyet 10.000-14.000 vádlott esetében alkalmaznak évente. A bíróság elé állítás 
esetében az eljárás gyorsítását számos egyszerűsítés segíti, így például a tárgyalás 
előkészítése alapvetően az ügyész feladata, az ügyészség nem vádiratot, hanem feljegyzést 
készít, a vád előterjesztése szóban történik. Az eljárási formaságok, az írásbeliség csökkentése 
azonban korántsem jelenti a garanciális érdekek sérelmét, mivel hiába egyszerű az ügy 
megítélése a bíróság elé állítás nem alkalmazható tízévi szabadságvesztésnél súlyosabb 
büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetén, de olyan ügyekben sem, amelyeknél a 
büntetési tétel enyhébb ugyan, ám nem egyszerű megítélésűek, további biztosíték pedig, hogy 
az ügyész, a védő és a vádlott részvétele az elsőfokú bírósági tárgyaláson kötelező. 
 

Tipikusan bíróság elé állítás keretében kerül elbírálásra az ittas járművezetés vétsége. Így járt az az 
orgoványi férfi, aki utast szállítva az autójában, ittas állapotban vezette járművét Ballószög külterületén, 
amikor az úton meg akart fordulni, de egy gödörben fennakadt. A férfi igen súlyosan ittas volt, vérében 
mintegy 3,19 ezrelék alkohol volt. Ráadásul nemrég kapta vissza jogosítványát egy korábbi, szintén ittas 
vezetés miatti eltiltást követően. Ugyanezen az estén egy lakiteleki férfi Tiszakécske belterületén ittasan 
vezette járművét. Ittassága miatt azonban nem követte az út vonalvezetését, ezért a bal oldali útpadkán 
lehaladva egy ingatlan kerítésének és egy mellette lévő kisebb fának ütközött. A férfi a balesetet követően 
nem állt meg, hanem továbbhaladva a dűlőút végén újból egy fának ütközött. Miután a gépkocsit 
ismeretlen személy segítségével kihúzták a fák közül, a férfi egészen a lakiteleki lakásáig hajtott. Vele 
szemben már az ingatlanon került sor rendőri intézkedésre. Kiderült, hogy az ő vérében 2,05 ezrelék 
alkohol volt. Az ügyészség mindkét férfit még az őrizet ideje alatt, ittas járművezetés vétsége miatt bíróság 
elé állította. A Kecskeméti Járásbíróság mindkét vádlott bűnösségét a váddal egyezően megállapította és 
a speciállis bűnismétlőnek számító orgoványi férfival szemben 8 hónap fogházbüntetést szabott ki, 
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amelynek végrehajtását 1 év 6 hónapra felfüggesztette, továbbá 2 évre eltiltotta a járművezetéstől. A 
lakiteleki férfival szemben a bíróság 240 ezer forint pénzbüntetést szabott ki és 1 évre őt is eltiltotta a 
vezetéstől.12 
 

Bíróság elé állításnak részben eltérő feltételei vannak tettenérés és beismerés esetén. 
 
Ha terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték, az ügyészségnek az elkövetéstől 
számítva tizenöt napja van a bíróság elé állításra amennyiben: 
 a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést 

rendel, 
 az ügy megítélése egyszerű, 
 a bizonyítékok rendelkezésre állnak. 
Az ügy akkor tekinthető egyszerű megítélésűnek, ha ténybeli és jogi értelemben egyaránt 
ilyennek mutatkozik. Az ügy ténybeli megítélése akkor egyszerű, amikor a cselekmény nem 
szerteágazó, nem összetett, és a bizonyítékok vagy közvetlenek, de legalábbis a közvetettek 
mellett túlsúlyban vannak és nem ellentmondásosak. 
 
Ha a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügyészség a gyanúsítottként történő 
kihallgatásától számított egy hónapon belül bíróság elé állíthatja, amennyiben (egyezően a 
tettenérésnél ismertetettekkel): 
 a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést 

rendel, 
 az ügy megítélése egyszerű, 
 a bizonyítékok rendelkezésre állnak. 
 
Kényszerintézkedések 
 
A bíróság elé állításos külön eljárásban az őrizet bíróság elé állítás céljából is elrendelhető. A 
bíróság elé állítás előtt elrendelt személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. 
 
Az ügyészség feladatai 
 
Az ügyészségnek már a nyomozás elrendelésekor figyelemmel kell lennie a bíróság elé állítás 
lehetőségére, hiszen a nyomozás lefolytatásának igazodnia szükséges a bűncselekmény 
elkövetésétől számított tizenöt napos, illetve a gyanúsítotti kihallgatástól számított egy 
hónapos határidőhöz. Az ügyészség feladata továbbá, hogy amennyiben a törvényi feltételek 
fennállnak és a gyanúsítottat bíróság elé kívánja állítani, úgy ezt a tényt közli vele, s részére 
haladéktalanul védőt rendel ki, amennyiben a gyanúsított védőt nem kíván meghatalmazni. Az 
ügyészség a bíróság elé állításhoz feljegyzést készít (Feljegyzés bíróság elé állításról – ez 
nem vádirat!), amely tartalmazza a gyanúsított Be. által előírt személyes adatait, a bíróság elé 
állítás tárgyát képező bűncselekmény leírását, annak a Btk.-ban foglalt minősítését, valamint a 
bizonyítási eszközök felsorolását. Az ügyészség a feljegyzést legkésőbb a tárgyalás 
megkezdésekor kézbesíti a gyanúsított és a védő részére és biztosítja, hogy az eljárás iratait 
megismerhessék. 
 

                                                 
12 Forrás: http://ugyeszseg.hu/ketszer-is-a-fa-allitotta-meg-a-sofort-orizetbe-vett-ittas-jarmuvezetok-birosag-ele-
allitasa/ (2020. április 15-i letöltés) 
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A tárgyalás technikai előkészítése is az ügyész feladata, az általános szabályok ebben a körben 
nem alkalmazhatók. Az ügyészség tájékoztatja a bíróságot arról, hogy a gyanúsítottat bíróság 
elé kívánja állítani, a bíróság nyomban kitűzi a tárgyalás határnapját. Az ügyészség a 
gyanúsítottat a bíróság elé állítja, idézi a védőt és biztosítja, hogy a bizonyítási eszközök a 
tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Az ügyészség gondoskodik arról, hogy a védő a fogva 
tartott gyanúsítottal a tárgyalás előtt tanácskozhasson. Az ügyészség gondoskodik továbbá 
arról, hogy a tárgyaláson jelen legyenek, akiknek a jelenléte kötelező és jelen lehessenek, 
akiknek a jelenlétét e törvény lehetővé teszi. 
 
A bírósági eljárás 
 
Bíróság elé állítás esetén a bírósági eljárásban a védő részvétele kötelező. A védő 
távollétében az előállításos tárgyalás akkor sem tartható meg, ha a vádlott védő 
közreműködésére nem tart igényt. Kötelező az ügyész és vádlott tárgyalási jelenléte is. 
 
Az ügyészség a tárgyalás megkezdése előtt - ha ez korábban nem történt meg - a feljegyzést, a 
nyomozás ügyiratait és az egyéb tárgyi bizonyítási eszközöket átadja a bíróságnak. 
 
Az ügyész a vádat szóban a tárgyaláson terjeszti elő (szóbeli vádemelés). 
 
A vád előterjesztése után a bíróság az ügyiratokat az ügyészségnek visszaküldi, ha 
 tettenérés esetében a bűncselekmény elkövetésétől a bíróság elé állításig több mint 

tizenöt nap telt el, 
 beismerő terhelt esetében a gyanúsított kihallgatásától a bíróság elé állításig több, mint 

egy hónap telt el, 
 a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, 

vagy 
 a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre. 
 
A bíróság a tárgyalást egy alkalommal, legfeljebb tizenöt napra elnapolhatja. Ha a tárgyaláson 
felvett bizonyítás eredményéhez képest további bizonyítási eszközök felkutatása szükséges, és 
ezért a tárgyalás tizenöt napon belül vagy újabb elnapolás nélkül nem folytatható, a bíróság az 
ügyiratokat visszaküldi az ügyészségnek. 
 
Az ügyészség a vádat akkor módosíthatja, ha a bíróság elé állítás feltételei a módosított vád 
szerinti bűncselekményre is fennállnak. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete és ügydöntő végzése elleni fellebbezést a másodfokú bíróság az 
ügy érkezését követő két hónapon belül bírálja el. 
 

 
VIII.5. Egyezség a bűnösség beismeréséről 

 
Az ügyészség és a terhelt egyezség esetén lefolytatandó külön eljárás érdekében a vádemelés 
előtt egyezséget köthet a terhelt által elkövetett bűncselekmény vonatkozásában a bűnösség 
beismeréséről és ennek következményeiről (egyezség). 
A Be. szemlélete a terhelti együttműködés fokozása irányába mozdul el.  
 az állam oldaláról idő- és költségmegtakarítást jelent a konszenzuális eljárás 

alkalmazása,  
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 a terhelt oldalán enyhébb és kiszámítható szankciót,  
 a sértettnél biztos jóvátételt  
eredményez. 
 
A terhelttel történő megegyezés során az állam lehetőséget teremt a büntetőeljárás alá vont 
személy rendelkezési jogának érvényesülésére a bírósági eljárás formájának 
megválasztásában. Szemléletbeli változást jelent, hogy a bűnösség elismerésére irányuló 
folyamat az általános eljárás szabályai közé kerül. Ebből az következik, hogy egyezségnek 
bármely ügyben és bármely bűncselekmény esetén helye van. Kivétel ez alól a kóros 
elmeállapotuk miatt nem büntethető terheltek elleni büntetőeljárás. A Be. XCIX. fejezet 
szerinti külön eljárásra akkor kerül sor, ha létrejött az egyezség, és annak megfelelően emel 
vádat az ügyész. 
 
A fokozatosságot fejezi ki a törvény azzal, hogy egyezségkötésre kizárólag a nyomozás során 
van lehetőség. A vádemelést követően az előkészítő ülésen a Be. 504. §, majd a Be. 524. § 
alapján a tárgyaláson a bűnösség beismerése mellett kerülhet sor az eljárás egyszerűsítésére. 
Ezek a vádemelést követő eljárást egyszerűsítő eljárások azonban már kisebb lehetőségeket 
biztosítanak a terheltnek az eljárás menetének és eredményének alakítására. 
 
Az iratmegismerési jog kizárólag a védő tájékoztatását szolgálja annak érdekében, hogy az 
ügy bizonyítékainak megismerését követően a terhelt érdekében dönthessen az egyezség 
megkötéséről. A nyomozás iratait a védőnek teljeskörűen kell bemutatni, azt nem lehet 
semmilyen szempont szerint sem korlátozni. 
 
Az egyezség megkötésének folyamata 
 
Az egyezséghez vezető folyamat három szakaszból áll: 
 
 az egyezség kezdeményezése 
 az egyeztetések lefolytatása 
 az egyezség megkötése 

 
Egyezséget a terhelt, a védő és az ügyész kezdeményezhet. A sértettnek az egyezségkötés 
kezdeményezésében nincs szerepe, azonban az egyezség megkötése, majd jóváhagyása 
nagyban függhet a sértetti kárigény teljesítésétől. A bíróság nem is hagyhatja jóvá az 
egyezséget, ha a terhelt a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, így például a polgári jogi 
igény vállalt kielégítését nem teljesíti. 
 
Az egyezségkötésre irányuló kezdeményezés elfogadását nem kell külön jegyzőkönyvbe vagy 
határozatba foglalni. Az ügyészség a Be. 407. § (6) bekezdése alapján a nyomozó hatóságon 
keresztül is közölheti az egyezség kezdeményezésével kapcsolatos álláspontját. 
 
Védő részvétele az egyezség megkötésére irányuló eljárásban kötelező. A védő eljárásának 
hiányában lefolytatott eljárás az egyezség bíróság általi jóváhagyásának megtagadását 
eredményezi (Be. 733. § a) pont). Ha az egyezség nem jön létre, az egyezségkötéssel 
kapcsolatos eljárás miatti védői kirendelés hatálya az egyeztetés befejezéséig tart. A védői 
kirendelés hatályának megszűntét azonban a nyomozóhatóságnak vagy az ügyésznek kell 
megállapítani. Ha egyéb okból nem kötelező a védelem, akkor a védő kirendelésének 
elmaradása az így tett terhelti vallomás felhasználhatóságát nem érinti. Az egyezségkötéssel 
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összefüggésben tett nyilatkozatok azonban védő közreműködésének hiányában joghatás 
kiváltására nem alkalmasak. 
 
Nincsenek formai követelmények az egyeztetés lefolytatásával kapcsolatban, azt még 
jegyzőkönyvben sem kell rögzíteni. A terhelt hozzájárulásával a védő külön is egyeztethet az 
ügyészséggel. A Be. a terhelti hozzájárulás megadásához sem igényel meghatározott 
formaságokat. 
 
Az egyeztetések a lehetséges egyezség tartalmi elemeiről szólnak. Tilos egyeztetést folytatni a 
bűncselekmény tényállásáról és jogi minősítéséről, arról az ügyészség dönt. A terhelt a 
vallomásával azonban nyilvánvalóan befolyásolhatja az egyezség tárgyát képező 
bűncselekmény leírását (Be. 410. § (2) bekezdés a) pont). A formai megkötések nélkül 
lefolytatott egyeztetés során azt sem lehet kizárni, hogy a védő a cselekmény lehetséges jogi 
minősítésével kapcsolatos eltérő álláspontját is kifejtse. 
 
Az egyezség tartalmában történő szóbeli megegyezést követően az ügyészség a gyanúsítottat 
az általános szabályok szerint kihallgatja. Abban az esetben, ha a terhelt még nem volt 
kihallgatva, akkor a Be. 185. § (1) bekezdésben meghatározott terhelti figyelmeztetésen túl a 
tervezett egyezség következményeire is figyelmeztetni kell. Ezen figyelmeztetést a 
gyanúsítotti kihallgatás jegyzőkönyvében is rögzíteni kell a terheltnek az arra adott válaszával 
együtt. A jegyzőkönyvet az ügyész, a terhelt és a védő kizárólag együttesen írhatja alá. 
 
Abban az esetben, ha nem jön létre az egyezség, az ezzel összefüggésben keletkezett 
ügyiratokat nem lehet bizonyítékként vagy bizonyítási eszközként felhasználni. Az ügyész 
nem is tájékoztathatja az egyezség megkötésére irányuló kezdeményezésről a bíróságot, és az 
ezzel összefüggésben keletkezett ügyiratokat sem nyújthatja be a bírósághoz. Nem tiltja 
azonban a Be., hogy a terhelt vagy a védő benyújtsa az ezzel kapcsolatos iratokat a 
bírósághoz. Az egyezségkötési próbálkozásokra azonban nem lehet bizonyítást lefolytatni. A 
sikertelen egyezségkötéssel összefüggésben keletkezett ügyiratok az előkészítő ülésen 
kirekeszthetőek a bizonyítékok köréből (Be. 507. §). 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
14/2004. (V. 7.) AB határozat – A terhelti együttműködésre irányuló eljárásban az eljárás 
tisztességességét biztosító részgaranciák között felértékelődnek azok - az ügyészség alkotmányos szerepén 
alapuló - törvényi rendelékezések is, amelyek az ügyészt a közvádlói funkcióban is kötelezik a terhelt 
érdekeinek védelmére. (422/B/1999. AB határozat) 
422/B/1999. AB határozat – A kontradiktórius tárgyalás a tisztességes eljárás egyik lényeges eleme. 
Ahhoz, hogy az erről való lemondás alkotmányossági szempontból kifogástalan legyen, és az eljárás 
tisztességes minősége ne csorbuljon, a tárgyalásról lemondó terhelti nyilatkozatnak határozottnak és 
egyértelműnek kell lennie. A szabályozással biztosítani kell, hogy megtételekor a terhelt a következmények 
teljes ismeretének birtokában legyen, továbbá döntésében kényszer ne befolyásolhassa. 

 
Az egyezség tartalma 
 
Az egyezségnek kötelező, nélkülözhetetlen és lehetséges tartalmi elemei vannak. 
 
Az egyezségben a terhelt a Btk. Különös Részében meghatározott bármely bűncselekményben 
beismerheti a bűnösségét. A beismerés kiterjedhet a büntetőeljárás alapjául szolgáló 
valamennyi vagy akár csak egyes bűncselekményekre is. A folytatólagos egységbe tartozó 
részcselekményre nézve azonban nem jöhet létre egyezségkötés, ha a cselekményegység 
egyéb részeiben folytatódik az eljárás. Ugyanez igaz a természetes vagy más törvényi 
egységre.  
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A konszenzuális eljárásban is szem előtt kell tartani a Be. preambulumában is meghatározott 
igazság elérésének igényét. Az ügyészségnek is vizsgálnia kell ezért, hogy a terhelt 
beismerése a valósághű tényállás megállapításának igényével összhangban áll-e (Be. 163. § 
(2) bekezdés). 
 
Az egyezség kötelező, nélkülözhetetlen tartalmi elemei: 
 Az egyezség tárgyát képező bűncselekmény leírása, 
 Az egyezség tárgyát képező bűncselekmény Btk. szerinti minősítése, 
 Az egyezség tárgyát képező bűncselekmény vonatkozásában a terhelt nyilatkozatát 

arról, hogy a bűnösségét beismeri, és ennek érdekében vallomást tesz, 
 a büntetést vagy önállóan alkalmazható intézkedést. 
 
Ha az egyezség büntetés kiszabására irányul, az egyezség tartalmazza azt, hogy az ügyészség, 
a terhelt és a védő milyen nemű, mértékű vagy tartamú büntetést vesz tudomásul. Ha a Btk. 
lehetővé teszi, az egyezségben a büntetés enyhítésére vagy a végrehajtás felfüggesztésére 
vonatkozó rendelkezések is figyelembe vehetők. 
 
A Btk.-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az egyezség önállóan alkalmazható 
intézkedés alkalmazására is irányulhat, ebben az esetben az egyezség tartalmazza azt, hogy az 
ügyészség, a terhelt és a védő milyen nemű, mértékű vagy tartamú intézkedést vesz 
tudomásul. 
Az egyezség kötelező tartalmi elemei körében a bűncselekménynek a vádirattal egyező 
formájú és részletességű pontos leírása a követelmény. Az ügyész az egyezséggel egyező 
tényállás alapján emelhet vádat (Be. 424. § (1) bekezdés). A bíróság az ítéletben pedig a vád 
szerinti tényállástól nem térhet el (Be. 736. § (3) bekezdés). Mindebből az is következik, hogy 
az ítélet tényállására és megalapozottságára irányadó követelmények az egyezségbe foglalt 
tényállásra is irányadóak. 
 
Az egyezségbe foglalt tényállást és a minősítést kizárólag az ügyészség állapítja meg. 
Lényeges újítása a törvénynek, hogy a szankció konkrét tartalmát is tartalmaznia kell az 
egyezségnek. Ha nincs akadálya az egyezség bíróság által történő jóváhagyásának, a bíróság 
nem térhet el az egyezségbe foglalt büntetés és intézkedés mértékétől az ítéletében. A bíróság 
azonban a Be. 734. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Btk. rendelkezéseibe ütköző 
törvénysértő büntetést nem hagyhat jóvá. 
 
Az egyezség lehetséges tartalmi elemei, azaz az egyezség tartalmazhatja: 
 a mellékbüntetést, 
 a büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható intézkedést, 
 az eljárás megszüntetését, illetve a feljelentés elutasítását egyes bűncselekmények 

vonatkozásában, 
 a bűnügyi költség viselését, illetve 
 a terhelt által vállalt egyéb kötelezettségeket. 

 
A Btk.-ban meghatározott feltételek fennállása esetén az egyezség mellékbüntetés, valamint 
büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható intézkedés kiszabására, illetve alkalmazására 
is irányulhat, ebben az esetben az egyezség tartalmazza azt, hogy az ügyészség, a terhelt és a 
védő milyen nemű, mértékű vagy tartamú mellékbüntetést, illetve intézkedést vesz tudomásul. 
 
Az egyezségben az ügyészség megegyezhet a terhelttel abban, hogy 
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 az eljárást megszünteti az olyan bűncselekmény miatt, amelynek az elkövetett 
jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a terhelt felelősségre vonása 
szempontjából nincs jelentősége, illetve 

 a gyanúsított együttműködésére tekintettel egyes bűncselekmények vonatkozásában az 
eljárást megszünteti, illetve a feljelentést elutasítja. 

 
Az egyezség kiterjedhet arra is, hogy a terhelt a bűnügyi költség egészének vagy egy részének 
viselése alól mentesül, amely esetben az egyezség szerinti bűnügyi költséget az állam viseli. 
 
Az egyezségben a terhelt vállalhatja, hogy 
 az ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva az ügyészséggel, illetve a 

nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködik, 
 a magánfél polgári jogi igényét, illetve a sértett előzetes bejelentése szerint 

érvényesíteni kívánt polgári jogi igényt az egyezség jóváhagyásáról döntő előkészítő 
ülésig kielégíti, 

 közvetítői eljáráson vesz részt, illetve 
 az ügyészség által megállapított határidőn belül olyan egyéb kötelezettséget teljesít, 

amely a feltételes ügyészi felfüggesztés keretében előírható. 
 
A Be. 411. § (1) bekezdés alapján az egyezség nem szükségszerű tartalmi elemei körében 
tartalmazhatja az eljárás megszüntetését, illetve a feljelentés elutasítását egyes 
bűncselekmények vonatkozásában. Az eljárás megszüntetésének okait a Be. 398. § 
tartalmazza. Ezen okok fennállása alapján egyezség hiányában is köteles az ügyész és a 
nyomozóhatóság az eljárást megszüntetni. Nincs kizárva azonban, hogy az eljárás 
megszüntetésére sor kerüljön például a Be. 398. § (1) bekezdés c) pontra utalással amiatt, 
hogy a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg 
valamely más bűncselekmény elkövetése, és mindezt az egyezség tartalmazza. 
 
Jellemzően azonban az eljárás megszüntetésére olyan bűncselekmény miatt kerül sor, 
amelynek az elkövetett jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a terhelt felelősségre 
vonása szempontjából nincs jelentősége. A másik jellemző oka lehet az eljárás 
megszüntetésének az, ha a terhelt „az ügy, illetve más büntetőügy felderítéséhez, 
bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben együttműködik, hogy az együttműködéshez 
fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek jelentősebb, mint a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy vagy a gyanúsított büntetőjogi 
felelősségre vonásához fűződő érdek.” (Be. 399. § (1) bekezdés) 
 
Az egyezség megkötése azt a célt szolgálja, hogy az ügyész a Be. 424. § (1) bekezdése 
alapján a jegyzőkönyvbe foglalt egyezséggel azonos tényállás és minősítés miatt emeljen 
vádat. Az egyezség megkötése önmagában nem veti fel a jogerős elítéléshez kapcsolódó ne 
bis in idem (újabb eljárás tilalma) kérdését. Az egyezséggel összefüggően hozott végleges 
ügyészi eljárást megszüntető határozat az egyezség bírói jóváhagyását, és a jogerős ügydöntő 
határozat meghozatalát követően azonban véglegesen lezárja a megszüntetéssel érintett 
cselekményekre a büntetőeljárást, így abban vádemelésre nem kerülhet sor. 
 
Az egyezségből kizárt intézkedések, azaz nem képezheti egyezség tárgyát: 
 a kényszergyógykezelés, 
 az elkobzás,  
 a vagyonelkobzás, 
 az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele. 
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Nincs helye egyezségkötésre irányuló eljárásnak akkor, ha a terhelt a kóros elmeállapota miatt 
nem büntethető. Az egyezség megkötésének a feltétele ugyanis a bűnösség beismerése. A 
kóros elmeállapot miatt nem büntethető terhelteknél azonban a bűnösséghez szükséges alanyi 
oldal hiányzik. A kóros elmeállapotú vádlottat a bíróság felmenti az ellene emelt vád alól, és 
ha annak feltételei fennállnak, elrendeli a kényszergyógykezelését (Be. 566. § (3) bekezdés). 
 
Az elsőfokú bíróság eljárása egyezség esetén 
 
A Be. egyik legfőbb célja az eljárások egyszerűsített lefolytatásának lehetővé tétele anélkül, 
hogy a tisztességes eljárás elemeit képező garanciális szabályok sérülnének. Az eljárási 
törvény ezért az eljárások gyorsítása érdekében megteremti a terhelttel történő együttműködés 
rendszerét. Az együttműködés lehetősége az eljárás nyomozási szakaszában kezdődik (Be. 
407-411. §), majd a tárgyalás előkészítés (Be. 504. §) és a külön eljárások között is 
megtalálhatóak a részletszabályok (Be. XCIX. Fejezet). 
 
A külön eljárás lefolytatására sor kerülhet bármely elsőfokú eljárásban, így járásbírósági és 
törvényszéki hatáskörbe utalt ügyeknél egyaránt. Az „eljárás egyezség esetén” olyan külön 
eljárás, amely a hivatalbóliság elvével szemben lehetőséget ad a terhelt rendelkezési jogának 
érvényesítésére a bírósági eljárás formájának megválasztásában. 
 
Jogerős, egyben ügydöntő határozatot kizárólag a bíróság hozhat (Be. 456. §). Az ügyész és a 
terhelt (valamint védője) közötti egyezség így kizárólag a bíróságnak a XCIX. Fejezet szerinti 
eljárását készíti elő, mert az egyezség bírói jóváhagyással jön létre. Az eljárás egyezség esetén 
külön eljárás abban speciális, hogy a tárgyalás előkészítése szakaszának egy részére határoz 
meg külön eljárási szabályokat. Az eredményes, egyezségkötéssel záródó befejezése után az 
általános szabályok szerint folytatódik a tárgyalás előkészítés keretében a bíróság eljárása 
(Be. LXXVI. Fejezet, Be. 504-505. § Előkészítő ülés). Ugyancsak a tárgyalás előkészítésére 
vonatkozó általános szabályokkal folytatódik az eljárás akkor, ha nem jön létre bíróság által 
jóváhagyható egyezség. Az általános szabályoktól abban különbözik a vád előkészítése és a 
vádemelés, hogy az ügyészség és a terhelt már a vádemelés előtt egyezséget kötött a terhelt 
által elkövetett bűncselekmény vonatkozásában a bűnösség beismeréséről és ennek 
következményeiről (Be. 407. §). 
 
Az előkészítő ülés nem az általános szabályok szerinti vád ismertetéssel kezdődik. A Be. 502. 
§ (1) bekezdés szerinti általános szabályok szerint az ügyész ismerteti a vád lényegét „a vádat 
alátámasztó bizonyítási eszközök megjelölésével és a lehetséges ügyészi indítvánnyal a 
büntetés vagy intézkedés mértékére, illetve tartamára arra az esetre, ha a terhelt az előkészítő 
ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri”. Az egyezségre irányuló eljárás esetén 
elegendő a vádban foglalt indítványok ismertetése. A Be. 424. § (2) bekezdése alapján a 
vádiratban tesz az ügyész indítványt arra, hogy a bíróság az egyezséget hagyja jóvá, az 
egyezség tartalmával egyező milyen büntetést szabjon ki, illetve intézkedést alkalmazzon, 
valamint az egyezség tartalmával egyező milyen egyéb rendelkezést tegyen. 
 
A külön eljárás speciális szabályai miatt fokozottan előtérbe helyeződik a bíróság 
tájékoztatási kötelezettsége az egyezség jóváhagyásának következményeiről. Az eljárás 
egyszerűsítésének alapját a terhelt tárgyaláshoz, és a tárgyalásról történő lemondáshoz való 
joga teremti meg, amellyel kapcsolatban először az egyezség megkötésekor, majd a bíróság 
előtti kihallgatásakor kell nyilatkoznia. 
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A 422/B/1999. AB határozat rámutat, hogy a terhelti döntés komolyságának, 
megalapozottságának garanciája, hogy a tárgyalásról lemondó terhelti nyilatkozatot hatósági 
tájékoztatásnak kell megelőznie. Ez az oka annak, hogy az indítványok ismertetését azonnal a 
terhelt tájékoztatása követi. A tájékoztatási kötelezettség megsértése hatályon kívül helyezést 
eredményező eljárási szabálysértés (Be. 738. § (5) bekezdés b) pont). 
 
A tájékoztatás nem feltétlenül korlátozódik arra, hogy az egyezséget jóváhagyó végzés és az 
egyezség alapján meghozott ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek, ha annak 
rendelkezései a bűnösség elismerésére irányuló megállapodásban rögzített feltételeknek 
megfelelnek, valamint a másodfokú eljárásban felvehető bizonyítás korlátaira (Be. 735. § (2) 
bekezdés és 738. § (1) és (3) bekezdésben foglaltak). A tájékoztatás értelemszerűen kiterjed 
arra is, hogy az egyezségben szereplő és a vád tárgyává tett bűncselekmény beismerése és az 
egyezség jóváhagyása esetén a bíróság az ítéletét kizárólag erre, valamint az eljárás 
ügyirataira alapítja. 
 
A következő lépésben a bíróság felhívja a vádlottat nyilatkozattételre arról, hogy beismeri-e 
az egyezséggel egyezően a bűnösségét, és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. 
 
Ezt követően a bíróság lehetővé teszi, hogy a vádlott a védővel tanácskozzon. 
 
A védő részvétele a külön eljárásban nem korlátozódhat formális szerepkörre. A tárgyalásról 
lemondás kényszer-mentességének és a terhelt megfelelő tájékozottságának garanciája a védő 
kötelező részvétele az eljárásban. A 422/B/1999. AB határozat alapján alkotmányos 
követelmények közé emelhető az a szabály is, hogy a bíróság előtti nyilatkozat megtétele előtt 
a törvény kifejezetten is rendelkezik a védővel való tanácskozás lehetőségéről. 
 
Ezután a terhelt nyilatkozik arról, hogy a Be. 410. § szerinti egyezséggel egyezően beismeri-e 
a bűnösségét és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról. A terheltnek lehetősége van az 
egyezséggel kapcsolatos korábbi, ügyész előtt tett nyilatkozatának megváltoztatására. 
 
Az egyezség jóváhagyásának kérdésében történő határozathozatal előtt az ügyész és a védő 
felszólalhat, így a bíró biztosítja számukra a felszólalás lehetőségét. 
 
Ha a vádlott az egyezséggel egyezően beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való 
jogáról, a bíróságnak kötelezettsége megvizsgálni, hogy fennállnak-e az egyezség 
jóváhagyásának feltételei. Ennek érdekében: 
 Kihallgathatja a vádlottat (ebben az esetben a vádlotti vallomás megtétele előtt 

figyelmezteti a Be. 185. §-ban foglaltakra). A nyilvános ülésen így érvényesül a vádlott 
joga a bíróság részéről történő nyilvános kihallgatáshoz. A vádlott kihallgatása alkalmat 
teremt a bíróságnak arra, hogy közvetlenül megbizonyosodjon a lemondás és az 
egyezséggel kapcsolatos beismerő vallomás önkéntességéről, kényszer-mentességéről, 
azt mérlegelés tárgyává tegye. 

 A védőhöz kérdéseket intézhet. 
 Nincs elzárva a bíró attól sem, hogy felvilágosítást kérjen az ügyésztől abban az 

esetben, ha a vád és a Be. 424. § (2) bekezdés szerinti indítványok eltérnek a 
jegyzőkönyvbe foglalt egyezségtől. 

 
Nincs lehetősége azonban a bírónak az ügyészt, a vádlottat vagy a védőt bármilyen irányba 
befolyásolni az egyezségre irányuló eljárásban. A külön eljárás nem vezethet prejudikációhoz, 
nyomásgyakorláshoz, a terhelt meggyőzéséhez, a bírói pártatlanság feladásához. 
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A bíróságnak több szempontot kell vizsgálnia, így különösen azt, hogy az egyezség 
megkötése és tartalma megfelel-e a törvény előírásainak, a vádlott tisztában van-e az egyezség 
természetével és következményeivel, a bűnösségét saját elhatározásából ismerte-e el, valamint 
azt, hogy a bűnösséget beismerő vallomása egyértelmű-e és azt az eljárás ügyiratai 
alátámasztják-e. Ha a bíróság a vádlott nyilatkozata vagy az ügyiratok alapján szükségesnek 
tartja, kihallgatja a vádlottat. A bíróság a kihallgatás során ellenőrizheti, hogy a beismerés a 
releváns tények előadásán túl a bűnösségre is kiterjed-e. 
 
A bíróságot nem köti az egyezség jóváhagyására irányuló ügyészi indítvány, így a bűnösség 
beismerése és a tárgyalásról lemondás esetén is kétféle döntést hozhat: 
 Abban az esetben, ha az egyezség jóváhagyásának törvényi feltételei fennállnak, és a 

jóváhagyás megtagadásának nincs helye, az egyezséget az előkészítő ülésen jóváhagyja 
a Be. 733. § szerint. A terhelt beszámítási képességét nem kell, és nem is lehet 
szakértővel vizsgáltatni az eljárás ezen szakaszában. Kétséget kizáró bizonyosságot (Be. 
7. § (4) bekezdés) nem is követel meg a Be. A bizonyosság mércéje az ésszerű kétely 
hiánya. Nem akadálya az egyezség jóváhagyásának az, ha a vádlott bíró előtt tett 
vallomása a nyomozás során tett vallomásától lényegesen eltér, feltéve, ha a bűnösséget 
beismerő nyilatkozata egyértelmű, és azt az ügyiratok alátámasztják. 

 Az egyezség jóváhagyása törvényi feltételeinek hiányában (Be. 734. § (1) bekezdés a), 
b), d) pont), vagy ha bármely más (például garanciális) okból nem állnak fenn az 
egyezség jóváhagyásának feltételei (Be. 734. § (1) bekezdés c) pont), akkor a bíróság az 
egyezség jóváhagyását megtagadja. A terhelt kihallgatását követően a bíróság például 
úgy ítélheti meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismerésének önkéntessége 
iránt ésszerű kétely mutatkozik, vagy nem egyértelmű, hogy a vádlott az egyezség 
természetét és jóváhagyásának következményeit megértette-e. Amennyiben a terhelt a 
bíróság előtt nem ismétli meg az ügyész előtt tett nyilatkozatát, vagy kifejezetten 
visszavonja, avagy az egyezséghez képest lényegesen módosítja a bűnösségére is 
kiterjedő beismerő vallomást, illetve úgy dönt, hogy él a hallgatás jogával, és az 
egyezséggel egyezően nem ismeri el a bűnösségét, és nem mond le a tárgyaláshoz való 
jogáról, a bíróság az egyezséget nem hagyja jóvá. Ugyancsak megtagadja az egyezség 
jóváhagyását, ha az egyezség által tartalmazott tényállásra nézve a vádtól eltérő 
minősítés látszik megállapíthatónak (Be. 734. § (1) bekezdés e) pont). Az eltérő 
minősítés irányulhat a vádhoz képest enyhébb és súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett 
bűncselekményre egyaránt. 

 
Az egyezség jóváhagyásának megtagadása esetén a bíróság az eljárást a Be. 506-508. §-nak 
megfelelően az általános eljárási szabályokra visszatérve folytatja. Ha a vádlott az 
egyezséggel egyezően nem ismeri be a bűnösségét és nem mond le a tárgyaláshoz való 
jogáról, a bíróság az eljárást ugyancsak a Be. 506-508. §-nak megfelelően az általános eljárási 
szabályokra visszatérve folytatja. 
 
A bíróság az egyezség jóváhagyása vagy megtagadása tárgyában végzéssel határoz, amellyel 
szemben nincs helye fellebbezésnek. Az egyezséget jóváhagyó végzés nem ügydöntő, annak 
egyszerű kötőereje sincs (Be. 737. § (2) bekezdés). 
 
Azt követően, hogy a bíróság határozott az egyezség jóváhagyása tárgyában, az eljárás az 
előkészítő ülésre irányadó általános szabályok szerint folytatódik, de az egyezségre irányuló 
külön eljárásnak a Be. 736. § (2)-(7) bekezdésében foglalt eltéréseivel. Abban az esetben, ha a 
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jóváhagyott egyezség az ügydöntő határozatban eldöntendő valamennyi kérdésre kitért, akkor 
a bíróság az ügyiratok ismertetését követően az előkészítő ülésen meghozza az ítéletet. 
 
Ha a bíróság az egyezséget jóváhagyta, a vádlott bűnösségét a bűnösség beismerésére, az 
egyezség jóváhagyására és az eljárás ügyirataira alapítja. A bíróság az ítéletben a vád szerinti 
tényállástól, jogi minősítéstől és a jóváhagyott egyezségben szereplő büntetéstől, 
intézkedéstől és egyéb rendelkezésektől nem térhet el. Ez utóbbi szabály azt jelenti, hogy a 
bíróságnak a büntetéskiszabással kapcsolatban megszűnik a mérlegelési lehetősége és az 
egyezség törvényessége esetén az abban meghatározott szankciót kell alkalmaznia. Az ítélet 
indokolása az általános szabályokhoz képest rövidített formában készül, de eltér az előkészítő 
ülésen egyezség nélkül (XCIX. Fejezet) bűnösséget beismerő terheltnél követendő formától is 
(Be. 562. § (4) bekezdés). Az ítélet indokolásában az egyes vádlottakra nézve keveredhet a 
Be. 561. § (3) bekezdése szerinti általános szabályok szerinti indokolás, a Be. 562. § (4) 
bekezdése szerinti rövidített indokolás és az egyezséggel érintett vádlottra nézve a Be. 736. § 
(5) bekezdése szerinti indokolás. 
 
Az egyezség nem feltétlenül terjed ki valamennyi, az ügydöntő határozat meghozatalához 
szükséges kérdésre, hiszen az elkobzás vagy vagyonelkobzás kérdésében az egyezséget maga 
a törvény zárja ki, de az is előfordulhat, hogy valamely kérdésben – pl. a bűnügyi költség 
mértékét, megalapozottságát érintő vita miatt – az ügyészség és a terhelt nem tudott 
megegyezni. Erre tekintettel, ha az egyezséggel nem rendezett, de kötelezően eldöntendő 
kérdések maradtak fenn, a további eljárás kizárólag ezen kérdések tisztázására korlátozódik. 
Abban az esetben, ha a jóváhagyott egyezség nem tér ki az ügydöntő határozatban eldöntendő 
valamennyi kérdésre, a bíróság, ha lehetséges, még az előkészítő ülés folyamán tisztázza az 
egyezséggel nem rendezett kérdéseket. 
 
Az eljárás egyezség esetén külön eljárás nem függ a sértetti nyilatkozattól, sértetti 
hozzájárulástól. A Be. 407. § (2) bekezdés alapján az egyezség megkötését kizárólag a terhelt, 
a védő és az ügyészség kezdeményezheti. Mindez nem zárja ki, hogy már az ügyész 
eljárásában szempont legyen a sértetti kárigény megtérítése. A Be. 411. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján az egyezség tartalmazhatja a terhelt által vállalt egyéb kötelezettségeket. A Be. 
411. § (5) bekezdés b) pontja alapján az egyezségben a terhelt vállalhatja, hogy a magánfél 
polgári jogi igényét, illetve a sértett előzetes bejelentése szerint érvényesíteni kívánt polgári 
jogi igényt az egyezség jóváhagyásáról döntő előkészítő ülésig kielégíti. A Be. 734. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján a bíróság nem is hagyhatja jóvá az egyezséget, ha a terhelt a vállalt 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, így a például a vállalt polgári jogi igényt nem teljesíti. 
Abban az esetben, ha az egyezség nem érintette a sértett polgári jogi igényét, a bíróság azt 
ügydöntő határozatában nem utasíthatja el. A polgári jogi igény megítélésére és egyéb 
törvényes útra utasításáról határozhat (Be. 560. §, 571. §). 
 
Abban az esetben, ha a jóváhagyott egyezség nem tér ki az ügydöntő határozatban eldöntendő 
valamennyi kérdésre, és az előkészítő ülésen nem lehetséges az egyezséggel nem rendezett 
kérdéseket tisztázni, a bíróság tárgyalást tart és az addig eldöntetlen kérdések keretei között 
bizonyítást vesz fel. A tárgyalás megkezdése után az egyezség lényegét kell ismertetni. 
Ugyancsak tárgyalást tart a bíróság, ha az ügyben több vádlott van, és valamennyi vádlott 
nem kötött egyezséget az ügyésszel. Ebben az esetben két lehetőség van az ügy befejezésére: 
 Nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy az egyezséggel nem érintett vádlottakra nézve a 

bíróság tárgyalást tartson, és valamennyi vádlottra egy ügydöntő határozatot hozzon. 
 Ha az elkülönítés egyéb feltételei fennállnak, a bíróság a jóváhagyott egyezség tárgyát 

képező ügyet az ítélet meghozatala érdekében elkülönítheti. Ebben az esetben 
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előfordulhat, hogy az egyezséggel érintett vádlottat a folyamatban maradó ügyben 
tanúként hallgatja ki a bíróság, ha az a bizonyítás érdekében szükséges. Ilyenkor az 
egyezséggel érintett terhelt vallomásának, mint bizonyítéknak a felhasználhatóságát a 
Be. 177. § (5) bekezdésében foglaltak rendezik. 

 
Ha a tárgyaláson az egyezséggel nem rendezett kérdésekre felvett korlátozott bizonyítás 
alapján az addig eldöntetlen kérdések (például az elkobzás alá eső érték összege) 
tisztázódnak, a bíróság ítéletet hoz. Ha az ilyen, korlátozott keretek között felvett bizonyítás 
eredményéhez képest a bíróság úgy látja, hogy a tényállás, illetve a jogi minősítés változása 
folytán az egyezség megtagadásának lett volna helye, az egyezséget jóváhagyó végzést 
hatályon kívül helyezheti és az eljárást az általános szabályok szerint folytatja. Garanciális 
szabály, hogy az ügydöntő határozat meghozataláig az egyezséget jóváhagyó végzésnek még 
egyszerű kötőereje sincs, ahhoz nincs kötve az azt jóváhagyó bíróság sem. Ugyancsak 
garanciális elem, hogy ebben az esetben az egyezséghez fűződő joghatások a továbbiakban 
nem alkalmazhatóak, illetve ismét megnyílik a bizonyítási indítványok korlátok nélküli 
előterjesztésére szolgáló tizenöt napos határidő. 
 
Ha a bíróság az egyezség jóváhagyását megtagadja, az eljárást az előkészítő ülésre vonatkozó 
általános szabályok szerint folytatja, ahol a terhelt nincs elzárva attól, hogy akár a vád 
tárgyává tett, akár az ügyész által időközben módosított váddal egyező beismerő vallomást 
tegyen, és ezáltal teremtse meg az eljárás egyszerűsített módon történő befejezésének 
lehetőségét. 
 
Az egyezség hatályon kívül helyezése esetén az egyezség az ügyészséget és a terheltet nem 
köti. A vádlottnak az előkészítő ülésen történt (Be. 732. § (5) bekezdés) kihallgatása során tett 
vallomása a későbbiekben is felhasználható bizonyíték. A Be. 522. § alapján erre tekintettel 
még mellőzhető is a tárgyaláson történő kihallgatása. 
 
A Be. 409. § (3) bekezdése szerint a jegyzőkönyvbe foglalt egyezség az annak alapján 
folytatott eljárás célján túlmenően joghatás kiváltására nem alkalmas. A Be. 409. § (4) 
bekezdés alapján „Ha az ügyészség és a terhelt nem kötött egyezséget, a kezdeményezés, 
valamint az ezzel összefüggésben keletkezett ügyiratok bizonyítékként, illetve bizonyítási 
eszközként nem használhatók fel. Ebben az esetben az ügyészség az egyezség megkötésére 
irányuló kezdeményezésről nem tájékoztathatja a bíróságot és az ezzel összefüggésben 
keletkezett ügyiratokat sem nyújthatja be a bírósághoz.” Ez a korlátozás azonban kizárólag az 
ügyész és a terhelt megállapodás reményében tett egyezkedésére vonatkozik. A bíró előtt 
törvényes figyelmeztetés után tett vallomás felhasználásának mindez nem lehet korlátja. 
Ugyancsak értékelhetőek a vallomással, és az egyezség jóváhagyásával összefüggésben tett 
terhelti nyilatkozatok is. 
 
Abban az esetben, ha az egyezség nem jön létre, a bíróság az általános szabályok szerint 
folytatja az eljárást. A XCIX. Fejezet szerinti egyezségre irányuló külön eljárásban eljárt bíró 
ezen körülménynél fogva nincs kizárva a büntetőügy későbbi tárgyalásából és elbírálásából. 
Az egyezségre irányuló külön eljárásban a bírónak abban a tudatban kell eljárnia, hogy az 
ügyészség által benyújtott egyezség (Be. 410. §) még feltételes, „így szükségképpen készen 
kell lennie arra, hogy a terhelt tiltakozása esetén határozatát a tárgyalás alapján elfogulatlanul 
és előítéletmentesen felülvizsgálja” (67/1995. (XII. 7.) AB határozat). 
 

A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
14/2004. (V. 7.) AB határozat – A (terhelti együttműködésre irányuló) eljárásban az eljárás 
tisztességességét biztosító részgaranciák között felértékelődnek azok - az ügyészség alkotmányos szerepén 
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alapuló - törvényi rendelékezések is, amelyek az ügyészt a közvádlói funkcióban is kötelezik a terhelt 
érdekeinek védelmére. (422/B/1999. AB határozat) 
422/B/1999. AB határozat – A kontradiktórius tárgyalás a tisztességes eljárás egyik lényeges eleme. 
Ahhoz, hogy az erről való lemondás alkotmányossági szempontból kifogástalan legyen, és az eljárás 
tisztességes minősége ne csorbuljon, a tárgyalásról lemondó terhelti nyilatkozatnak határozottnak és 
egyértelműnek kell lennie. A szabályozással biztosítani kell, hogy megtételekor a terhelt a következmények 
teljes ismeretének birtokában legyen, továbbá döntésében kényszer ne befolyásolhassa. 
67/1995. (XII. 7.) AB határozat – Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem sérti a pártatlan 
bírósághoz való alkotmányos alapjogot az, hogy a „tárgyalás mellőzése” külön eljárásban az iratok 
alapján büntetést kiszabó bíró folytatja le az elsőfokú tárgyalást, ha a felek az iratok alapján hozott 
határozatban nem nyugodnak meg és a tárgyalás tartását kérik. 

 
A másodfokú bírósági eljárás egyezség esetén 
 
Az eljárás egyezség esetén külön eljárásban korlátozott az ügydöntő határozattal szemben 
bejelenthető jogorvoslat. Nincs helye fellebbezésnek 
1. a bűnösség kimondása ellen, 
2. az ítéletnek az egyezséggel egyező rendelkezései ellen 

a. a váddal egyező tényállás és minősítés, 
b. az egyezség szerint megállapított büntetés, illetve intézkedés neme, mértéke, 

tartama ellen, 
c. az ítéletnek az egyezség szerint megállapított egyéb rendelkezése miatt. 

 
A részjogerőt mégsem indokolt megállapítani, mert a másodfokú bíróság nincs elzárva attól, 
hogy az egyezségen alapuló ügydöntő határozatot hatályon kívül helyezze és az elsőfokon 
eljárt bíróságot új eljárásra utasítsa, ha nem lett volna helye az egyezség jóváhagyásának, 
vagy az elsőfokú bíróság Be. 732. § (1)-(4) bekezdésének valamely (garanciális szabályát) 
megsértette. 
 
Az általános szabályokhoz képest (Be. LXXXII. Fejezet) a másodfokú bíróság hivatalból 
köteles vizsgálni azt is, hogy 
 az eljárás egyezség esetén külön eljárás szabályait (Be. 732. § (1)-(4) bekezdés) 

megtartotta-e az elsőfokú bíróság, 
 az egyezség jóváhagyásának nem állt-e fenn a Be. 734. § (1) bekezdésben 

meghatározott oka, 
 van-e helye a terhelt felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének. 
 
A másodfokú bíróság akkor változtathatja meg az ítéletet, ha tárgyalás nélkül megállapítható, 
hogy a terhelt felmentésének, vagy az eljárás megszüntetésnek van helye. A tényállás alapján 
például juthat arra a következtetésre, hogy a vád tárgyává tett, és az egyezség szerinti 
tényállásban foglalt cselekmény nem bűncselekmény, vagy az eljárás megszüntetésének van 
helye a vádlott halála vagy a cselekmény korábbi jogerős elbírálása miatt. 
 
A fellebbezésben új tényt állítani, illetve új bizonyítékra hivatkozni az általános szabályokhoz 
(Be. 584. § (5) bekezdés) képest is szűkebb körben lehet. A külön eljárás szabályai szerint a 
fellebbezéssel nem támadható körben (Be. 738. § (1) bekezdés) nincs helye új bizonyíték 
előterjesztésének. Mindez nem zárja ki, hogy az arra jogosult a jogerőre emelkedett 
határozattal szemben perújítási eljárást kezdeményezzen, ha annak feltételei fennállnak (Be. 
637. §). 
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Az általános szabályokhoz (Be. 594. §) képest is korlátozottabb a másodfokon eljáró bíróság 
lehetősége a bizonyítás felvételére. A bizonyítás az ítéletnek az egyezséggel nem érintett 
részeire terjedhet ki. 
 
A hatályon kívül helyező végzésben a másodfokú bíróság 
 az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja a Be. 738. § (5) bekezdésben meghatározott 

esetekben, 
 az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, és az eljárást megszünteti a Be. 607. § (1) 

bekezdésben meghatározott esetekben. A Be. 607. § (1) bekezdése szerint az eljárás 
megszüntetésére az általános szabályok alapján is sor kerülhet az 567. § (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott esetben az ítélet hatályon kívül helyezése mellett. 
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VIII.6. Büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás 
 

Ez az 1896-os Bűnvádi Perrendtartásunkban még büntetőparancsként ismert külön eljárás az 
eljárás egyszerűsítését és gyorsítását teszi lehetővé, amelyben a bíróság tárgyalás tartása 
nélkül, ügydöntő végzésben alkalmazhat a Be. által meghatározott büntetőjogi szankciókat. A 
büntetővégzés meghozatalára irányuló írásbeli eljárás a tömegesen előforduló, legfeljebb kis-
közepes tárgyi súlyú ügyek gyors befejezését teszi lehetővé. A bíróság munkaterhe a 
büntetővégzés meghozatalával csökken, a tárgyalás és a bizonyítás mellőzésével az eljárások 
időszerűsége is javítható. Ugyanakkor a tárgyalási szakaszhoz kapcsolódó garanciális 
rendelkezések egy része ebben az eljárásban nem érvényesül, különös tekintettel a 
nyilvánosság, közvetlenség, szóbeliség és a kontradiktórium elvére. A bíróságok évente 
mintegy 16-18.000 alkalommal hoznak büntetővégzést - tehát széles körben alkalmazott 
külön eljárásról van szó -, amelyeknek 80-85%-ában jogerőre is emelkedik a tárgyalás 
mellőzésével hozott ügydöntő végzés. A büntetővégzésre az ítéletre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a bíróság a végzésben a vádlottat - jóllehet 
megállapítja, miszerint bűncselekményt követett el és büntethető - nem mondja ki bűnösnek. 
 
A bíróságnak már a tárgyalás előkészítése körében vizsgálnia kell az ügyiratok bírósághoz 
érkezését követő egy hónapon belül, hogy lehetséges-e büntetővégzés meghozatalára irányuló 
eljárás lefolytatása, hiszen erre hivatalból is lehetősége van. 
 
A büntetővégzés meghozatalának feltételei 
 
A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás feltételei aszerint változnak, hogy a terhelt 
beismerte-e a bűncselekmény elkövetését, vagy sem. A bíróság az ügyészség indítványára 
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vagy hivatalból a beismeréshez nem kötött büntetővégzés esetében háromévi, a 
beismeréshez kötött büntetővégzés esetében ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő bűncselekmény esetén tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján 
büntetővégzést hoz, ha 
 az ügy megítélése egyszerű, 
 a vádlott szabadlábon van vagy más ügyben tartják fogva, és 
 a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. 
Ha a büntetővégzés meghozatalát az ügyészség indítványozta, a büntetővégzést bírósági titkár 
is meghozhatja. 
 
A bíróság a büntetővégzésben 
 végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, 

foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, sportrendezvények 
látogatásától való eltiltást, kiutasítást szabhat ki, 

 katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését, rendfokozatban 
visszavetést és a várakozási idő meghosszabbítását is kiszabhat, illetve 

 jóvátételi munkát, próbára bocsátást vagy megrovást alkalmazhat. 
A büntetővégzésben a legsúlyosabb szankcióként tehát végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés szabható ki.  

 
Btk. 85. § (1) A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha – 
különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel – alaposan feltehető, hogy a büntetés célja 
annak végrehajtása nélkül is elérhető. 
(1a) A határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §), valamint a 
határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §) esetén az öt évet meg nem haladó 
szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető. 
(2) A próbaidő tartama – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – egy évtől öt évig terjedhet, de a 
kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb nem lehet. A próbaidőt években, vagy években és hónapokban kell 
meghatározni. 

 
A felsorolt büntetések kiszabása, illetve intézkedések alkalmazása mellett a bíróság 
 pártfogó felügyeletet is alkalmazhat végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabása, jóvátételi munka előírása vagy próbára bocsátás esetén, 
 elrendelhet elkobzást, vagyonelkobzást, illetve elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételét, 
 a polgári jogi igénynek helyt adhat vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb 

törvényes útra utasíthatja, 
 a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezheti, 
 az ügyek egyesítéséről, elkülönítéséről, az eljárás felfüggesztéséről és az eljárás 

megszüntetéséről rendelkezhet. 
 
A bíróság eljárása 
 
A bíróság a büntetővégzést az ügy érkezését követő egy hónapon belül hozza meg. A 
büntetővégzés rendelkező részének a Be. 561. § (2) bekezdésében meghatározott általános 
kellékeken kívül tartalmaznia kell a Be. 742. § és a 744. §-ban (tárgyalás tartása iránti 
indítvány és annak visszavonása) foglaltakra való figyelmeztetést. A büntetővégzés 
indokolása a megállapított tényállást, a vádra és a büntetővégzés feltételeinek fennállására 
való utalást, valamint az alkalmazott jogszabályok megjelölését tartalmazza. 
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A büntetővégzéssel szemben speciális a jogorvoslat formája. A büntetővégzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye, helyette az ügyész, a vádlott, a védő, a magánfél, a vagyoni 
érdekelt és az egyéb érdekelt a büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül 
tárgyalás tartását kérheti. A speciális jogorvoslati forma indoka, hogy mivel a tényállás 
megállapítása közvetett módon, a nyomozás irataira támaszkodva történik, az első fokon 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak módot kell adni arra, hogy az ügy 
másodfokú felülbírálata előtt maga is tárgyaláson határozhasson, s csupán a tárgyaláson 
meghozott határozata legyen fellebbezéssel megtámadható. 
 
Ha a büntetővégzés meghozatalát az ügyészség indítványozta, az ügyész nem kérheti 
tárgyalás tartását azon az alapon, hogy a bíróság ezen külön eljárás szabályai szerint járt el. A 
magánfél a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezéssel, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt 
a büntetővégzés rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban kérheti tárgyalás tartását. A 
tárgyalás tartása iránti indítványnak a büntetővégzésben kiszabott büntetés vagy alkalmazott 
intézkedés végrehajtására, illetve az abban foglaltak teljesítésére bizonyos rendelkezések 
kivételével halasztó hatálya van. Nem tekinthető a tárgyalás tartása iránti indítványnak, ha a 
vádlott vagy a védő kizárólag halasztás vagy részletfizetés engedélyezését, illetve a 
büntetővégzés kijavítását indítványozza. 
 
A bíróság az arra jogosult tárgyalás tartása iránti indítványa alapján, vagy ha a vádlott részére 
a büntetővégzést nem lehetett kézbesíteni, a bíróság az általános szabályok szerint előkészítő 
ülést tart és az eljárást az alábbi kivételekkel a továbbiakban az általános szabályok szerint 
folytatja: 
 
A tárgyalás tartására irányuló indítványt az indítványozó az előkészítő ülés megkezdéséig 
visszavonhatja. A vádlott javára más által bejelentett tárgyalás tartása iránti indítványt az 
indítványozó csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza, e rendelkezés az ügyészség 
indítványára nem vonatkozik. 
 
A tárgyalás tartását indítványozó előkészítő ülésen való jelenléte kötelező. Ha az előkészítő 
ülésen nem jelenik meg és magát alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem menti ki, úgy 
kell tekinteni, mint aki az indítványt visszavonta. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, 
amennyiben az előkészítő ülésen jelen lévő vádlott a védő tárgyalás tartása iránti indítványát 
fenntartja. 
 
Az előkészítő ülés megkezdése előtt a bíróság nyilatkoztatja az indítványozót, hogy a 
tárgyalás tartása iránti indítványát fenntartja-e, illetve az indítványozót a tárgyalás tartása 
iránti indítvány kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy a büntetővégzést 
miért tartja sérelmesnek. 
 
Az előkészítő ülés megkezdése után a bíróság ismerteti a büntetővégzés és a tárgyalás tartása 
iránti indítvány lényegét. Ha a tárgyalás tartása iránti indítvány kizárólag az elkobzásra, a 
vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére, vagy a bűnügyi 
költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság csak ebben a kérdésben határoz. Ha a 
tárgyalás tartása iránti indítvány kizárólag a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezést 
sérelmezte, a bíróság e rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. 
 
A bíróság minden egyéb esetben az előkészítő ülésen a büntetővégzést hatályon kívül helyezi.  
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A súlyosítási tilalom speciálisan érvényesül a tárgyalás tartása iránti kérelem folytán 
lefolytatott elsőfokú eljárásban, amelynek az a célja, hogy a vádlott kockázatmentesen 
érvényesíthesse azt az igényét, miszerint az ügyet tárgyaláson, az általános szabályok szerint 
bírálják el. A bíróság a vádlott terhére szóló kérelem hiányában akkor szabhat ki hátrányosabb 
büntetést, illetve alkalmazhat hátrányosabb intézkedést, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül 
fel, és ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb 
minősítést kell alkalmazni, vagy jelentős mértékben hátrányosabb büntetést kell kiszabni, 
illetve intézkedést kell alkalmazni. Ha a kérelem a vádlott terhére irányul, amelyet az 
ügyészség, a magánvádló és a pótmagánvádló terjeszthet elő, úgy az előbb említett feltétel 
nem irányadó, a bíróság tehát korlátozás nélkül, a megelőzően tárgyalás mellőzésével hozott 
érdemi határozatban foglalt joghátrányokra tekintet nélkül járhat el. 
 
A tárgyalás eredményeként hozott határozat ellen - melyben a bíróság nem utalhat vissza a 
büntetővégzés tényállására, hanem azt a tárgyaláson megvizsgált bizonyítékok értékelése 
alapján, indokolási kötelezettségét teljeskörűen teljesítve kell rögzítenie - halasztó hatályú 
fellebbezésnek van helye, amelynek bejelentésére és az az alapján lefolytatott perorvoslati 
eljárásra az általános rendelkezések irányadók. 

 
 

VIII.7. Eljárás a távollevő terhelttel szemben 
 
A terhelt ismeretlen, illetve elérhetetlen helyen tartózkodása esetén a közvetlenséghez 
mereven ragaszkodó eljárással az adott ügy intézése elnehezül ezért, ha a terhelt ismeretlen 
vagy elérhetetlen helyen tartózkodik, az eljáró hatóságok megítéléstől függően helye lehet 
vele szemben a jelen külön eljárás lefolytatásának. Ebben az eljárásban a kivételesség és az 
átmenetiség követelményei érvényesülnek és az eljáró hatóságoknak minden lehetőséget 
kihasználva törekedniük kell a terhelt felkutatására. Fontos azonban, hogy a terhelt 
távollétével ne akadályozhassa az eljárás lefolytatását és bűnösségének megállapítása esetén a 
bíróság szankciót alkalmazhasson vele szemben. 
 

A terhelt távollétében történő eljárást „in contumatiam” eljárásnak nevezzük idegen szóval. Korábban 
ismeretes volt az ítélet „in effigie” történő végrehajtása, amikor például a távollévő elítélt képét 
akasztották fel, égették meg máglyán, vagy fejezték le a nyilvánosság előtt. Ilyen módon - in effigie - 
végezték ki Kossuth Lajost is 1851. szeptember 22-én, Pesten. 

 
A büntetőeljárás lefolytatásának tehát nem akadálya az, hogy a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható személy vagy a terhelt elérhetetlenné vált. A távollévő terhelttel 
szemben vádemelésnek és azt követően a bíróság eljárásának akkor van helye, ha 
 a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy vagy a terhelt az 

eljárás során elszökött, elrejtőzött, vagy megalapozottan feltehető, hogy a büntetőeljárás 
elkerülése érdekében más módon elérhetetlenné vált, 

 a terhelt felkutatása érdekében tett intézkedések észszerű időn belül nem vezettek 
eredményre, és 

 azt a bűncselekmény súlya vagy az ügy megítélése indokolja. 
A terhelt felkutatása érdekében tett intézkedések észszerű időn belül akkor nem vezettek 
eredményre, ha 
 a terhelt felkutatása érdekében bizonyítás felvételére, adatszerző tevékenység 

folytatására, vagy – ha annak feltételei fennállnak – leplezett eszközök alkalmazására 
került sor, 
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 a nyomozó hatóság, ügyészség vagy a bíróság körözést, vagy – ha annak feltételei 
fennállnak – elfogatóparancsot bocsátott ki, és 

 a körözés vagy az elfogatóparancs a kibocsátásától számított tizenöt napon belül nem 
vezetett eredményre. 

 
Kötelezettsége a bíróságnak, ügyészségnek és nyomozó hatóságnak, hogy valamennyi 
lehetőséget kihasználva törekedjenek a terhelt felkutatására. Először tehát a terhelt felkutatása 
iránt kell intézkedni, és ennek során tisztázni, hogy a létező nyilvántartásokból megismerhető 
feltalálási helyeken a terhelt elérhető-e. Mindezek eredménytelensége esetén lehet arra a 
következtetésre jutni, hogy a terhelt tartózkodási helye ismeretlen. Ez esetben tehát személyre 
konkretizált, megalapozott gyanú miatt olyan személlyel szemben folyik a büntetőeljárás, aki 
ismeretlen helyen tartózkodik. Ezen külön eljárásra csak akkor lehet áttérni, ha megalapozott 
azon feltevés, miszerint a terhelt tudatosan vonja ki magát az igazságszolgáltatás alól. Ezt 
fejezi ki azon kitétel is, miszerint a „távollévő” kifejezés alatt az elérhetetlenné vált terheltet 
érti a jogalkotó. 
 
A távollétes külön eljárás alkalmazhatóságát nem szűkítette le az egyszerű megítélésű 
ügyekre, így akár a legsúlyosabb joghátránnyal járó bűncselekmények esetében is lehetőség 
van a lefolytatására. Az Európa Tanács azonban az in absentia eljárásokat inkább a csekély 
súlyú bűncselekmények esetén ajánlja, figyelemmel a kiszabható büntetésre. 
 
Ha a távollévő terhelttel szembeni eljárás lefolytatásának feltételei nem állnak fenn, a bíróság 
vagy az ügyészség az eljárást felfüggeszti. 
 
A külön eljárás egyik legfontosabb garanciális rendelkezése, hogy a távollévő terhelttel 
szembeni eljárásban a védő részvétele kötelező. Mivel ezen eljárás során hiányzik a 
tisztességes eljárás és a védelemhez való jog egyik lényeges részeleme, a terhelt személyes 
joggyakorlásának és személyes védekezésének lehetősége, ezért az eljárás során végig 
(ideértve a nyomozást is) kötelező védő részvétele. 
 
A tisztességes eljárás követelményéből fakad az is, hogy a terhelt távollétében történő eljárás 
ténye – a terhelt elérhetősége esetén – kötelező perújítási ok. 
 
Nyomozás és vádemelés 
 
Ha bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy vagy a gyanúsított 
elérhetősége ismeretlen, és a távollévő terhelttel szembeni eljárás lefolytatásának feltételei 
fennállnak, az ügyészség a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
személyt vagy a gyanúsítottat távollévő terheltté nyilvánítja, ezzel biztosítva, hogy a nyomozó 
hatóság a nyomozást befejezze, az ügyészség pedig vádat emeljen anélkül, hogy a gyanúsítás 
megtörtént volna. A határozat ellen nincs helye panasznak. A gyanúsítás közlésének 
elmaradása ilyen esetben a vádemelésnek nem akadálya. A kézbesítés hirdetményi úton 
történik a terhelt részére. 
 
A bíróság eljárása a távollévő vádlottal szemben 
 
A bíróság a távollévő terhelttel szemben az ügyészség erre irányuló indítványára jár el. A 
távollévő terhelt tekintetében előkészítő ülés tartásának nincs helye. 
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Ha az ügyészség távollévő terhelttel szemben emelt vádat, és a vádlott elérhetősége a 
tárgyalás megkezdéséig ismertté válik, a bíróság tájékoztatja az ügyészséget. A bíróság 
további eljárására az általános szabályok az irányadók. 
 
Ha a vádlott a vádemelés után válik elérhetetlenné, és a távollévő terhelttel szembeni eljárás 
lefolytatásának feltételei fennállnak, erről a bíróság az ügyészséget tájékoztatja. 
 
Ha az ügyészség a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz 
indítványt arra, hogy a tárgyalást a távollévő vádlottal szemben folytassák, az egyesbíró vagy 
a tanács elnöke az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztése nem akadálya annak, hogy 
az ügyészség az indítványát utóbb előterjessze. 
 
Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának 
meghozatala előtt eredményre vezettek, a bíróság a tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának 
ismertetésével folytatja, szükség esetén a bizonyítási eljárást az 547. § alapján újra megnyitja. 
 
Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának 
meghozatala után vezettek eredményre, a vádlott a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül 
fellebbezést jelenthet be. 
 
Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a másodfokú bírósági eljárásban vezettek 
eredményre, a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki, és azon a vádlottat kihallgatja, ismerteti a 
vádlott távollétében tartott tárgyalás anyagának lényegét, valamint – ha szükséges – a vádlott 
által indítványozott további bizonyítást vesz fel. 
 
Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a harmadfokú bírósági eljárásban vezettek 
eredményre, a harmadfokú bíróság – feltéve, hogy a 625. § (3) bekezdés alkalmazásának 
nincs helye – a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja. 
 
Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező 
végzése ellen bejelentett jogorvoslat elbírálása során vezettek eredményre, a Kúria a 
harmadfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi, és a harmadfokú bíróságot új eljárásra 
utasítja. 
 
Ha a terhelt tartózkodási helye a jogerős ügydöntő határozat meghozatala után válik ismertté, 
a javára perújítási indítványt lehet előterjeszteni. 
 
Ha a vádlott a jelen külön eljárás szerinti megismételt eljárás során ismételten ismeretlen 
helyre távozik, a bíróságnak a távollévő vádlottal szembeni eljárás alapján hozott határozata 
érdemi vizsgálat nélkül hatályában marad. Erre a bíróság a vádlottat figyelmezteti. 

 
A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
Emberi Jogok Európai Bírósága Sejdovic kontra Olaszország, 56581/00 sz. kérelem, 2006. március 1. – 
Az in absentia eljárás jogszerűségének előfeltétele, hogy az illető tudatosan vonja ki magát az 
igazságszolgáltatás alól vagy pedig egyértelműen lemondott a tárgyaláson való részvételi jogáról. 
Emberi Jogok Európai Bírósága Poitrimol kontra Franciaország, 14032/88 sz. kérelem, 1993. 
november 23. – A vádlott távollétében történő eljárás elvileg nem ellentétes az Embei Jogok Európai 
Egyezményével, ha az érintett személy számára biztosított, hogy a bíróság a meghallgatását követően 
újból döntsön a vád lényegéről, mind jogi, mind pedig ténybeli szempontból. A vádlott távollétében hozott 
ítélet ilyen felülvizsgálata nem függhet attól, hogy a távolmaradását ki tudta-e menteni. 
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14/2004. (V. 7.) AB határozat – A büntető igény érvényesítésének alapvető feltétele, így a büntető 
hatalmat gyakorló szerveknek alkotmányos kötelezettsége a terhelt személyének megállapítása és 
hollétének felkutatása. A terhelt távollétében történő eljárás csak abban az esetben egyeztethető össze az 
Emberi Jogok Európai Egyezményével, a tisztességes eljáráshoz való joggal, ha a büntető hatóság olyan 
adatok birtokában van, amelyekből megalapozottan lehet következtetni a terhelt rosszhiszemű, az 
igazságszolgáltatás elkerülését célzó magatartására. 

 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
CSÁK Zsolt: „A terhelt távollétében lefolytatható egyes eljárások megítélése az eljárási 
szabálysértések és a tisztességes eljárás tükrében” doktori értekezés, Pécs 2016., 
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/csak-zsolt/csak-zsolt-vedes-ertekezes.pdf 
TARR Ágnes: „A távollévő terhelttel szemben lefolytatott eljárás egyes kérdései” Colléga 
2005, 126-130. 
 
 

VIII.8. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
 
A távollétes eljárás lefolytatásának lehetőségét a külföldön tartózkodó terhelt esetében 
alapvetően az indokolja, hogy a külföldön tartózkodó terhelt idézéssel szembeni mulasztása 
nem szankcionálható, és Magyarországra történő szállítására kizárólag európai vagy 
nemzetközi elfogatóparancs alapján, kiadatási vagy átadási eljárás keretében lenne lehetőség. 
Nincs lehetőség például rendőri elővezetéssel történő idézésére. 
 
A külföldön ismert helyen tartózkodó terhelt távollétében az eljárás lefolytatásának akkor van 
helye, ha 
 európai vagy nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásának nincs helye, vagy arra azért 

nem kerül sor, mert a vádiratban az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés 
kiszabására vagy javítóintézeti nevelés alkalmazására nem tesz indítványt, és 
 a terhelt szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg, vagy 
 a terhelt külföldön fogva van, 

 európai vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, de a terhelt elfogását 
követően a terhelt átadására vagy kiadatására tizenkét hónapon belül nem került sor, és 
a büntetőeljárás átadására sem került sor, 

 európai vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, de a terhelt átadását vagy 
kiadatását megtagadták, és a büntetőeljárás átadására sem került sor, 

 európai vagy nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, és a terhelt halasztott 
átadását vagy kiadatását rendelték el. 

 az ügyész azt indítványozza. 
 
A külföldön tartózkodó terhelt távollétében az eljárás lefolytatásának az előző feltételek 
esetén is csak akkor van helye, ha 
 azt a bűncselekmény tárgyi súlya vagy az ügy megítélése indokolja, és 
 a terhelt részvétele az eljárásban, illetve jelenléte az eljárási cselekményen nemzetközi 

bűnügyi jogsegélykérelem előterjesztésével, illetve telekommunikációs eszköz 
alkalmazása útján nem biztosítható, vagy ezek alkalmazását a bűncselekmény tárgyi 
súlya vagy az ügy megítélése nem indokolja. 

 
Ha a vádemelést követően állapítható meg, hogy a terhelt külföldön tartózkodik, és a 
távollétében történő tárgyalás feltételei fennállnak, erről a bíróság az ügyészséget tájékoztatja. 
Ha az ügyészség a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem tesz 
indítványt arra, hogy a tárgyalást a terhelt távollétében folytassák, az egyesbíró vagy a tanács 
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elnöke az eljárást felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztése nem akadálya annak, hogy az 
ügyészség az indítványát utóbb előterjessze. 
 
Ha a terhelt külföldön fogva van, a külföldön tartózkodó terhelttel szembeni eljárás 
lefolytatásának a vádemelést követően csak a terhelt hozzájárulásával van helye. Ha a terhelt 
az eljárás folytatásához nem járul hozzá, a bíróság az eljárást felfüggeszti. 
 
Ha csak az ismert, hogy a terhelt külföldön dolgozik, de pontos elérhetősége nem ismert, a 
bíróság számára az ismeretlen helyen tartózkodó terheltre vonatkozó szabályok alkalmazását 
teszi lehetővé. 
 
A külföldön tartózkodó terhelt távollétében történő eljárás szabályai az ismeretlen helyen 
tartózkodó, elérhetetlenné vált terhelttel szembeni eljáráshoz hasonlóan a kivételességre és az 
arányosság követelményére épül. Kötelezettsége a büntetőügyekben eljáró bíróságnak, 
ügyészségnek és nyomozó hatóságnak minden azon intézkedést megtenni, hogy a terhelt az 
eljárásról tudomást szerezzen, eljárási jogait gyakorolni tudja. Ha a terhelt ismert helyen 
tartózkodik, akkor a bíróságnak biztosítani kell a tárgyaláson való jelenlét jogát és 
lehetőségét. Ha a külföldön tartózkodó terhelt szabadlábon tartózkodik, meg kell teremteni 
annak a lehetőségét, hogy a terhelt az eljárás folytatásáról szabályszerű idézéssel tudomást 
szerezzen. Mindez összhangban van azzal a szabállyal, hogy európai elfogatóparancs 
kibocsátására nem minden esetben van lehetőség. 
 
A külföldön tartózkodó terhelt esetében alapvető követelmény, hogy tudomást szerezzen a 
bírósági tárgyalás időpontjáról. Ha ez megtörtént, akkor a terhelt saját döntése, hogy részt 
vesz-e a tárgyaláson. Ha úgy dönt, hogy azon nem vesz részt, akkor a részvételtől a terhelt 
önként zárkózott el. Ilyenkor a tárgyaláshoz való joga perújítás útján lesz majd biztosítható. 
 
A külföldön fogvatartott terheltre eltérő szabályok vonatkoznak, hiszen saját akaratából nem 
tud megjelenni az eljárási cselekményen. A külföldön fogvatartásban levő terhelt, ha nem 
járul hozzá a tárgyalás megtartásához, akkor a vele szemben indult eljárást fel kell 
függeszteni. 
 
A fokozatosság elve, az időszerűségi és költséghatékonysági szempontok abban is 
megnyilvánulnak, hogy a terhelt részvételét a büntetőeljárásban elsődlegesen valamely 
eljárási jogsegély vagy videokonferencia útján indokolt biztosítani. Az Európai Unió 
tagállamai közötti bűnügyi együttműködés formája az ún. európai nyomozási határozat. A 
nemzetközi videokonferencia tartása is ezen keresztül igényelhető. 
 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 
 az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
25. § - az európai elfogatóparancs kibocsátásának általános feltételei 
 az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
IV-IV/A. Fejezetek – az európai nyomozási határozat 
 a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 32. §  a nemzetközi 
elfogatóparancs kibocsátásának általános feltételei 
 a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 68-69. § – videokonferencia nem 
EU tagállamok viszonylatában 
 
A BÍRÓI GYAKORLATBÓL 
Emberi Jogok Európai Bírósága Sejdovic kontra Olaszország, 56581/00 sz. kérelem, 2006. március 1. – 
Az in absentia eljárás jogszerűségének előfeltétele, hogy az illető tudatosan vonja ki magát az 
igazságszolgáltatás alól vagy pedig egyértelműen lemondott a tárgyaláson való részvételi jogáról. 
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Emberi Jogok Európai Bírósága Krombach kontra Franciaország, 29731/96 sz. kérelem, 2001. február 
13. – A terhelt távollétében lefolytatott eljárás önmagában nem összeegyeztethetetlen az Emberi Jogok 
Európai Egyezményével, amennyiben a terhelt később el tudja érni, hogy egy bíróság ismét döntsön, 
miután meghallgatta a terheltet a vádnak úgy a ténybeli, mint a jogi megalapozottságáról. 
14/2004. (V. 7.) AB határozat – A büntető igény érvényesítésének alapvető feltétele, így a büntető 
hatalmat gyakorló szerveknek alkotmányos kötelezettsége a terhelt személyének megállapítása és 
hollétének felkutatása. A terhelt távollétében történő eljárás csak abban az esetben egyeztethető össze az 
Emberi Jogok Európai Egyezményével, a tisztességes eljáráshoz való joggal, ha a büntető hatóság olyan 
adatok birtokában van, amelyekből megalapozottan lehet következtetni a terhelt rosszhiszemű, az 
igazságszolgáltatás elkerülését célzó magatartására. 

 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
CZIKAJLÓ Ádám: „A külföldön, ismert helyen tartózkodó terhelttel szembeni eljárás” 
Jogászvilág 2016.06.30., http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-kulfoldon-ismert-helyen-
tartozkodo-terhelttel-szembeni-eljaras 
SZABÓ Judit: „A nemzetközi érintettségű büntetőügyek változásai” Ügyvédek Lapja 2017, 5. 
 
 

VIII.9. Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás 
 
Az életvitelszerűen külföldön élő terhelt indítványára a vádemelés előtt az ügyészség, azt 
követően a bíróság biztosíték letétbe helyezését engedélyezheti, ha 
 az adott bűncselekményre a törvény ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést 

rendel, 
 a terhelttel szemben előreláthatóan pénzbüntetés kiszabására, illetve vagyonelkobzás 

elrendelésére kerül sor, 
 a terheltnek a tárgyalástól és az eljárási cselekményektől való távolmaradása az eljárás 

érdekeit nem sérti, és 
 a terhelt megbízta a védőjét a kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával. 
 
A biztosíték letétbe helyezése engedélyezésének alapfeltétele, hogy az csak életvitelszerűen 
külföldön élő terhelt részére engedélyezhető. Az életvitelszerű külföldön élés ténykérdés; a 
terhelt állampolgársága közömbös. Így sor kerülhet e külön eljárásra életvitelszerűen 
külföldön élő magyar állampolgárral szemben is.  
 
Nem engedélyezhető biztosíték letétbe helyezése, ha a bűncselekmény halált okozott, pl. 
gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége, halált okozó közúti baleset gondatlan 
okozásának vétsége esetén. 
 

Korábban nem volt ilyen kizáró ok a törvényben, így történhetett meg az „ír gázoló” esete. 2000. 
áprilisában F.T. ír állampolgár az általa vezetett gépjárművel a sebességhatárt túllépve Leányfalun 
halálra gázolt két kisgyermeket a járdán. A büntetőeljárás megindult, de a bíróság 500.000 Ft biztosíték 
ellenében engedélyezte számára, hogy az eljárás távollétében folytatódjék, és ő hazautazhasson. Ezt 
követően született meg a jogerős ítélet, amely szerint a gázoló három éves fogházbüntetést kapott. 
Magyarország 2004-es EU-csatlakozása után a magyar hatóságok az uniós egyezmények alapján, 
európai letartóztató paranccsal próbálták elérni a kiadatását, de az ír legfelsőbb bíróság azt két ízben is 
megtagadta. 2013-ban diplomáciai erőfeszítések eredményeként az ír gázoló jelezte, hogy hajlandó 
büntetését megkezdeni, ha miniszteri garanciát kap arra, hogy Magyarország engedélyezi büntetésének 
írországi letöltését. Az igazságügyért felelős magyar miniszter a garanciát megadta. F.T. 2014. január 
13-án Magyarországon megkezdte büntetését, majd a miniszterrel történő előzetes megállapodása 
alapján január 17-én visszaszállították Dublinba büntetése hátralévő részét letölteni. 2014. február 5-én 
F.T. bocsánatot kért levélben az elgázolt gyerekek családjától. 
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A Be. alapján a terheltnek nyilatkoznia kell arról, hogy ha az a kiszabott szabadságvesztés 
vagy elzárás végrehajtása érdekében szükséges, Magyarország területére visszatér. 
 
A biztosíték összegét a bíróság vagy az ügyészség határozza meg, a terhelttel szemben 
előreláthatóan kiszabásra kerülő pénzbüntetés, alkalmazandó vagyonelkobzás, valamint a 
felmerülő bűnügyi költség végrehajtásához szükséges mértékben. Ha a bíróság vagy az 
ügyészség engedélyezi biztosíték letétbe helyezését, és a terhelt a biztosítékot letétbe helyezte, 
az eljárási cselekmények és a tárgyalás a terhelt távollétében is megtarthatók és a bíróság az 
eljárást a meg nem jelent vádlottal szemben befejezheti. A biztosíték letétbe helyezését 
követően a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a tárgyalásról és az eljárási 
cselekményekről a terheltet a kézbesítési megbízott útján értesíti. 
 
A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező annál is inkább, mivel már az eljárás feltétele 
az is, hogy a terhelt megbízza a védőjét a kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával. 
 
A biztosíték más célt szolgál, mint az óvadék (Be. 284-288. §). A biztosíték kizárólag 
külföldön élő terheltek vonatkozásában alkalmazható, és nem a személyi szabadságot elvonó 
kényszerintézkedés kiváltására szolgál. A biztosíték jogintézményének alapvető célja, hogy 
kisebb súlyú bűncselekményt elkövető, nem Magyarországon élő személyekkel szemben 
minél gyorsabban távollétükben is befejezhető legyen a büntetőeljárás. Elkerülhető a 
biztosíték révén az indokolatlan előzetes fogva tartásuk is a kisebb súlyú bűncselekmények 
esetében. 
 
A biztosíték az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésével az államra száll, ha 
 a bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki, 
 a bíróság a felmentő ítéletben vagyonelkobzást rendel el, 
 a bíróság vagy az ügyészség az eljárást megszünteti és a bíróság vagyonelkobzást rendel 

el, vagy 
 a bíróság büntetővégzést hoz, amelyben büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz. 

 
A biztosítékot a terheltnek vissza kell adni, 
 ha az ügyészség az eljárást megszüntette vagy a nyomozás határideje lejárt, 
 ha a bíróság a terheltet felmentette vagy vele szemben az eljárást megszüntette, 
feltéve, hogy a bíróság vagyonelkobzást nem rendelt el. 
 
A sértetti igényérvényesítést mozdítja elő a törvény, amikor úgy rendelkezik, hogy ha a 
kiszabott pénzbüntetés, az alkalmazott vagyonelkobzás, illetve a megállapított bűnügyi 
költség összegét a biztosíték összege meghaladja, a különbözet összegét a terheltnek vissza 
kell adni, kivéve, ha a fennmaradó összeget a polgári jogi igény kielégítésére kell fordítani. 
 
 

VIII.10. Magánvádas eljárás 
 
A magánvádas (főmagánvádas) eljárás lényege, hogy a sértett az ügyészségtől független, 
önálló jogkörben gyakorolja a vádemelés és vádképviselet jogát. Ahogyan a büntetőeljárás 
történeti fejlődésének bemutatásánál rögzítettük, a modern büntető eljárásjog közjog, 
amelynek értelmében az állam vállalja a bűncselekmények üldözését és az elkövető 
büntetőjogi felelősségre vonását. Az állam erre a feladatra közhatalmi jogosítványokkal 
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felruházott professzionális szervezetrendszert hoz létre, amelyben a nyomozó hatóságok 
nyomoznak, az ügyészség a közvádló, a bíróság pedig igazságot szolgáltat. A sértett többnyire 
feljelentőként, tanúként jelenik meg, ugyanakkor bizonyos esetekben az eljárás 
megindításához szükséges a nyilatkozata (magánindítvány) és szűk körben a vád 
képviselőjeként is fellép (magánvádló). A magánvádas eljárásnak tehát az általános 
szabályokhoz képest eltérő szabályozási indoka alapvetően a magánvádló halmozott eljárási 
pozíciójából következik, ami azt jelenti, hogy ő egy személyben vádló, sértett és tanú 
helyzetbe is kerülhet, illetve viszonvád esetén vádlotti helyzetbe. 
 
Közvádas bűncselekmények esetében az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak a legalitás13 és 
az officialitás elvéből kifolyólag kötelessége a törvényben megállapított feltételek esetén a 
büntetőeljárás megindítása és lefolytatása, ugyanakkor a magánindítványra üldözendő 
bűncselekmények esetében jogalkotó három okból a sértettre bízza a büntetőeljárás 
megindítását: 
 a bűncselekmény viszonylag csekélyebb tárgyi súlya (minima non curat-elv 

érvényesülése),  
 a sértett kímélete,  
 a sértett és az elkövető hozzátartozói viszonya miatt. 

 
A magánindítvány vegyes jellegű - egyrészt büntető anyagi jogi, másrészt büntető eljárásjogi - 
jogintézmény. Magánindítványra üldözendő bűncselekmény14 esetén csak a jogosult 
indítványára indítható meg vagy folytatható a büntetőeljárás. Ez a jogosult főszabály szerint a 
sértett. Magánindítványnak kell tekinteni a magánindítvány előterjesztésére jogosult 
feljelentését és bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi 
felelősségre vonását kívánja. A magánindítványt attól a naptól számított egy hónapon belül 
kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekményről tudomást 
szerzett. A magánindítvány nem vonható vissza, tehát ha a sértett közvádas ügyben a 

                                                 
13 A legalitás a büntetőeljárásban parancs a büntetőjogi törvények feltétlen alkalmazására, amelynek értelémben 
bűn nem maradhat büntetlenül. Az állam kötelessége valamennyi bűncselekmény elkövetése esetében a 
büntetőjogi felelősségre vonás, vagyis le kell folytatni az eljárást; nyomozó hatóság kötelessége a nyomozás, az 
ügyésznek a vádemelés, bírónak a büntetőjogi felelősségre vonás, elítélés. Az opportunitás kivétel a legalitás 
elve alól, gazdaságosság és célszerűségi szempontok alapján az ügyésznek joga van szelektálni az ügyek közül, 
vagyis nem minden bűncselekmény elkövetését követi büntetőjogi felelősségre vonás (pl. a közvetítő eljárásra 
utalás, feltételes ügyészi felfüggesztés). 
14 A magánindítványra üldözendő bűncselekmények a következők: 
- könnyű testi sértés [Btk. 164. § (2) bekezdés], 
- szexuális kényszerítés alapesete [Btk. 196. § (1) bekezdés], 
- szexuális erőszak egyik alapesete [Btk. 197. § (1) bek. a) pont], 
- szeméremsértés egyik alapesete [Btk. 205. § (3) bekezdés], 
- egészségügyi önrendelkezési jog megsértése [Btk. 218. §], 
- magánlaksértés [Btk. 221. §], 
- zaklatás (Btk. 222. §), 
- magántitok megsértése (Btk. 223. §), 
- levéltitok megsértése (Btk. 224. §), 
- kiszolgáltatott személy megalázása (Btk. 225. §), 
- rágalmazás (Btk. 226. §), 
- becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése (Btk. 226/A. §), 
- becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala (Btk. 226/B. §), 
- becsületsértés (Btk. 227. §), kivéve, ha rendvédelmi szerv tagjának sérelmére követik el, 
- kegyeletsértés (Btk. 228. §), 
- lopás, rongálás, sikkasztás, csalás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, hűtlen kezelés, 
jogtalan elsajátítás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, amennyiben a sértett az elkövető hozzátartozója (Btk. 
382. §) 
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magánindítvány előterjesztését követően úgy is nyilatkozik, hogy nem kívánja a vádlott 
megbüntetését, ezt csupán enyhítő körülményként lehet értékelni. A magánvádas eljárásban a 
magánvádló elejtheti a vádat, és ezzel gyakorlatilag ugyanazt az eredményt (az eljárás 
megszüntetését) éri el, mint ha visszavonhatná a magánindítványt. 
 
A magánindítványra üldözendő bűncselekmények között vannak közvádas, illetőleg 
magánvádas eljárásban elbírálandó cselekmények. A magánvádas bűncselekmények kivételt 
képeznek az ügyészi vádmonopólium alól, mivel a természetes személy sértett 
 könnyű testi sértés,  
 magántitok megsértése,  
 levéltitok megsértése,  
 rágalmazás,  
 becsületsértés,  
 kegyeletsértés vagy  
 becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése  
esetén, avagy a nem természetes személy sértett 
 magántitok megsértése,  
 levéltitok megsértése,  
 rágalmazás,  
 becsületsértés vagy  
 becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése 
esetén az ügyésztől függetlenül, saját jogán képviseli a vádat, feltéve, hogy az elkövető 
magánindítványra büntethető. A magánvádlóként fellépő sértettet ezekben az esetekben a 
sértett jogain kívül a vád képviseletével járó jogok illetik meg. A magánvádlót a vád 
képviseletével járó jogok az általa emelt vád tekintetében illetik meg. 
 

Szinte minden sajtóorgánum beszámolt a közelmúltban két médiaszemélyiség, H.P. és P.R. internetes 
vitájával kapcsolatban előbbi által indított magánvádas büntetőeljárásról. Az ügy kiindulópontja egy, 
H.P-re a „szarkupac” kifejezést használó közösségi oldalon közzétett bejegyzés volt, amellyel 
kapcsolatban szerzőjének, P.R-nek a bűnösségét becsületsértés vétségében a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság megállapította. A bíróság kimondta, hogy bár P.R-nek jogában áll a közszereplő H.P-t 
személyében, tevékenységét tekintve bírálni, ám a „szarkupac” kifejezésnek a közügyek megvitatásához 
semmi köze nincs. A bírálat H.P. emberi méltóságának teljes tagadását valósította meg, így 
becsületsértőnek minősült. Az ügyben hozott elsőfokú döntés jogi érveit a Fővárosi Törvényszék mint 
másodfokú bíróság mindenben osztotta és jogerős döntésében leszögezte, hogy a sérelmezett kifejezés nem 
tekinthető bíráló jellegűnek, hanem „célja az öncélú gyalázkodás, a sértett személyének a megalázása, 
gyalázása”. 

 
Kölcsönösen elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás és becsületsértés miatt ugyanazon 
eljáráson belül - a cselekmények személyi és szoros tárgyi összefüggése esetén - a 
magánváddal szemben lehetőség van viszonvádra. A viszonvád egy jogpolitikailag indokolt 
kedvezmény a magánindítvány vonatkozásában előírt egy hónapos határidőn túli 
előterjesztésére. Viszonvádnak ugyanis az ügydöntő határozat meghozataláig van helye, 
abban az esetben is, ha a magánindítvány előterjesztésének határideje lejárt, feltéve, hogy a 
büntethetőség nem évült el.  
 
A viszonvád önálló, amennyiben a magánindítvány előterjesztésére nyitva álló törvényi 
határidőn belül terjesztik elő, ebben az esetben nem osztja az „alapmagánvád” jogi sorsát. A 
viszonvád járulékos, amennyiben a magánindítvány előterjesztésére nyitva álló törvényi 
határidőn túl, de az elévülési időn belül és az ügydöntő határozat meghozataláig (az 
ismertetett törvényi kedvezmény alapján) kerül sor az előterjesztésére, mely esetben az 
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Bűncselekmények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„alapmagánvádas” eljárás megszüntetése esetében a viszonvád alapján indult eljárást is meg 
kell szüntetni. Viszonvád esetén a magánvádlót a vádlott jogai illetik meg, és a vádlott 
kötelezettségei terhelik. A viszonvád feltétele a kölcsönösség, ami a bírói gyakorlat szerint az 
elkövetés helyének és idejének azonosságát, illetve szoros kapcsolódását jelenti, ideértve a 
szoros okozati összefüggést a sértés és a viszont sértés között. Mindez azt jelenti, hogy – egy 
viszonvádló esetén – az eljárás lényegében két-vádlottas eljárássá alakul, ahol az eredeti 
vádlott marad az I. rendű vádlott, a korábbi magánvádlóból pedig II. rendű vádlott lesz. Ilyen 
esetekben a magánvádló esetleges korábbi képviselője is védővé válik, ha a meghatalmazása 
erre is kiterjed.  
 
Az eddigieket szemlélteti a következő halmazábra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A magánvádló jogállása 
 
A magánvádló egyfelől gyakorolja a sértettet megillető jogokat a Be. általános rendelkezései 
alapján, másfelől gyakorolja a vádlói jogokat, de az ügyészi jogosítványokhoz képest 
korlátozott terjedelemben. A magánvádlót az ügyész hatósági jellegű jogosítványai nem illetik 
meg. A magánvádlót csak az általa emelt vád tekintetében illetik meg a vád képviseletével 
járó jogok. Ha a magánvádló által feljelentett személy nem emel viszonvádat, akkor a 
magánvádló tanúként hallgatható meg. Ha viszonvádat emeltek, akkor az eredeti magánvádlót 
már nem tanúként, hanem vádlottként kell kihallgatni. 
Mivel a magánvádas ügyben vádlóként a magánvádló jár el, ezért a Be. 7. § (1) bekezdésével 
összhangban a terhelt bűnösségének bizonyítása is őt a terheli. 
Magánvádas eljárásnak nincs helye, ha a feljelentett vagy a terhelt 
 fiatalkorú vagy 
 katona. 

A magánvádas eljárásban közvetítői eljárásnak nincs helye, a terhelt és a sértett kibékítését a 
személyes meghallgatáson lehet elérni. Lényeges eltérés az ügyész jogaihoz képest, hogy a 

Magánindítványra üldözendő 
bűncselekmények 

 
 
 
 

Magánvádas bűncselekmények 
 
 Viszonvádas cselekmények 
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magánvádló a vádlottat nem állíthatja bíróság elé, egyezséget nem köthet, büntetővégzés 
meghozatalát nem indítványozhatja, és távollétes eljárást sem kezdeményezhet. 
 
Az ügyész jogállása 
 
Az ügyész az ügyiratokat a magánvádas eljárásban is megismerheti, és a tárgyaláson jelen 
lehet. Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, a vádat nem ejtheti, de a vád képviseletétől 
elállhat. Amennyiben a vád átvétele megtörtént az ügyészség jogkörei az általános 
szabályokhoz képest – egyezően a magánvádló jogköreivel – korlátozottak maradnak. Jogai 
és kötelezettségei a magánvádlónak biztosított jogokkal egyezőek, így a személyes 
meghallgatáson is részt kell vennie. 
 
Magánvádas eljárásokban a sértett személyes sérelme, viszonvád esetén a sértettek személyes 
konfliktusa a jellemző, így a sértett vádelejtési monopóliuma még akkor is megmarad, ha a 
vád képviseletét az ügyészség tőle átvette. Tekintettel arra, hogy a vádképviselet átvételével a 
magánvádló csupán a sértetti jogokat gyakorolhatja, a vádképviseleti jogait nem, méltánytalan 
helyzet állhatna elő, ha az ügyész meg nem jelenése folytán kellene a bíróságnak vélelmezett 
vádelejtés miatt az eljárást megszüntetnie. Éppen ezért, ha az ügyész a személyes 
meghallgatáson vagy a tárgyaláson nem jelenik meg, úgy kell tekinteni, hogy a vád 
képviseletétől elállt. Ilyen esetben tehát „feléled” a magánvádló eredeti vádképviseleti joga. 
 
Az eljárás menete 
 
Az eljárás feljelentésre indul meg, amely a magánvádas eljárásban betölti a magánindítvány 
és a vád (vádemelés) szerepét is. A feljelentésben elő kell adni, hogy a sértett ki ellen, milyen 
cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a büntetőeljárás lefolytatását. A 
feljelentést a bíróságon kell megtenni. Ha a feljelentés akár nem felel meg a feljelenésre 
vonatkozó szabályoknak, a bíróság – amennyiben nem tarja indokoltnak a sértett felhívását a 
feljelentés pontosítására, vagy az eredménytelen maradt, a feljelentés hiányára való 
hivatkozással nem ügydöntő végzéssel az eljárást megszünteti. 
 
A bíróság a feljelentés megtörténtét követően a következőket teheti: 
 a feljelentést és az ügyiratokat megküldi az ügyészségnek, ha azok alapján olyan 

bűncselekmény látszik megállapíthatónak, amely miatt a vádat az ügyészség képviseli, 
 a feljelentést és az ügyiratokat megküldi az ügyészségnek, ha szükségesnek tartja, hogy 

az ügyészség a vád képviseletének átvételét megfontolja, 
 felhívhatja a sértettet, hogy írásban pontosítsa a feljelentést, nyomozást rendelhet el, ha 

a feljelentésből a feljelentett kiléte vagy a bűncselekmény nem állapítható meg. 
 
A terhelt bűnösségének bizonyítása a magánvádlót terheli és ebből következően a sikertelen 
bizonyítás következményeit ő viseli. A magánvádlónak azonban - jóllehet nincs feltétlenül 
birtokában a terhelt bűnösségének megállapításához vezető valamennyi bizonyítéknak, 
sokszor még az elkövető személyét sem ismeri - a törvény semmiféle nyomozási eszközt nem 
biztosít, nem nyomozhat és nyomozást sem rendelhet el. Ezért kiemelt fontossággal bír, hogy 
a bíróság nyomozást rendelhet el, ha a feljelentett kiléte, személyes adatai, illetve elérhetősége 
ismeretlen, továbbá ha bizonyítási eszközök felkutatása szükséges. A nyomozás határidejét a 
bíróság legfeljebb két hónapban állapítja meg, és azt kétszer, egyenként legfeljebb két 
hónappal meghosszabbíthatja. A bíróság a nyomozást elrendelő végzést és az ügyiratokat 
megküldi a nyomozó hatóságnak. A nyomozást az általános nyomozó hatóság végzi, de a 
nyomozást nem szüntetheti meg és nem függesztheti fel. Az általános nyomozó hatóság a 
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nyomozás elvégzése után az ügyiratokat a bíróságnak visszaküldi. Ha az ismeretlen elkövető 
kiléte a nyomozás adatai alapján sem volt megállapítható, erről az általános nyomozó hatóság 
tájékoztatja a bíróságot. Ebben az esetben a bíróság az eljárást megszünteti. Ha a bíróság által 
elrendelt nyomozás során a sértett a feljelentést visszavonta, az addig keletkezett ügyiratokat 
az általános nyomozó hatóság a bíróságnak visszaküldi. 
 
A személyes meghallgatás 
 
Amennyiben a bíróság a feljelentés vagy a nyomozás alapján nem szünteti meg az eljárást, 
úgy a kettős funkcióval bíró személyes meghallgatást megtartja. A személyes meghallgatás 
elsődleges funkciója a sértett és feljelentett kibékítése és ennek eredményeként az eljárás 
megszüntetése. Ha ez eredménytelen, akkor a másodlagos funkció kerül előtérbe, a 
tárgyalás előkészítése, ennek keretében a vád és a bizonyítás pontos kereteinek rögzítése 
figyelemmel arra, hogy ilyenkor főszabály szerint nem a közvádló képviseli a vádat. 
 
A személyes meghallgatás megkezdésekor a bíróság megállapítja a sértett és a feljelentett 
személyazonosságát, ismerteti a feljelentés lényegét, és - ha annak feltételei fennállnak - 
figyelmezteti a feljelentettet a viszonvád lehetőségére. Ezt követően megkísérli a sértett és a 
feljelentett kibékítését. Ha a békítés eredménytelen, a továbbiakban a sértett magánvádlóként, 
a feljelentett vádlottként vesz részt az eljárásban. Ha a békítés eredménytelen, a bíróság 
megkérdezi a vádlottól, hogy a vádban foglaltakat beismeri-e, és védekezésének 
alátámasztására milyen bizonyítási eszközöket jelöl meg. Ha a vádlott viszonvádat emel, a 
bíróság a magánvádlót vádlottként is meghallgatja.  
 
A bíróság felhívja a magánvádlót, továbbá viszonvád esetében a vádlottat, hogy jelölje meg a 
bizonyítási eszközöket. Azt is tisztázni kell, hogy az egyes bizonyítási eszközök mely tények 
bizonyítására szolgálnak. A bíróság erre tizenöt napos határidőt állapíthat meg. Ha az ügyben 
több sértett van, a megegyezésüktől függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. Megegyezés 
hiányában a magánvádlót a bíróság jelöli ki. 
 
A magánvádas büntetőeljárásnak a személyes meghallgatásig tartó szakaszát tekinthetjük 
előkészítő szakasznak. A személyes meghallgatást követően a feljelentő a törvény 
megfogalmazása szerint már magánvádló, a feljelentett pedig vádlott.  
 
A személyes meghallgatás eredményeként a bíróság az eljárást megszünteti, ha 
 a sértett a feljelentést visszavonta, 
 mulasztását a feljelentés visszavonásának kell tekinteni: 

Ha a sértett a személyes meghallgatáson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, 
előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, illetve elérhetetlenné vált, úgy kell 
tekinteni, hogy a feljelentést visszavonta (hallgatólagos v. vélelmezett vádelejtés). A 
sértettet erre az idézésben figyelmeztetni kell.  

 a személyes meghallgatáson a sértett és a feljelentett békítése eredményes. 
 
Az elsőfokú bírósági eljárás 
 
A magánvádas eljárásban előkészítő ülés tartásának nincs helye, céljait a magánvádas 
eljárásban a személyes meghallgatás intézménye szolgálja. A tárgyaláson a magánvádló 
jelenléte kötelező. Ha a magánvádlónak képviselője van, őt a bíróság a tárgyalásról értesíti. A 
bíróság az idézéssel, illetve az értesítéssel egyidejűleg arról is tájékoztatja a magánvádlót, 
illetve a képviselőjét, hogy a kitűzött határnapon milyen bizonyítás felvételét tervezi. A 
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magánvádló képviseli a vádat, a vád bizonyítása az ő kötelezettsége, amiből következik, hogy 
a tárgyaláson való jelenléte kötelező. Ezen kötelezettség megszegéséhez szankció, illetve 
vélelem is társul: ha a magánvádló a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, 
előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, illetve elérhetetlenné vált, úgy kell tekinteni, hogy 
a vádat ejtette. A magánvádlót erre az idézésben figyelmeztetni kell (hallgatólagos v. 
vélelmezett vádelejtés). 
 
A magánvádló a tárgyalásról ismételt vagy súlyos rendzavarása esetén sem utasítható ki, 
illetve vezettethető ki. Ha a magánvádló a rendzavarással nem hagy fel, és ezzel lehetetlenné 
teszi a tárgyalás jelenlétében való folytatását, úgy kell tekinteni, hogy a vádat ejtette. 
 
A magánvádló az eljárásban elsősorban vádlóként lép fel, így a vádlott kihallgatásán jelen kell 
lennie. Az általános szabályok szerint a vádlott kihallgatásán a még ki nem hallgatott tanú 
nem lehet jelen. A Be. ezért rendelkezik úgy a magánvádas külön eljárás szabályai körében, 
hogy ha a magánvádló tanúkénti kihallgatása szükséges, a bizonyítási eljárás az általános 
szabályoktól eltérően a magánvádló kihallgatásával kezdődik, és csak ezt követően kerülhet 
sor a vádlott kihallgatására. Így kerülhető el az a helyzet, hogy a vádlott kihallgatásán még ki 
nem hallgatott tanú vegyen részt, és a magánvádló is jelen lehet a vádlott kihallgatásán. 
 
A magánvádló tanúkénti kihallgatásának két együttes feltétele van:  
 egyrészt a viszonvád hiánya,  
 másrészt az a bírói döntés, hogy a tényállás megállapításához szükséges a magánvádló 

tanúvallomásának beszerzése is. 
 
A magánvádló a vádat bármikor ejtheti. A vád ejtését nem köteles indokolni. A bíróság az 
eljárást megszünteti, ha a magánvádló a vádat ejtette vagy a mulasztását a vád ejtésének kell 
tekinteni.  
 
Jogorvoslatok 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a magánvádló fellebbezésre jogosult, kizárólag a vádlott 
terhére. Magánvádas eljárásban a jogorvoslati nyilatkozatok sorrendje a következő: a 
magánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, a vádlott és a védő nyilatkozata. Az elsőfokú 
bíróság határozata ellen tehát a vádlott és a magánvádló egyaránt fellebbezhet. A magánvádló 
főszabályként az ügyész jogait gyakorolja, ugyanakkor meghatározó különbség azonban az 
ügyész és a magánvádló jogorvoslati joga között, hogy a magánvádló a vádlott javára nem 
fellebbezhet. 
 
A magánvádas eljárás folyamán mindvégig fennáll annak lehetősége, hogy a magánvádló az 
általa kezdeményezett büntetőeljárás megszüntetését egyoldalúan és indokolási kötelezettség 
nélkül kieszközölje. A fellebbezési eljárásban a vádelejtés fogalmilag kizárt, ezért ahelyett a 
magánvádlónak a büntetőeljárás megszüntetésének indítványozására van lehetősége. Ebben az 
esetben a fellebbviteli bíróságnak kötelezően és mérlegelést nem tűrően hatályon kívül kell 
helyeznie az elsőfokú ítéletet (harmadfokú eljárásban a másodfokú ügydöntő határozatot is), 
és az eljárást meg kell szüntetnie. 
 
A magánvádló perújítási indítványt kizárólag akkor terjeszthet elő, ha a terheltet felmentették 
vagy az eljárást megszüntették. A magánvádló felülvizsgálati indítványt nem terjeszthet elő. 
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VIII.11. A pótmagánvádas eljárás 
 
A magyar eljárásjog viszonylag új, bár korántsem előzmény nélküli jogintézménye a 
pótmagánvádló fellépése alapján folyó eljárás. Az 1896-os első magyar Bűnvádi Perrendtartás 
ismerte a jogintézményt, majd több évtizedes szünet után az 1998. évi Be. vezette be ismét 
2003. július 1. napjától. A pótmagánvád jogi alapját már egy évszázaddal ezelőtt abban látták, 
hogy „a pótmagánvád intézményét a kir. ügyészség ugynevezett vádmonopoliumával járható 
visszáságoknak és a vádjognak kizárólag a közvádlóra ruházásából az igazságszolgáltatás 
leginkább áletbevágó érdekeire hárulható veszélyeknek megelőzése végett állitották fel.”15 
 
A fő-és pótmagánvád lényegesen különböznek egymástól, mert míg az előbbi esetén a vádló 
elsősorban maga a sértett, aki az ügyész megkérdezése nélkül maga emelhet vádat, a 
pótmagánvád esetén a sértett csak akkor és csak azután lehet vádló, ha az ügyész már 
visszalépett, s így a pótmagánvádló önállóan emelhet vádat. A pótmagánvád intézménye 
lehetőséget nyújt a sértettnek arra, hogy közvádas ügyekben bírósághoz forduljon akkor is, ha 
a vádhatóság ezt nem teszi meg. Az ügyészségi vádmonopólium a főszabály, a pótmagánvád 
kivételes jogintézmény, amely csak feltételek mellett gyakorolható. 
 
A sértett pótmagánvádlóként léphet fel, ha 
 az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, 
 az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárást megszüntette, 
 az ügyészség a vádat ejtette. 
A sértett fellépésének feltétele tehát, hogy az ügyész a közvádat nem kívánja képviselni. 
 
Kizárt a pótmagánvád a következő esetekben: 
 A terhelt személyéhez köthetően ezért kizárt a pótmagánvádas külön eljárás fiatalkorú 

esetében, valamint, ha az elkövető büntethetőségét vagy a cselekmény büntetendőségét 
a gyermekkor vagy a kóros elmeállapot zárja ki. A törvény indokolásából kiderül, hogy 
a pótmagánvád intézménye nem egyeztethető össze a fiatalkorúak elleni eljárás 
jellegével. A sértettől ugyanis nem várható el, hogy a vád képviselete során figyelembe 
vegye a fiatalkorú terhelt életkori sajátosságait, előmozdítsa a fiatalkorú nevelését testi, 
értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését. 

 Ha a törvényi tényállás sem passzív alanyt, sem eredményt tartalmaz, akkor az adott 
bűncselekmény az állami, társadalmi vagy gazdasági rendet sérti, vagy veszélyezteti, és 
esetleges következménye konkrét, természetes, vagy jogi személyre nézve csupán 
áttételes, azaz közvetett, ebben az esetben pótmagánvádnak nincs helye. Ha a törvényi 
tényállás eredményt is tartalmaz, akkor passzív alanyiság nélkül is fennállhat a sértetti 
jogosultság, azaz a pótmagánvádlói fellépés lehetősége. 

A hamis magánokirat felhasználása vétségének és a számviteli fegyelem megsértése vétségének 
törvényi tényállása például passzív alanyt nem tartalmaz, azok megvalósulása által konkrét 
személy jogos érdekeinek közvetlen sérelme, illetve a sérelem veszélye nem áll fenn; e 
bűncselekmények miatt ezért nincs helye pótmagánvádnak (EBH 2009. 1941.). 

 Egyértelművé teszi a törvény, hogy amennyiben a sértett állam, vagy közhatalmat 
gyakorló szerv, képviselője pótmagánvádlóként nem léphet fel. 

Ez megfelel a 4/2015. számú BJE határozatban, valamint a 42/2005. (XI. 14.) AB határozatban 
foglaltaknak. Közhatalmai funkcióval rendelkező állami szervezet esetében kizárólag az ügyész 
jogosult a vádemelésre és a vád képviseletére. Ezen szervezetek az ügyész vádemelési és 
vádképviseleti közhatalmi jogkörét nem vehetik át. 

                                                 
15 Balogh Jenő – Edvi Illés Károly – Vargha Ferenc: A Bűnvádi Perrendtartás magyarázata. Első kötet. Második 
teljesen átdolgozott kiadás, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1910. 309.o. 
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 A sértett akkor sem léphet fel pótmagánvádlóként, ha bűncselekmény elkövetésével 
fedett nyomozó, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja, vagy ilyen 
szervvel titkosan együttműködő személy gyanúsítható megalapozottan. Ilyenkor a 
sértett érdekeinek érvényesítését megelőzi a jelentősebb bűnüldözési, illetve 
nemzetbiztonsági érdek. 

 Akkor sincs helye pótmagánvádnak, ha a terhelt a folyamatban lévő büntetőügy, vagy 
más büntetőügy felderítéséhez és bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben 
együttműködik a hatóságokkal, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági, 
vagy bűnüldözési érdek erősebb, mint az adott büntetőjogi felelősségre vonásához 
fűződő érdek. 

 Az ügyészség megszüntetheti az eljárást olyan bűncselekmény miatt is, amelynek az 
elkövetett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett az elkövető felelősségre vonása 
szempontjából nincs jelentősége. Ezen intézkedés önmagában nem zárja ki a 
pótmagánvádlói fellépés lehetőségét. Olyankor azonban, ha erről az ügyészség és a 
terhelt egyezséget kötött, azaz része a megállapodásuknak egyes bűncselekményekben 
az eljárás megszüntetése, akkor a terhelt pótmagánvádlóként nem léphet fel. Az 
egyezséggel lezárt eljárást a pótmagánvádló nem „írhatja felül”. Abban ugyanis 
megállapodás születik a bűnösség beismeréséről és a jogkövetkezményekről. A 
jogbiztonság és bűnüldözési érdek ilyenkor elsőbbséget élvez a sértett jogaival 
szemben. 

 
A pótmagánvádas eljárás egyes szabályai 
 
A pótmagánvádas eljárásban a sértett jogi képviselete, továbbá a védő részvétele kötelező. 
A sértett kötelező jogi képviseletét indokolja, hogy mind a vádindítvány megszerkesztéséhez, 
mind a vád képviseletének hatékony ellátásához megfelelő szaktudás szükséges.  
 
Az ügyészség a vád képviseletét a pótmagánvádlótól az eljárásban egy alkalommal átveheti. 
Ha az ügyészség a vád képviseletét átvette, a pótmagánvádlót a sértett jogai illetik, és a sértett 
kötelezettségei terhelik, azzal, hogy a vádat bármikor ejtheti. Ha az ügyészség a vád 
képviseletét átvette, a vádat nem ejtheti, de a vád képviseletétől elállhat. Ha az ügyészség a 
vád képviseletét átvette, de az ügyész a tárgyaláson nem jelent meg, úgy kell tekinteni, hogy a 
vád képviseletétől elállt. Mindez az ügyész eljárásához kapcsolódó vélelem az eljárási 
törvényben. 
 
A pótmagánvádlót általában az ügyész jogai illetik meg, amennyiben azonban a vád 
képviseletét az ügyészség átvette, a pótmagánvádló újra a sértett jogait gyakorolhatja, illetve 
terhelik őt a sértettre vonatkozó kötelezettségek is. Változatlanul azonban a vád ura a sértett 
marad, és az ügyészi vádképviselettől függetlenül a vádat bármikor ejtheti. 
 
A pótmagánvád, mint sajátos jogorvoslati eszköz 
 
A sértett pótmagánvádlóként felléphet a feljelentés elutasítása, valamint az eljárás 
megszüntetése esetén is. Ilyenkor a pótmagánvádat egy sajátos jogorvoslati eszköznek, hiszen 
a sértettnek joga van a vádemelésre és a vádképviseletre, ha arra az ügyészség részéről nem 
kerül sor. Amennyiben az ügyész, mint közvádló szerint indokolatlan vagy alaptalan a 
bírósági eljárás megindítása, úgy a pótmagánvádló elérheti, hogy az ügy a bíróság elé 
kerüljön. Külön kerül szabályozásra a vád ejtése esetén történő sértetti fellépés lehetősége. 
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Feljelentés elutasítása, illetőleg az eljárás megszüntetése esetén a törvény a határidőt nem 
napokban határozza meg, hanem a fellépés lehetőségére két hónapot biztosít a pótmagánvádló 
számára. Ezt a panaszt elutasító határozat közlésétől kell számítani. Amennyiben az eljárást 
megszüntető határozat elleni panaszt elutasító felettes ügyészi határozat nem utal a 
pótmagánvádlói fellépés lehetőségére, illetőleg arra, hogy a vádindítványt mennyi időn belül 
lehet benyújtani, a vádindítvány az igazolásra nyitva álló objektív határidőn belül terjeszthető 
elő. Éppen ezért, ha az ügyész a törvény rendelkezése ellenére nem oktatja ki a sértettet a 
pótmagánvádlói fellépés lehetőségéről, és ezért emiatt a sértett ezen lehetőségről csak később 
szerez tudomást, és a pótmagánvádlói fellépéshez biztosított lehetőségeket és cselekményeket 
a panaszt elutasító ügyészségi határozat kézbesítésétől számított két hónapon túl teljesíti: az 
általános szabályok szerint igazolásnak van helye (90. BK vélemény I/1.). 
 
A vádindítvány 
 
A pótmagánvádlói fellépés módja a vádindítvány benyújtása; a pótmagánvádas eljárásban a 
vádindítvány testesíti meg a vádat, ami alapján a bíróság ítélkezik. Ha a sértett 
pótmagánvádlóként kíván fellépni, a panaszt elutasító ügyészségnél vádindítványt nyújthat be. 
A vádindítvány tartalmazza: 
 a vádlott azonosításra alkalmas megjelölését, 
 a vád tárgyává tett cselekmény pontos leírását, 
 a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minősítését 
 a vád tárgyává tett cselekményekkel, illetve részcselekményekkel összefüggő, 

rendelkezésre álló bizonyítási eszközök megjelölését, 
 a sértett polgári jogi igényét, 
 a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, illetve 
 azon tanúk vallomása felolvasásának az indítványozását, akiknek a vallomása szükséges 

a bizonyításhoz, de a személyes megjelenésük a tárgyaláson nem indokolt, illetve a 
tárgyaláson való megjelenésük aránytalan nehézséggel járna vagy nem lehetséges. 

 
Nem akadálya a vádindítvány benyújtásának, hogy a vádlott a nyomozás során nem volt 
gyanúsított (90. BK vélemény I/6.). Feljelentés elutasítása esetén a feljelentett személy nem is 
lenne kihallgatható, mert a gyanúsítottként történő kihallgatás feltétele a bűncselekmény 
megalapozott gyanúja, ami a feljelentés elutasításakor legtöbbször hiányzik. 

 
A pótmagánvádló fellépése a vád ejtése esetén 
 
Ha az ügyészség a vádat ejtette, a sértett pótmagánvádlóként léphet fel. Vádejtés esetén is 
feltétel azonban, hogy csak a törvényben foglalt kizáró okok hiányában léphet fel a sértett 
pótmagánvádlóként. A pótmagánvádlói fellépésre ilyenkor csak tizenöt nap áll a 
rendelkezésére, amelyet az ügyész vádejtésre vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételétől kell 
számítani. 
 
A vád ejtése esetén nem kell sem új vádat készíteni, sem előterjeszteni, hanem a sértett csupán 
bejelenti a bíróságnál a vád további képviseletére vonatkozó szándékát. Vádejtés esetén 
ugyanis a pótmagánvádló az ügyész által beterjesztett vádat (vádiratot) fogja a továbbiakban 
képviselni. A tizenöt napos határidő alatt a sértett mérlegelheti, hogy a vád képviseletét 
átveszi-e, illetve gondoskodni tud a jogi képviseletről is.  
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Ha a büntetőeljárás több bűncselekmény miatt folyik, és az ügyészség a vádat ezek 
valamelyikében ejti, pótmagánvádló akkor léphet fel, ha az az ügy, amelyben a vádat az 
ügyészség ejtette, elkülöníthető. 
 
Előkészítő ülés a pótmagánvádas eljárásban 
 
Pótmagánvádas eljárásban is helye van az előkészítő ülésnek. A pótmagánvádas eljárásban a 
vádló jogait a pótmagánvádló gyakorolja. Éppen ezért az előkészítő ülésen a pótmagánvádló 
és jogi képviselőjének jelenléte kötelező. Abban az esetben, ha a jogi képviselő mellett a 
pótmagánvádló sem jelenik meg az előkészítő ülésen, és igazolási kérelmet előzetesen nem 
terjeszt elő, akkor ezen mulasztást hallgatólagos (vélelmezett) vádejtésnek kell tekinteni. A 
vélelem akkor is érvényesül, ha a pótmagánvádlót nem lehetett idézni, mivel a lakcímének 
változását nem jelentette be. 
 
A pótmagánvádló ’ügyészi’ jogai 
 
A pótmagánvádlót a bírósági eljárásban nem csak a sértett, hanem az ügyész jogai is 
megilletik. Ebben a körben az ügyészség feladatait elláthatja. Ilyen vádlói jogosultság a 
személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés elrendelésének és az elfogatóparancs 
kibocsátásának az indítványozása. Jogai azonban nem terjednek ki a szülői felügyelet jog 
megszüntetésének indítványozására, valamint a vád kiterjesztésére. 
 
A pótmagánvádló a bírósági eljárásban az ügyész jogait gyakorolja, azonban nem minősül a 
büntetőügyekben eljáró hatóságnak. Ennek – értelemszerűen – az is következménye, hogy az 
elkövető ellen a bűncselekmény miatt foganatosított eljárási cselekményei nem alkalmasak az 
elévülés megszakítására (EBH2009. 2032.). 
 
A pótmagánvádló a vádlottat nem állíthatja bíróság elé és a büntetővégzés meghozatalára 
irányuló eljárás lefolytatását nem indítványozhatja. 
 
Az elsőfokú bírósági tárgyalás 
 
A tárgyaláson a pótmagánvádló és jogi képviselőjének jelenléte kötelező. A bíróság az 
idézéssel egyidejűleg arról is tájékoztatja a pótmagánvádlót és jogi képviselőjét, hogy a 
kitűzött határnapon milyen bizonyítás felvételét tervezi. Ha a pótmagánvádló jogi képviselője 
a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem 
mentette ki, a bíróság a tárgyalást a jogi képviselő költségére elhalasztja, és a jogi képviselőt 
rendbírsággal sújthatja. A bíróság erre a jogi képviselőt az idézésben figyelmezteti. 
 
Ha a tárgyaláson sem a pótmagánvádló, sem jogi képviselője nem jelenik meg, és magát 
alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem mentette ki, illetve a pótmagánvádlót azért nem 
lehetett idézni, mert lakcímének megváltozását nem jelentette be, úgy kell tekinteni, hogy a 
pótmagánvádló a vádat ejtette (hallgatólagos vagy vélelmezett vádelejtés). A 
pótmagánvádlót erre az idézésben figyelmeztetni kell. A pótmagánvádló és jogi 
képviselőjének mulasztása tehát ugyanazon következményeket vonja maga után, mint az 
előkészítő ülés esetében. 
 
Eljárási pozíciók halmozódása a pótmagánvádló esetében 
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Amennyiben a pótmagánvádlót a bíróság tanúként hallgatja ki, hozzá e minőségében először a 
képviselője, ezt követően pedig a vádlott védője intézhet kérdéseket. A pótmagánvádló 
tanúkénti kihallgatása során vádlói feladatait nem tudja ellátni, azonban a kötelező ügyvédi 
képviselete ilyenkor is biztosított. 
 
A pótmagánvád ejtése 
 
A pótmagánvádló a vádat bármikor ejtheti. A vád ejtését nem köteles indokolni. A bíróság 
az eljárást megszünteti, ha a pótmagánvádló a vádat ejtette vagy a mulasztását a vád ejtésének 
kell tekinteni. 
 
Jogorvoslat, rendkívüli perorvoslat 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a pótmagánvádló, és – a pótmagánvádló hozzájárulásával – 
jogi képviselője fellebbezésre jogosult. 
 
Ha a fellebbezés bejelentésekor a vádat pótmagánvádló képviseli, a jogorvoslati nyilatkozatok 
sorrendje a következő: a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, a vádlott és a védő 
nyilatkozata. A pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet. 
 
A törvény a feltételek fennállása esetén a másodfokú ítélet ellen is biztosítja a pótmagánvádló, 
és - hozzájárulásával - a pótmagánvádló jogi képviselője számára a fellebbezés jogát, 
ugyancsak azzal a megkötéssel, hogy irányát tekintve csak a terhelt terhére fellebbezhet. A 
törvény ugyanolyan feltételekkel és tartalommal biztosítja a másodfokú és a harmadfokú 
bíróság hatályon kívül helyező végzése ellen a pótmagánvádló fellebbezési jogát, mint ahogy 
azt a rendes eljárásban az ügyészség számára 
 
A pótmagánvádló kizárólag akkor terjeszthet elő perújítási indítványt, ha a terheltet 
felmentették vagy az eljárást megszüntették. A pótmagánvádló felülvizsgálati indítványt nem 
terjeszthet elő. 
 
FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
FÁZSI László: A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban. Debreceni 
Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola és a Patrocínium Kiadó, 
Budapest, 2013. 
 
 

VIII.12. Eljárás vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében 
 
A bűncselekményből eredő vagyon visszaszerzése a büntetőeljárások kiemelt feladatát képezi. 
A törvény koncepcionálisan átalakította a bűncselekményből eredő vagyon visszaszerzésére 
irányuló eljárási cselekmények rendszerét és a vagyon-visszaszerzést a büntetőeljárás szerves 
részévé teszi. A bűncselekménnyel érintett vagyon visszaszerzésének már a nyomozás során 
hangsúlyosabb szerep jut az általános szabályok között. Ennek a külön eljárásnak a 
lefolytatására akkor kerül sor, ha a büntetőjogi intézkedések az általános eljárásban nem 
voltak alkalmazhatók, ugyanakkor a jogellenes állapot megszüntetése szükséges. 
 
A külön eljárás három ügycsoportot érint: 
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 Elkobzásra, vagyonelkobzásra, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére, 
vagy a lefoglalt dolog állami tulajdonba vételére irányuló vagyonelvonási eljárás. Ebben 
az esetben a vagyon visszaszerzéséhez szükséges intézkedések valamely eljárási 
akadály miatt az általános eljárás lefolytatása során nem voltak meghozhatók. Ilyen 
eljárási akadály, ha 
 nyomozás nem indult, 
 a büntetőeljárást megszüntették, vagy 
 a büntetőeljárást azért függesztették fel, mert 

 az elkövető ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik, 
 az elkövető tartós, súlyos betegsége vagy a bűncselekmény elkövetése után 

bekövetkezett elmebetegsége miatt az eljárásban nem vehet részt, vagy 
 az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, 

és elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, vagy 
a lefoglalt dolog állami tulajdonba vétele szükséges. Kifejezetten kizárja ugyanakkor a 
törvény a külön eljárást, amikor a büntetőeljárást bűncselekmény hiánya miatt nem 
folytatták le. 

 
 A bíróság jogerős ügydöntő határozatát követő vagyon-visszaszerzési eljárás, melyre 

akkor kerül sor, amikor a bíróság jogerős ügydöntő határozatában kimondott 
vagyonelkobzást elrendelő rendelkezés végrehajtása az alapügyben biztosított vagyon 
hiányában nem volt lehetséges.  

 
 A bíróság jogerős ügydöntő határozatát követően újabb olyan elkobzás, vagyonelkobzás 

alá eső dolog és vagyon elvonásának szükségességével kapcsolatos eljárás, illetve olyan 
adat végleges hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos eljárás, amelyről a bíróság 
jogerős ügydöntő határozatában nem rendelkezett, e rendelkezés elmaradása azonban 
nem a bíróság törvénysértésére vezethető vissza. Ilyenkor az eljárás alapja, hogy az 
elkobzás, vagyonelkobzás vagy az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele az 
alapügy jogerős lezárását követően válik szükségessé. Ha azonban ennek oka, hogy a 
bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett 
ezekről a kérdésekről, nincs helye vagyonelvonásra irányuló eljárásnak, a hiányosság 
egyszerűsített felülvizsgálattal orvosolható. 

 
Az eljárás kezdeményezése 
 
Ha az eljárás adatai vagy a vagyonkutatás adatai alapján elkobzás, vagyonelkobzás, 
elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, lefoglalt dolog állami tulajdonba vétele, 
vagy annak megállapítása szükséges, hogy valamely vagyon jogerős ügydöntő határozattal 
elrendelt vagyonelkobzás hatálya alá tartozik, az ügyészség erre irányuló indítványt tesz a 
bíróságnak. A vagyonkutatást a nyomozásnál szűkebb határidőn belül kell lefolytatni, az 
legfeljebb az elrendeléstől számított 2 évig tarthat, annak meghosszabbítására nem kerülhet 
sor. A vagyonkutatás során a Be-ben meghatározottak szerint 
 adatszerző tevékenység folytatása (ennek keretében leplezett eszközök alkalmazása), 
 bizonyítási eszköz beszerzése, valamint bizonyítási cselekmény elvégzése, 
 a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések kivételével kényszerintézkedés 
rendelhető el. 
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Főszabály szerint a bíróság iratok alapján dönt, kivéve, ha további bizonyítás szükséges, 
ebben az esetben egyszerűsített szabályok szerint tárgyalást tart. Az eljárás felfüggesztésére 
nincs lehetőség. 
 
A bíróság elkobzásról, a vagyonelkobzásról vagy az elektronikus adat végleges 
hozzáférhetetlenné tételéről, illetve a lefoglalt dolog állami tulajdonba vételéről rendelkezik, 
ha az indítvány alapos, egyéb esetben az indítványt elutasítja. 
 
A bíróság azt is megállapíthatja, hogy az indítványban megjelölt vagyon a jogerős ügydöntő 
határozattal elrendelt vagyonelkobzás hatálya alá tartozik. Egyéb esetben az indítványt 
elutasítja. 
 
Ha a bíróság határozatát az ügyiratok alapján hozta meg, ügydöntő végzése ellen nincs helye 
fellebbezésnek, de az ügyészség, az egyéb érdekelt, a terhelt és a védője a végzés 
kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérhetik. 
 

 

VIII.13. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén 
 
A migrációs nyomás enyhítése érdekében Magyarország Kormánya 2015. június 17. napján 
úgy döntött, hogy az illegális határátlépéssel leginkább érintett 175 km hosszú magyar-szerb 
határszakaszon technikai (műszaki) határzárral zárja le a zöldhatárt. A magyar kormány 
később, elrendelte Baranya, Somogy, Zala és Vas megyékben is Magyarország – schengeni 
határával azonos – külső határán technikai határzár építését, amely a magyar-horvát 
határszakaszon el is készült. Ezzel összefüggésben a jogalkotó a határzár tiltott átlépése (Btk. 
352/A. §), a határzár megrongálása (Btk. 352/B. §) és a határzárral kapcsolatos építési munka 
akadályozása (Btk. 352/C. §) alcím alatt három új, határzárral kapcsolatos bűncselekmény 
törvényi tényállását vezette be. 
 
A Be. a korábbi eljárási törvényhez hasonlóan, külön eljárásként tartotta meg a határzárral 
kapcsolatos bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások szabályozását. Mindez azt jelenti, 
hogy a büntetőeljárás általános szabályait az ezen bűncselekményekkel érintett 
büntetőügyekben a határzárral kapcsolatos külön szabályok szerinti eltérésekkel kell 
alkalmazni.  
 
Az egyesbírónak az ügy tanács elé utalására vonatkozó lehetőségét korlátozza a törvény azon 
rendelkezése, amikor a tanács elé utalás lehetőségét kizárólag arra az esetre biztosítja, ha az 
eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény mellett más bűncselekmény miatt is folyik. A 
járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, vagy a 
Fővárosi Törvényszék területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a megye, illetve a 
főváros területére kiterjedő illetékességgel (kizárólagos illetékesség). A kizárólagos 
illetékességét megalapozhatja a megelőzés is [Be. 21. § (2) bek.].  
 

21.§ (2) Ha a bűncselekményt több bíróság illetékességi területén követték el vagy az elkövetés helye nem 
állapítható meg, az azonos hatáskörű bíróságok közül az jár el, amelyik az ügyben a másikat megelőzve 
korábban intézkedett (a továbbiakban: megelőzés). Ha az elkövetés helye a tárgyalás megkezdése előtt 
ismertté válik, az eljárást az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára az a bíróság folytatja, 
amelynek illetékességi területén a bűncselekményt elkövették. 

 
A főszabálytól eltérően a székhelyi járásbíróság kizárólagos illetékességét az elkövetés 
helytől eltérően megalapozhatja a terhelt lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye is. 
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A személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések elrendelése és végrehajtása során 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a terhelttel együtt érkező tizennyolc év alatti 
személy érdekei ne sérüljenek, és a fiatalkorút a hozzátartozóitól szükségtelenül ne különítsék 
el. A kényszerintézkedés végrehajtási helye tekintetében jelent specialitást, hogy az általános 
eljárási szabályokban meghatározott foganatosítási helytől eltérő végrehajtási hely 
meghatározása - a bűnügyi felügyelettől eltekintve - valamennyi kényszerintézkedés esetén 
lehetséges. Amennyiben a bíróság a határzárral kapcsolatos bűncselekményt elkövető nem 
magyar állampolgár vagy olyan terhelt bűnügyi felügyeletét rendeli el, aki Magyarországon 
lakcímmel nem rendelkezik, a bűnügyi felügyelet foganatosításának helyéül szolgáló 
lakásként elsősorban befogadó állomást vagy közösségi szállást kell megjelölni. 
 
A vádemelést megelőzően az ügyészségnek az eljárás ügyiratainak megismerését az általános 
szabályok szerint kell biztosítania, azonban az eljárás gyorsítása érdekében a vádemelés előtti 
legalább egy hónapos határidő hivatalból, a terhelt és a védő hozzájárulása nélkül is 
rövidíthető vagy mellőzhető. 
 
A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező. A tárgyalási szakaszban nem csupán a védő 
részvétele, hanem a védő jelenléte is kötelező, a védő távollétében a tárgyalás nem tartható 
meg. Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a nem magyar állampolgárságú vagy 
Magyarországon lakcímmel nem rendelkező gyanúsított első kihallgatásáról tájékoztatja az 
idegenrendészeti, illetve menekültügyi hatóságot. 
 
A terhelt a vádirat, illetve az ítélet lefordításáról lemondhat. A Be. a nyelvhasználathoz való 
jogot alapelvként rögzíti. (Be. 8. § (1) és (3) bekezdés) Az egész büntetőeljárásra kiterjedő 
szabály szerint a büntetőeljárás nyelve a magyar, a büntetőeljárásban azonban mindenki 
jogosult az anyanyelvét használni. A nyelvhasználat biztosításával összefüggésben a 
büntetőeljárási törvény szerint kézbesítendő ügyirat lefordításáról az a bíróság, ügyészség, 
illetve nyomozó hatóság gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta vagy az egyéb 
ügyiratot kibocsátotta. A külön eljárás szabályai összhangban vannak azzal az általános 
szabállyal, hogy a törvény eltérő rendelkezése hiányában a kézbesítendő ügyiratot nem kell 
lefordítani, ha erről a címzett kifejezetten lemond. (Be. 78. § (8) bekezdés) 
 
A bíróság felfüggesztheti a büntetőeljárást, ha megállapítja, hogy a terhelt menedékjog iránti 
kérelme alapján menekültügyi eljárás van folyamatban. 
 
Az eljárást meg kell szüntetni, ha a Magyarországon lakcímmel nem rendelkező nem magyar 
állampolgár terhelt ismeretlen helyen tartózkodik. Erről a bíróság nem ügydöntő végzéssel 
határoz. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, 
 ha a bűncselekmény nyolc évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel 

büntetendő, 
 ha a terhelttel szemben az eljárás a határzárral kapcsolatos bűncselekmény mellett más 

bűncselekmény miatt is folyik, vagy 
 a másodfokú, a harmadfokú bírósági eljárás vagy a hatályon kívül helyezés folytán 

megismételt eljárás során. 
 
A nem magyar állampolgár, Magyarországon lakcímmel nem rendelkező fiatalkorú esetében a 
környezettanulmány elkészítése nem szükséges, ha az eljárás a fiatalkorú ellen kizárólag 
határzárral kapcsolatos bűncselekmény miatt van folyamatban. Ha a bíróság kísérő nélküli 
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fiatalkorú terhelt bűnügyi felügyeletét rendeli el, a terhelt számára lakásként gyermekvédelmi 
intézményt is kijelölhet. 
 
A bíróság elé állításos külön eljárás egyéb feltételeinek fennállása esetén az ügyészség a 
terheltet a bűncselekmény elkövetésétől vagy a gyanúsítottként történő kihallgatásától 
számított tizenöt napon belül állítja bíróság elé. 
 
Büntetővégzés meghozatalára csak szabadlábon levő vagy más ügyben fogva tartott vádlott 
esetében van lehetőség. A határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatt indult eljárásban a 
törvény oldja ezt a korlátot, és lehetőséget ad a büntetővégzés meghozatalára akkor is, ha a 
terhelt bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll, és egyébként a külön eljárás további törvényi 
feltételei fennállnak. Az eljárás gyors befejezése érdekében a büntetővégzés meghozatalának 
az ügy bíróságra érkezésétől számított egy hónapos határidejét lényegesen lerövidíti, és arra 
az iratok bíróságra érkezésétől számított öt napon belül ad lehetőséget. 
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IX. A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 
 
 
Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás az ügydöntő határozat téves rendelkezéseinek 
korrigálására szolgálnak, míg a különleges eljárások körében a Be. az anyagi jogi 
szabályokhoz kapcsolódó további eljárásokról rendelkezik. A különleges eljárások esetében 
nem történt hiba az ügydöntő határozat meghozatala során, azonban az mégis 
korrekcióra szorul. A büntetőeljárás alapvető feladata a büntetőjogi főkérdések elbírálása a 
vád alapján: a bűnösség kérdésének, a cselekmény jogi minősítésének az eldöntése, és a 
büntetőjogi felelősség megállapítása esetén a büntetőjogi szankciók megfelelő alkalmazása. 
Mindez történhet az általános szabályok szerint folyó eljárásban, vagy a külön eljárások 
szabályai szerint. Ehhez képest az ún. különleges eljárások egyes anyagi jogi intézményhez 
kapcsolódva a büntetőjogi főkérdések jogerős eldöntése, azaz az alapeljárás befejezését 
követően keletkezett valamely tény vagy körülmény folytán válnak feltétlenül 
szükségessé. 
 
Az egyes különleges eljárások: 
 
A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása életfogytig tartó 
szabadságvesztés esetén 
 
Ha az alapügyben életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés jogerős kiszabására került sor, 
az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyészség indítványára nyilvános 
ülésen vagy tárgyaláson nem ügydöntő végzésben határoz az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja 
elhalasztásáról. 
 
Az összbüntetési eljárás 
 
Az összbüntetési eljárásban a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság jár el, ha az 
eljárásokat azonos hatáskörű bíróságok folytatták, egyébként a magasabb hatáskörű elsőfokú 
bíróság jár el. Az összbüntetésbe foglalásról ítélettel, az összbüntetésbe foglalás iránti 
indítvány elutasításáról végzéssel határoz a bíróság. Ha a bíróság az indítványban foglalt 
szabadságvesztés büntetések közül nem mindegyiket foglalja összbüntetésbe, mert az anyagi 
jogi szabályok miatt erre nincs lehetőség, az összbüntetési ítéletében az azt meghaladó részre 
az ítéletben hoz elutasító rendelkezést. 
 
Eljárás próbára bocsátás esetén 
 
A Btk. 65. § (1) bekezdése szerint a bíróság vétség, valamint háromévi szabadságvesztésnél 
nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha 
alaposan feltehető, hogy a büntetés célja intézkedés alkalmazásával is elérhető. A Btk. 66. § 
(4) bekezdése alapján a próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezhető. Pártfogó 
felügyelet elrendelése esetén a Btk. 71. § (1) bekezdése alapján általános magatartási 
szabályként köteles 
 a jogszabályban és a határozatban előírt magatartási szabályokat megtartani, 
 a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és 
 a pártfogó felügyelő részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. 
A fenti szabályokat minden pártfogó felügyelet alatt álló köteles megtartani, de a bíróság a 
pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként 
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kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. (Btk. 71. § (3) bekezdése) Abban az esetben, ha a 
próbára bocsátott megszegi a pártfogó felügyelet szabályait a Btk. 65. § (4) bekezdése alapján 
a próbaidő legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, míg a pártfogó felügyelet szabályainak 
súlyos megszegése esetén a Btk. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a próbára bocsátást meg 
kell szüntetni és büntetést kell kiszabni. Ezen anyagi jogi szabályok eljárási kereteit a 
különleges eljárások között teremti meg a Be. Az officialitás előtérbe helyezését mutatja az, 
hogy a Be. alapján az eljárás csak az ügyész indítványára indulhat, a bíróság hivatalból nem 
járhat el. Az alapügyben elsőfokon eljárt bíróság folytatja le a különleges eljárást. 
 
Eljárás jóvátételi munka esetén 
 
A Btk. 67. § (1) bekezdése szerint a bíróság a vétség, valamint a háromévi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt a büntetés kiszabását egy évre 
elhalaszthatja, és jóvátételi munka végzését írja elő, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés 
célja így is elérhető. A jóvátételi munkavégzés előírása mellett pártfogó felügyelet is 
elrendelhető. A Btk. 68. § (2) bekezdése alapján, ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését 
nem igazolja, vagy a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést 
szab ki. Ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja igazolni, 
a jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy alkalommal legfeljebb egy évvel 
meghosszabbítható. A próbára bocsátáshoz hasonlóan a jóvátételi munkára vonatkozó anyagi 
jogi rendelkezések eljárásjogi kereteit a Be. a különleges eljárások között szabályozza. A Be. 
a tárgyalás mellett a nyilvános ülésen történő eljárást is lehetővé teszi, amelyen ítélettel 
határoz. A bíróság az eljárási cselekményen dönthet a jóvátételi munka igazolásának 
határideje meghosszabbításáról, ha az elítélt igazolja, hogy egészségügyi okból nem tudta 
teljesíteni a munkát. A jóvátételi munka végrehajthatatlanságáról is ügydöntő végzéssel 
határoz a bíróság, ha az elítélt állapotában olyan tartós változás következett be, amely miatt 
nem képes elvégezni a jóvátételi munkát. 
 
Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése a bűnügyi költség megfizetésére 
 
Az államot illető bűnügyi költség megfizetésére az egyesbíró vagy a tanács elnöke halasztást, 
illetve részletfizetést engedélyezhet. Kizárólag a kötelezett kérelmére engedélyezhető 
halasztás vagy részletfizetés, és az elítéltnek valószínűsítenie kell, hogy a bűnügyi költség 
azonnali vagy egy összegben való megfizetése magának, vagy tartásra szoruló 
hozzátartozójának a büntetés célján túlmenő jelentős anyagi nehézséget okozna, továbbá 
megalapozottan feltehető az is, hogy az elítélt a meghosszabbított határidőben fizetési 
kötelezettségének pontosan eleget tesz. A halasztás legfeljebb három hónapi időtartam lehet, a 
bűnügyi költség részletekben való megfizetése két éven belüli időtartamra engedélyezhető. A 
halasztás vagy részletfizetés engedélyezéséről - kizárólag az ügyiratok alapján - az 
alapügyben eljárt elsőfokú bíróság véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel határoz, ugyanis a 
végzése ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
Ha a megfizetendő bűnügyi költség az ötvenezer forintot meghaladja a halasztás vagy a 
részletfizetés csak az után engedélyezhető, miután a bírósági végrehajtó a foglalás után a 
foglalási jegyzőkönyvet a bírósághoz beterjesztette és az alapot nyújthat az engedélyezés 
kérdésében való döntéshez. Amennyiben a bűnügyi költség ezt az összeghatárt nem haladja 
meg, a kérelem elbírálásához a bíróságnak nem kell bevárnia a foglalási jegyzőkönyv 
beterjesztését, sőt a foglalási cselekményt sem, hanem a rendelkezésre álló adatok alapján 
rendelkezhet az engedélyezéséről vagy a kérelem elutasításáról. 
 


