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Bevezetés:

Az Emberi jogok Európai Egyezménye és az Alkotmány szerint is mindenkinek joga 
van  arra,  hogy  az  ellene  emelt  vádat  olyan  bíróság  bírálja  el,  amely  nemcsak 
független,  hanem pártatlan  vagyis  elfogulatlan  is.  Megjegyezzük,  hogy  a  magyar 
jogban  és  irodalomban  nem  a  pártatlanság,  hanem  inkább  az  elfogulatlanság 
kifejezést alkalmazzuk. A pártatlanság fogalma egyébként utal a perbeli ügyfelekre 
(les parties) míg az elfogulatlanság pedig tágabban fogható fel.

A  büntetőeljárásban  a  bíró  kizárásnak  legfontosabb  szabályai  a  büntető 
perrendtartásról  szóló  1896.  évi  XXXIII.  tc.  óta  a  legfőbb  elveket  tekintve  nem 
változtak. A kizárási szabályok megalkotásánál a törvényhozó rendszerint kombinált 
módszert alkalmaz, megállapít abszolút kizáró okokat és ezeket taxatíve felsorolja, 
ezen felül megállapít úgynevezett relatív okot is.



Az  abszolút  kizáró  ok  ha  megvalósul  a  bírót  kizárja  az  eljárásból  anélkül,  hogy 
vizsgálni  kellene  elfogulttá  tette-e  őt  az,  vagy  sem.  A  törvényi  szabályozás 
közismerten  kizárja  mint  bírót  az  eljárásból  és  a  döntésből,  ha ő a  terhelt,védő, 
sértett vagy feljelentő vagy ezek hozzátartozója.  Ilyen esetben nem kell mérlegelni 
vajon a kapcsolat a bírót elfogulttá tenné-e. Ugyanez a helyzet, ha a bíró az ügyben 
tanúként,  szakértőként  vagy  szaktanácsadóként  működött  közre  vagy  ezen 
személyek hozzátartozója. Az abszolút kizáró okok tehát olyan tények, amelyeknek 
fennállása  esetén  -  habár  természetükben  eltérő  okokból,  így  az  ügyben  való 
érintettség vagy érintettekhez fűződő viszony az eljárásban már korábban betöltött 
más  pozíció,  avagy  az  ügyről  szerzett  magántudomás  okán  fordul  elő  -  az 
elfogultságot vélelmezni  kell.  mégpedig ez a vélelem megdönthetetlen bármely itt 
nevesített  ok  fennállása  az  érintett  feltétlen  kizárását  eredményezi.  Mindennek 
eljárásjogi következménye, hogy az abszolút kizáró ok bejelentése a hozzá fűződő 
vélelem  miatt  csak  magának  az  okként  szolgáló  ténynek  a  fennállását  teszi 
vizsgálandóvá.

A relatív kizárási ok megfogalmazása általános és minden olyan okot átfog, amelyek 
nevesítése  sokféleségük  folytán  nem lehetséges,  ezért  hozzájuk  megdönthetetlen 
vélelem sem fűzhető. Ebből pedig az következik, hogy jellemzően külön vizsgálandó 
maga az elfogultság alapjául  szolgáló  tény valósága és az,  hogy ez a körülmény 
alkalmas-e  az  elfogultság  megalapozására.  Ilyen  esetekben  a  kizárási  indítvány 
alapjául felhozott tény valósága mellett tehát azt is elemezni kell, hogy az milyen 
hatással  van  a  bíróra,  eredményezi-e  elfogultságát  vagy  sem.  Következésképp  a 
relatív  kizáró  ok  felől  való  döntés  mérlegelést  igényel.  A  mérlegelést  azonban  a 
bejelentő személyétől függően más és más végzi el.

Külső megítélésre szorulnak azok az esetek, amelyekben az elfogultságot nem maga 
a  bíróság  tagja,  hanem  az  ügyész,  a  terhelt,  a  védő,  a  sértett  vagy  a  sértett 
képviselője nyújtja be, és a bíró a kizárásához nem járul hozzá. Ilyenkor vizsgálni kell 
azt, hogy a bejelentett  ok fennáll-e és hogy milyen hatással van a bíróság eljáró 
tagjára okoz-e ténylegesen elfogultságot  vagy sem. E vizsgálatot,  amennyiben az 
érintett a kizárásához nem járul hozzá a Be. más bírókra bízza. 

A jogszabály-módosítás tükrében vizsgálandó kérdés, hogy abban az esetben, ha a 
bíróval szemben más, relatív eljárási okra hivatkozva jelent be elfogultsági kifogást, 
úgy  a  kizárási  kérelem  elbírálásáig  a  bíró  részt  vehet-e  ügydöntő  határozat 
meghozatalában  vagy  sem.  A  módosítás  a  visszaélésszerű  joggyakorlás 
megakadályozása  érdekében  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  bíró  a  bejelentés 
elbírálásáig az ügyben korlátozás nélkül eljárjon, ha a kizárás iránti bejelentést relatív 
elfogultsági okra alapították. 

Nem tanulság nélküli e tekintetben a korábbi jogi szabályozás áttekintése. 
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Intézménytörténeti ismertetés:

Az 1896. évi XXXIII. tv. 76. § (5) bekezdése egyértelműen foglalt  állást ebben a 
kérdésben,  mert  azt  tartalmazta,  hogy  ha  a  bíró  maga  kérte  mellőzését,  vagyis 
elfogultsági okot jelentett be, akkor nem járhat el. Abban az esetben azonban, ha 
más jelentette be az elfogultsági kifogást, akkor eljárhat, sőt az ügydöntő határozat 
meghozatalában  is  részt  vehetett  kivéve,  ha  „a  mellőzés  törvényes  kizáró  okra 
hivatkozik”. A törvényes kizáró ok alatt a jogszabály rendszerében a jelenleg hatályos 
Be-nek az un. abszolút kizárási okai értendők. 

Az 1951. évi III. tv. 19. § (1) bekezdés szerint az a bíró,  aki a saját személyére 
vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig az ügyben 
nem járhat el. Minden más esetben az érintett bíró tovább is eljárhat ugyan, de, ha a 
13. § a)-d) pontjai alá tartozó kizárási okról van szó, a bejelentés elintézéséig az 
ítélethozatalban  nem vehet  részt.  A  13.  §  e)  pontjában  szabályozott  un.  relatív 
kizárási ok tehát nem esett abba a körbe, amikor az eljáró bíró nem vehetett részt a 
határozat hozatalában. 

Az 1962. évi  8.. tvr. 27. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

Az  a  bíró,  aki  a  saját  személyére  vonatkozó  kizárási  okot  maga  jelentette  be, 
bejelentésének elintézéséig az ügyben nem járhat el. Minden más esetben az érintett 
bíró tovább is eljárhat ugyan, de ha a 20. § a)-c) pontjai alá tartozó kizárási okról 
van  szó,  a  bejelentés  elintézéséig  az  ítélethozatalban  nem  vehet  részt.  A  jogi 
szabályozásból egyértelműen kitűnik, hogy a 20. § d) pontjában szabályozott relatív 
kizárási ok nem esett tehát korlátozás alá. 

Az 1973.  évi  I.  tv.  41.  § (2)  bekezdése az előzőekhez  hasonló  jogi  szabályozást 
tartalmaz, mely szerint, ha a bíró a kizárási okot nem maga jelentette be, a relatív 
kizárási okot tartalmazó 35. §  (1) bekezdés c) pontja kivételével nem vehet részt 
érdemi határozat meghozatalában. 

Változás  a  jogi  szabályozást  illetően  az  1998.  évi  XIX.  tv.  kodifikációja  során 
következett be, amikor is garanciális szempontnak tekintett okból a relatív kizárási ok 
esetére is, olyan szabályozást tartalmazott a törvény, hogy a bírót a kizárási kérelem 
elintézéséig  ez  is  kizárta  az  érdemi  határozat  meghozatalából.  A  2002.  évi  I.  tv. 
módosító rendelkezéseit ez a szabályozás „túlélte”, így 2003. július 1-jén az 1998. évi 
XIX. tv. ilyen szabályozás mellett lépett hatályba. 

A jelenlegi törvényi módosítás tehát, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy a 
más által bejelentett relatív kizárási ok esetén ne legyen kizárt az érdemi határozat 
meghozatalában a bíró, tulajdonképpen nem tekinthető új dolognak, sőt mindössze 
visszaállítja  a  korábban  legalább  száz  éven  keresztül  hatályban  lévő  jogi 
szabályozást.
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Ügyvizsgálat, megállapítások

Vizsgálati szempontok:

Az ügyek elemzésének  eredményeképp a következő  szempontok szerinti  vizsgálat 
volt indokolt:
- a kizárásról történő döntés meghozatalára a Be-ben meghatározott mely okra való 
hivatkozás szolgált indokul,
- a Debreceni Ítélőtábla illetékességi területén lévő megyei bíróságok által elbírálásra 
felterjesztett ügyek száma, aránya,
- a kizárási okot bejelentős személye,
- mely bíróságokra vonatkozik a kizárásra irányuló eljárás,
-  az  elfogultság  megállapítására  irányuló  bejelentések  esetén  a  leggyakoribb 
hivatkozási okok,
- a bírók által bejelentett elfogultság illetőleg ennek hiányának aránya,
- az ítélőtábla határozatainak összegzése, felmerült jogértelmezési kérdések.

Összesen 86 ügy 
ebből 78 ügy 21. § (1) bekezdés e/ pontos „elfogultság”

7 ügy 21. § (1) bekezdés e/ és a/ vagy b/ pont, ill. (3) bekezdés c/ vagy d/ 
pont

1 esetben hatásköri összeütközés

A vizsgálat tárgyát a Debreceni Ítélőtáblára bíróság kijelölése tárgyában 2009. január 
1. és október 31. közötti időszakban érkezett ügyek képezték. Ebben az időszakban 
86 ilyen ügy érkezett az ítélőtáblára. A vizsgált ügyek közel 91%-ában, 78 esetben a 
Be. 21. § (1) bekezdés e/ pontja szerinti elfogultságra való hivatkozás miatt került 
sor az eljárásra, 7 esetben a 21. § említett pontja mellett az (1) bekezdés a/ vagy b/ 
pontjaiban illetőleg a (3) bekezdés c/ vagy d/ pontjaiban foglaltakra is figyelemmel 
kellett lennie a bíróságnak. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által felterjesztett egyik ügyben a vádlott 
adta elő tárgyaláson, hogy véleménye szerint ügyében a Nyíregyházi Városi Bíróság, 
valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság is elfogult. Az érintett bíróságok 
bírái egy kivétellel elfogulatlanságukról nyilatkoztak, a megyei bíróság egy bírája a 
Be.  21.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára  tekintettel  jelentett  be  önmagával  szemben 
kizárási  okot  (a  pontos  ok  –  ügyészként,  a  nyomozóhatóság  tagjaként  korábban 
eljárt az ügyben avagy ezek valamelyikének hozzátartozója – a felterjesztett iratokból 
nem kideríthető).
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Érdekességként említendő az az eset, amikor a Kunszentmártoni Városi Bíróság és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság bírái  – előbbiek az e/ pont mellett - a 21. § 
(1)  bekezdés  b/  pontra  hivatkozással  kérték  kizárásukat  az  ügyből,  mivel  a  helyi 
bíróság  tette  a  csalási  cselekmény  tekintetében  a  feljelentést,  a  bűncselekmény 
sértettje pedig a megyei bíróság.
Szintén a 21. § (1) bekezdés b/ pontja alapján volt kizárt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei  Bíróság  bírája,  akinek  házastársa  a  Miskolci  Városi  Bíróságon  indult 
büntetőügy feljelentettjeinek egyike volt.

Két esetben merült fel a 21. § (3) bekezdés c/ pontjában foglalt kizárási ok, amikor 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 vett részt. Érdekességgel a Nyíregyházi Városi 
Bíróságon  indult  ügy  szolgált,  ugyanis  elfogultsági  kifogásában  a  terhelt  többek 
között  arra is hivatkozott,  hogy a megismételt  eljárás során a másodfokú bíróság 
tanácsának elnöke a megyei bíróság korábban eljárt tanácsának előadó bírája volt.
E  körülményre  történő  hivatkozása  azonban  eredményes  nem lehetett,  mivel  az 
ügyben a Legfelsőbb Bíróság nem a megalapozatlanság okán helyezte hatályon kívül 
a városi ill. megyei bíróság határozatait, hanem mert az elsőfokú bíróság nem volt 
törvényesen megalakítva. 

További 2 ügyben a Be. 21. § (3) bekezdés d/ pontjára tekintettel jelentették be a 
megyei bíróság bírái a velük szemben fennálló kizárási okot, mindkét esetben olyan 
másodfokú bírákról volt szó, akik a perújítást elrendelő határozat vagy a perújítással 
támadott határozat meghozatalában vettek részt.

Az ítélőtáblára bíróság kijelölése végett 1 esetben terjesztettek fel iratokat azzal az 
indokkal,  hogy az ügyben a megyei bíróság hatáskörének hiányát állapította meg, 
azonban kijelölésre nem kerülhetett sor, mivel a megyei bíróság végzése nem volt 
jogerősítő  záradékkal  ellátva,  márpedig  hatásköri  összeütközés  abban az  esetben 
merül fel, ha a bíróságok jogerősen állapítják meg a hatáskörük hiányát.

1. sz. táblázat
Jogszabályi indok Ügyek száma %

Be. 21. § (1) bekezdés e/ pont 78 90,69%
Be. 21. § (1) bekezdés e/ és a/ pont 1 1,16%
Be. 21. § (1) bekezdés e/ és b/ pont 2 2,32%
Be. 21. § (1) bekezdés e/ és (3) bekezdés c/ pont 2 2,32%
Be. 21. § (1) bekezdés e/ és (3) bekezdés d/ pont 2 2,32%
Hatásköri összeütközés Be. 20. § (2) bekezdés b/ pont 1 1,16%

Összesen: 86 100%
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Melyik megyéből érkezett az ítélőtáblára?

A vizsgált  ügyek közül  26 esetben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Bíróság ill.  az 
illetékességi  területén  lévő  helyi  bíróságok  bíráival  kapcsolatban  felmerült  vagy 
bejelentett kizárási ok tárgyában kellett az ítélőtáblának döntést hoznia, ez a szám a 
Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság  és  az  illetékességi  területén  lévő  helyi  bíróságok 
esetében  25,  Borsod-Abaúj-Zemplén  megyéből  a  megyei  vagy  helyi  bíróság 
kizárásának kérdése 20 esetben merült fel,  míg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bíróság  vagy  az  illetékességi  területén  lévő  helyi  bíróságok  vonatkozásában  14 
esetben került felterjesztésre a vizsgálat tárgyát képező ügy. A Debreceni Ítélőtábla 1 
esetben  a  Békés  Megyei  Bíróságra  vonatkozóan  járt  el  és  utasította  el  az 
elfogultságra tekintettel bejelentett kizárási indítványt.

2. sz. táblázat
Melyik megyéből terjesztették fel Ügyek száma %

Jász-Nagykun-Szolnok megye 26 30,23%
Hajdú-Bihar megye 25 29,06%

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 20 23,25%
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 14 16,27%

Békés megye 1 1,16%
Összesen: 86 100%

A kizárási okot bejelentő személye

Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az ítélőtáblához felterjesztett ügyekben 
közel  azonos  arányban  kellett  a  kizárásról  és  ezzel  összefüggésben  esetlegesen 
bíróság kijelöléséről dönteni a bírák által  bejelentett  elfogultságra és kizárási okra 
tekintettel,  mint  a terheltek  (vagy védőjük) által  bejelentett  elfogultsági  kifogásra 
figyelemmel.  Előbbiek  38  esetben  (44,18%)  jelezték,  hogy  az  ügy  elfogulatlan 
megítélése valamilyen okból kifolyólag nem várható tőlük, 37 ügyben (43, 02%) a 
terhelt  adta  elő,  hogy  véleménye  szerint  ügyének  pártatlan  elbírálása  az  érintett 
bíróságoktól  nem  várható,  hasonló  körülményre  a  védők  (egyébként 
valószínűsíthetően  védencük  tudomásával  vagy  kérésére)  7  esetben  (8,13%) 
hivatkoztak.  4 (4,65%) ügyben terjesztett  elő  elfogultsági  kifogást  a  feljelentő,  a 
magánvádló vagy a sértett jogutódjának törvényes képviselője.

3. sz. táblázat
Bejelentő személye Ügyek száma %

Bíró 38 44,18%
Terhelt 37 43,02%
Védő 7 8,13%

Más személy (feljelentő, magánvádló, tv-es képviselő) 4 4,65%
Összesen: 86 100%
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Kire vonatkozik a bejelentett kizárási ok?

Indokolt  volt  az  elemzési  szempontjából  az  ügyeket  aszerint  vizsgálni,  hogy  a 
bejelentett  kizárási  ok  milyen  arányban  érintette  együtt  a  megyei  valamint  az 
illetékességi területen működő helyi bíróságokat, tovább milyen számban jelentettek 
be  kizárási  okot  csak  a  megyei  vagy  csak  valamely  helyi  bíróság  ellen.  E 
vonatkozásban megállapítható, hogy a vizsgált esetek több mint felében, 52 ügyben 
a kizárási okot az eljáró helyi bíróság mellett a másodfokú eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező megyei bíróság ellen is bejelentették. Tovább vizsgálva ezt 
a kérdéskört, rögzíthető, hogy nem meglepő módon az első- és másodfokú bíróságot 
egyaránt érintő kizárási okokat túlnyomó részt a megyeszékhelyen működő városi 
bíróságok eljárása során jelentették be.

4. sz. táblázat
Megyei és helyi bíróságok Ügyek száma %

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság és 
helyi bíróság

(ebből Debrecen)

17

16

19,76%

18,6%
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság és 

helyi bíróság
(ebből Szolnok)

16

11

18,6%

12,79%
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság és 

helyi bíróság
(ebből Miskolc)

11

7

12,79%

8,13%
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság és 

helyi bíróság
(ebből Nyíregyháza)

8

6

8,13%

6,89%
Összesen: 52

40
60,46%
46,51%

Alacsonyabbnak mutatkozott azon ügyek száma, amelyek esetében a kizárási ok csak 
a  megyei  bírósággal  szemben  került  bejelentésre,  megállapítható,  hogy  az  ilyen 
ügyek megyék közti eloszlása közel azonos. 

5.sz. táblázat
Megyei bíróságok Ügyek száma %

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 8 9,3%
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7 8,13%

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 6 6,97%
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 5 5,81%

Békés Megyei Bíróság 1 1,16%
Összesen: 27 31,39%
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A  vizsgált  ügyek  töredékében  került  bejelentésre  az  elfogultsági  kifogás  csak 
valamely  helyi  bírósággal  szemben.  A  7  ügy  közül  2  esetben  közlekedési 
szabálysértés  miatt  indult  eljárás  a  terheltekkel  szemben,  ezekben  az  esetekben 
tehát egyértelmű, hogy fel sem merülhetett annak a lehetősége, hogy esetlegesen a 
fellebbviteli  bíróságra  vonatkozóan  is  kizárási  ok  jelentkezzen.  Szintén  2  esetben 
került arra sor, hogy a vádlott ill. a védő a Be. 21. § (1) bekezdés e/ pont szerinti 
elfogultsági kifogást jelentett be, azonban csak az ügy elsőfokú elbírálására jogosult 
helyi  bíróság ellen,  ilyen indokot  a megyei  bíróság ellen nem terjesztettek  elő.  3 
esetben  azért  kellett  az  ítélőtáblának  más  helyi  bíróságot  kijelölnie,  mert  a 
vádlottakkal szemben olyan bűncselekmény elkövetés miatt indult eljárás, amely a 
Be. 17. § (5) vagy (6) bekezdése értelmében a megyei bíróság székhelyén működő 
helyi bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik. Mivel a székhelyi városi bíróságok 
bírái mindhárom esetben elfogultságukról nyilatkoztak, a megyei bíróságoknak a fenti 
kizárólagos  illetékességre  tekintettel  nem  állt  módjukban  másik  helyi  bíróság 
kijelöléséről  dönteni,  ezért  az iratokat a kijelölésre jogosult Debreceni  Ítélőtáblára 
terjesztették fel. 

6. sz. táblázat
Helyi bíróságok Ügyek száma %

Szabálysértési eljárás (megyei bíróság elfogultsága kizárt) 2 2,32%
Helyi bíróság elleni kizárási ok bejelentése 2 2,32%

Megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság 
kizárólagos illetékessége

3 3,48%

Összesen: 7 8,13%

Leggyakoribb indokok

A bírák kizárására vonatkozó okok elemzése során a bírák és a vádlottak, védők vagy 
esetlegesen  a  büntetőeljárás  más  szereplői  által  előterjesztett,  a  korábbiakból 
kitűnően túlnyomórészt elfogultságra való utalást tartalmazó kifogásokat a bejelentő 
személy alapján volt indokolt megkülönböztetni.

Mint ahogyan azt a vizsgálati anyag tartalmazza, az ügyek közel felében (44%) a 
bírák jelentettek be önmagukkal szemben kizárási okot. Egyes esetekben a hatályon 
kívül helyezés folytán vagy a perújítás elrendelése okán a Be. 21. § (3) bekezdés c/ 
vagy  d/  pontjában  foglaltak  ezen  bíróknak  a  büntetőeljárásból  való  kizárását 
jelentette. A bírák elfogultságukat közel azonos arányban indokolták azzal, hogy a 
terhelt vagy a sértett az adott bíróság illetékességi területén tevékenykedő ügyvéd ill. 
ügyvédjelölt vagy a kizárásra vonatkozóan a vádlottal, a sértettel, esetlegesen ezek 
hozzátartozójával  fennálló  munkakapcsolatra  hivatkoztak.  5  további  esetben  a 
bíróságok  ítélkezési  munkáját  kritizáló  újságcikk,  ugyanezen  tevékenységükkel 
szemben előterjesztett  panasz szolgált  az kizárási  ok bejelentésének alapjául,  egy 
alkalommal  a  megyei  bíróság elnöke nyilatkozott  akként,  hogy az azonos  vádlott 
korábbi  ügyeiben  a  bíróság  részéről  már  több  esetben  bejelentett  elfogultság 
indokolja a jelenlegi kizárásukat is. Ide sorolható a már korábban említett eset is, 
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amikor csalás bűntette miatt a helyi bíróság tett feljelentést, a cselekmény sértettje 
pedig a megyei bíróság volt. 

E  témakörben  említést  érdemel,  hogy  az  ítélőtábla  nem egy  esetben  rámutatott 
határozataiban arra, hogy amennyiben az elfogultság okaként a helyi bíróság bírái 
arra  hivatkoznak,  hogy  a  vádlott  a  bíróság  illetékességi  területén  tevékenykedő 
ügyvédjelölt, nincs szükség a megyei bíróság bíráinak nyilatkozatának beszerzésére – 
a  megyei  bíróság  bírái  munkakapcsolatra  való  hivatkozással  elfogultságot  nem is 
jelenthetnek be -, minthogy a Be. 44. § (5) bekezdése szerint ügyvédjelölt védőként, 
ügyvéd  mellett  vagy  ügyvéd  helyetteseként  a  megyei  bíróság  nyilvános  ülésén, 
illetőleg tárgyalásán nem járhat el. 

7. sz. táblázat
Bírók által bejelentett elfogultság indoka Ügyek száma %

Vádlott/sértett ügyvéd vagy ügyvédjelölt 17 19,76%
Vádlott/sértett ill. ezek hozzátartozójával fennálló 

munkakapcsolat
16 18,6%

Egyéb (pl.: média hatása, bírósággal szembeni panasz, 
korábbi elfogultság, bíróság a feljelentő ill. a sértett)

5 5,81%

Összesen: 38 44,18%

A terheltek, a védők és az eljárás más szereplői – pl. magánvádló, sértett jogutód 
törvényes  képviselője,  feljelentő  –  által  elfogultságra  hivatkozással  bejelentett 
kizárási  okok  között  kevésbé  volt  lehetőség  a  csoportosításra,  annyi  azonban 
megállapítható,  hogy a terheltek viszonylag nagy számban hivatkoztak saját vagy 
hozzátartozójának az érintett bíróságok általi korábbi elítélésére vagy a nem jogerős 
elsőfokú ítélet súlyos voltára. Több esetben jelölték meg az elfogultság indokaként 
azt,  hogy  az  eljárás  során  különböző  jogaik  csorbultak,  így  pl.:  elutasították 
bizonyítási indítványukat, sérült  a nyilvánosság elve, sérelmezték a kapcsolattartás 
megtiltását, a bíróság előítéletesen állt az elkövetőkhöz. Megjegyzendő, hogy a fent 
felsorolt  okokra való  hivatkozás  egyetlen  esetben sem eredményezték  az  érintett 
bíróságok kizárását. Mindezeken túl a terhelti oldalon is több esetben hivatkoztak a 
bíróságokkal  szemben  bejelentett  panaszokra,  folyamatban  lévő  polgári  perekre, 
hozzátartozói  kapcsolatra,  a  bíróságok  ítélkező  munkáját  befolyásoló  külső 
tényezőkre. 

8. sz. táblázat
Terhelt/védő/más személy által bejelentett 

elfogultság indoka
Ügyek száma %

Terhelt vagy rokonának korábbi elítélése 17 19,76%
Jogok csorbulása (biz. indítvány elutasítás, nyilvánosság 

elvének sérelme, kapcsolattartás megtiltása, stb.)
8 9,3%

Egyéb (panasz v. per a bírósággal szemben, külső 
befolyásolás, hozzátartozói kapcsolat, korábbi elfogultság)

23 26,74%

Összesen: 48 55,81%
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Elfogultság aránya

A vizsgálat tárgyát képezte annak megállapítása, hogy a bejelentett kizárási okokra 
figyelemmel az érintett bíróságok bírái milyen arányban nyilatkoztak elfogultságukról 
ill. hányan ennek ellenkezőjéről. 

Egyrészt rögzíthető, hogy amennyiben az ügyet tárgyaló bíró jelentette be, hogy tőle 
valamilyen  okból  az  ügy  elfogulatlan  megítélése  nem  várható,  úgy  legnagyobb 
számban  mind  az  érintett  helyi  bíróságon  dolgozó  kollégák,  mind  az  esetleges 
másodfokú eljárás lefolytatására jogosult megyei bíróság bírái elfogultnak tartották 
magukat. A bírák által bejelentett 38 elfogultság esetén mindössze 8 esetben fordult 
elő az, hogy az érintett  megyében volt  másik olyan helyi  bíróság,  amelynek bírái 
elfogulatlanságukról  nyilatkoztak,  az ítélőtábla egy kivétellel  valamennyi esetben e 
helyi bíróságot jelölték ki az elsőfokú eljárás lefolytatására. A terheltek, védők vagy 
az  eljárás  más  szereplői  által  bejelentett  48  elfogultsági  kifogás  közül  ezzel 
ellentétben  nagyobb  részt  elfogulatlannak  tartották  magukat  az  érintett  bírák,  a 
legtöbb  esetben  mindössze  1-2  bíró  jelentette  be,  hogy  tőle  az  ügy  pártatlan 
elbírálása valamely okból nem lenne várható. 

Az ítélőtábla határozatainak összegzése, 
felmerült jogértelmezési kérdések

A  Debreceni  Ítélőtábla  42  esetben  utasította  el  a  bíróság  kizárására  irányuló 
indítványt,  természetesen ezek egyike sem olyan eljárás során meghozott  döntés 
volt,  amelynek  alapjául  bíró  által  bejelentett  kizárási  ok  szolgált.  Túlnyomórészt 
vádlott (34 ügy), kisebb részt védő (7 ügy), egy esetben pedig a sértett jogutódjának 
törvényes  képviselője  által  előterjesztett  elfogultsági  kifogás  vonatkozásában 
született  nemleges  döntés.  (Összevetve  a  vizsgálati  anyagban  korábban 
rögzítettekkel  érdekességként  megállapítható,  hogy  a  védői  oldalról  bejelentett 
kizárási okot egyetlen esetben sem találta az ítélőtábla alaposnak.)
Az  elutasított  indítványok mindössze töredékében fordult  elő  az,  hogy az érintett 
bíróságok  bírái  nem  egyöntetűen,  hanem  egy-két  kivétellel  vallották  magukat 
elfogulatlannak, azonban mivel ezek egyetlen esetben sem az eljáró bíró vagy az 
ügyet tárgyaló tanács tagjaira vonatkozott, így nem kérdőjelezhette meg a bíróságok 
pártatlan munkájába vetett közbizalmat.

9. sz. táblázat
Elutasított kérelmet előterjesztő személye Ügyek száma %

Vádlott 34 39,53%
Védő 7 8,13%

Egyéb (sértett jogutód tv-es képviselője) 1 1,16%
Összesen: 42 48,83%
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Az  ítélőtábla  44  ügyben  adott  helyt  a  kizárásra  irányuló  indítványnak  ill. 
bejelentésnek.  Az  előzőekben  kifejtettekből  következően  is  rögzíthető,  hogy  az 
érintett  bíróságok  kizárására  és  az  eljárás  lefolytatására  új  bíróság  kijelölésére 
javarészt a bírák által bejelentett kizárási okra tekintettel került sor, a 44 kizárással 
végződött ügyből 37 esetben beszélhetünk erről. A további 7 vizsgált ügyben 4-szer a 
vádlott,  míg 3 esetben a feljelentő vagy a magánvádló terjesztett elő elfogultsági 
kifogást. 
Az  eredményes  kizárásra  irányuló  bejelentések  esetén  az  előző  pontban  tett 
megállapítás  ellentéte  mutatkozik  helytállónak,  azaz  ezekben  az  ügyekben 
többségében  az  érintett  bíróságok  valamennyi  bírája  elfogultnak  tartotta  magát, 
néhány  esetben  fordult  csak  elő,  hogy  az  adott  megy  valamely  másik  helyi 
bíróságának bírái vagy azonos bíróságon belüli bíró tartotta magát elfogulatlannak.

10. sz. táblázat
Eredményes kizárásra irányuló bejelentés 

előterjesztője
Ügyek száma %

Bíró 37 43,02%
Vádlott 4 4,65%

Egyéb (feljelentő, magánvádló) 3 3,48%
Összesen: 44 51,16%

A kizárással  végződött  ügyekkel  kapcsolatban  további  következtetések  levonására 
nyújtott lehetőséget a vizsgálat.
Egyrészt rögzíthető, miszerint 12 esetben került sor arra, hogy a kizárással érintett 
megyében a nyilatkozó bírák elfogulatlan nyilatkozatára tekintettel volt olyan másik 
helyi  bíróság,  amely  az  elsőfokú  eljárás  lefolytatására  kijelölhető  volt,  a  megyei 
bíróság bíráinak elfogultságról  tanúskodó nyilatkozata viszont más megyei  bíróság 
kijelölését  vonta  maga  után,  tehát  a  büntetőeljárás  lefolytatására  első-  ill. 
másodfokon  különböző  megyék  bíróságai  jártak  vagy  –  a  vizsgált  időszakra 
tekintettel – járnak el.

Utalni szükséges még a bírói gyakorlat vonatkozásában arra, hogy abban az esetben, 
amennyiben  a  kizárási  okkal  érintett  helyi  ill.  megyei  bíróság  bírái  egyaránt 
elfogultnak vallották magukat, az ítélőtábla tanácsai 22 esetben más helyi bíróság 
kijelölése  mellett  az  esetleges  másodfokú  eljárás  lefolytatására  jogosult  megyei 
bíróságot is megjelölte, 9 esetben ugyanakkor csak helyi bíróságot jelölt ki. Előbbi 
indokaként a büntetőeljárás lefolytatására jogosult bíróságok egyértelmű megjelölése 
szolgál,  utóbbi  eljárást  az támasztja alá,  hogy a büntetőeljárási  törvény szabályai 
abban  az  esetben  is  egyértelműek  a  másodfokú  eljárás  lefolytatására  illetékes 
bíróságra  vonatkozóan,  ha  az  ítélőtábla  csak  az  elsőfokú  bíróság  kijelöléséről 
gondoskodik.
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Ugyancsak  érdekességként  említhető,  hogy  mindössze  két  olyan  eset  merült  fel, 
amikor az elfogultsági kifogás helyi és megyei bíróságot is érintett, azonban csak az 
utóbbin dolgozó bírák nyilatkoztak akként, hogy a kizárási ok velük szemben valóban 
fennáll,  így  az  ítélőtábla  ezekben  az  ügyekben  a  helyi  bíróságok  kizárásának 
megtagadása mellett csak másik megyei bíróság kijelöléséről döntött.

Az  ügyvizsgálat  kapcsán  megállapítható,  hogy  az  ítélőtábla  tanácsai  egységes 
gyakorlatot folytatnak. Az egyes határozatokból kitűnően egységes álláspont született 
az alábbi kérdésekben:

1.  Magánvádas,  pótmagánvádas  és  szabálysértési  ügyben  az  ügyésznek  nincs 
indítványtételi jogosultsága (Bkk.III.14/2006.).

2.  Ha a bíróságnak van más tanácsa akkor igazgatási  jogkörben kell  elintézni  az 
eljáró tanács kijelölését (Bpi.III.429/2008.).

3. Ha az elfogultsági kifogás nem az egész bíróságot érinti, akkor a bíróság másik 
tanácsa bírálja el a bejelentést (Bkk.III.466/2006; Bkk.III.666/2008.).

4. A hatásköri, illetékességi összeütközés témával kapcsolatos megoldása is egységes 
(Bkk.III.484/2006; Bkk.III.545/2008.).

5. A másodfokon eljáró bíróság csak az illetékességi  területéhez tartozó bíróságot 
zárhatja ki, s csak közülük jelölhet ki más bíróságot akkor is, ha korábbi kijelölés 
folytán más megyéhez tartozó bíróság másodfokú bíróságaként jelölték ki (Bkk.III. 
85/2007; Bkk.II.217/2005.).

6. Ha minden bíró az elfogultságáról nyilatkozik, akkor kizárták magukat a Be. 24.§-
ának (1) bekezdése értelmében,  s semmi másra utalást  nem igényel  a határozat 
indokolása (Bkk.III.617/2007.).

Az előbbivel szemben indokolni kell, hogy az elfogulatlan bíró, bírók ellenére mégis 
miért más bíróságot jelöl ki a kijelölésre jogosult bíróság (Bkk.III.663/2008.).

7. A felterjesztéssel kapcsolatosan felmerült kérdések körében az alábbi határozatok 
tartalmaznak  elvi  megállapításokat  (Bkk.III.615/2007;  Bkk.III.617/2007; 
Bkk.184/2008; Bkk.186/2008; Bkk.III.568/2008.).
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A jelzett felterjesztési kérdések vonatkozásában az alábbiakat tartjuk szükségesnek 
megjegyezni az egyes konkrét ügyek kapcsán. 

a/  A  bűnszervezet  tagjaként  elkövetett  csempészet  bűntette  és  más 
bűncselekmény miatt indult büntető ügyben az ügy IV.r. vádlottja által előterjesztett 
elfogultsági kifogás alapján a Fővárosi Ítélőtábla Bkk.792/2004/3. számú 2004. június 
2-án kelt végzésével az ügy elbírálásából mind a Ny. városi bíróságot, mind pedig a 
Sz.  megyei  bíróságot  kizárta.  Az  eljárás  lefolytatására  a  M.  városi  bíróságot,  az 
esetleges másodfokú eljárásra pedig a B. megyei bíróságot jelölte ki. 

Az előbbieket követően az ügy I.r. vádlottja terjesztett elő elfogultsági kifogást a M. 
városi  bíróság  bíráival  szemben,  mivel  bírósági  jogkörben  okozott  kártérítés  iránt 
polgári eljárást kezdeményezett a B. megyei bírósággal szemben. 

Az előbbiek után a B. megyei  bíróság a M. városi bíróságot kizárta és az eljárás 
lefolytatására  a  S.  városi  bíróságot  jelölte  ki.  A  kijelölést  követően  a  büntető 
ügyszakban  ítélkezési  tevékenységet  folytató  bírák  a  Be.  21.§  (1)  bekezdés  e/ 
pontjára alapítottan a Be. 23.§ (1) bekezdése alapján önmagukkal szemben kizárási 
okot  jelentettek  be.  Bejelentésükben  arra  hivatkoztak,  hogy  ők  is  azon  megyei 
bíróság bírói testületének tagjai, amely bírósággal szemben az egyik vádlott polgári 
eljárást kezdeményezett a büntetőüggyel összefüggésben. 

Az előbbieket követően a S. városi bíróság kizárásra került és az eljárás lefolytatására 
az Ózdi Városi Bíróságot jelölte ki a B. megyei bíróság. A kijelölést követően az Ó. 
városi bíróság bírái is az előző S. városi bíróság bíráinak nyilatkozatával azonosan 
elfogultsági kifogást terjesztettek elő. 

Az előbbiek után 2004. december 14-én a B. megyei bíróság területén tevékenykedő 
összes városi bíró, a m-i, a s-i és az ó-i városi bíróság bíráin túl elfogultsági kifogást 
terjesztettek elő, noha eljáró bíróságként még kijelölésükre sem került sor. Az illető 
városi bíróságok bíráinak nyilatkozata az ítélőtábla álláspontja szerint idő előtti a Be. 
23.§ (1) bekezdéséből és a Be. 24.§ (1) bekezdéséből következőleg, ugyanis a bíró 
mindig  az  előtte  folyamatban  lévő  ügyben  jogosult  bejelenteni  a  kizárási  okot, 
nyilatkozata ekkor tekinthető jogosulttól származónak. Ilyen esetben a Be. 24.§ (4) 
bekezdése alapján a bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelölése iránt. A Be. 24.§ 
(5) bekezdése szerint ha a kizárás iránti bejelentés a (4) bekezdésben szabályozott 
módon  nem intézhető  el,  azt  a  bíróság  más  tanácsa  bírálja  el.  A  Be.  24.§  (6) 
bekezdésének  II.  fordulata  kimondja,  hogy ha a  bíróságnak  nincs  olyan  tanácsa, 
amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú bíróság határoz. A 
24.§ (6) bekezdése alapján, ha a kizárás iránti bejelentés a megyei bíróságra, mint 
másodfokú bíróságra vagy arra is vonatkozik, az ítélőtábla határoz. 

Az  említett  ügyben  a  Fővárosi  Ítélőtábla  kijelölése  a  B.  megyei  bíróság,  mint 
másodfokú bíróság vonatkozásában változatlanul érvényes. Noha a M-i városi bíróság 
bírája, illetőleg a M. városi bíróság ellen indított polgári perben a B. megyei bíróság 
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szerepel alperesként, a megyei bíróság bírái elfogultságot nem jelentettek be, sőt két 
ízben  már  intézkedtek  jelen  büntető  ügyben.  A  Be.  24.§  (6)  bekezdés  II. 
fordulatának értelmében a B. megyei bíróságot a kizárás iránti bejelentés nem érinti 
és van olyan városi bíróság, tekintettel a korábban felhívott végzésekre, amelyeknek 
a kijelölése a megyei bíróság részéről még nem történt meg. 
A  17/2001.(VI.1.)AB.  határozat  is  megerősíti,  miszerint  ha  az  ügyben  az  eljáró 
személy jelenti be elfogultságát, a Be. 24.§ (1) bekezdése alapján nem járhat el a 
továbbiakban. Ez összhangban áll az Alkotmány 50.§ (3) bekezdésében foglalt bírói 
függetlenség  elvével,  az  Alkotmány  57.§  (1)  bekezdésében  foglalt  pártatlan 
bírósághoz, illetőleg tisztességes eljáráshoz való alapjoggal,  továbbá az Alkotmány 
60.§-ában rögzített lelkiismereti szabadsághoz való alapjoggal.

A  konkrét  büntető  ügyekben  a  pártatlanság  alkotmányi  követelményét  szolgáló 
kizárás intézményétől elkülönítve kell vizsgálni a jogalkalmazói gyakorlatban felmerült 
azon  igényt,  hogy  az  elfogultság  esetleges  visszaélésszerű  használatát  a  bírák 
oldaláról is meg lehessen akadályozni. Amennyiben a bíró saját kizárását alapos ok 
nélkül kéri, az e tény megállapítása és az amiatti felelősségre vonás nem lehet az 
adott  büntető  ügyben  folyó  eljárás  tárgya  és  semmiképpen  sem  járhat  olyan 
megoldási móddal, amelynek következtében a pártatlanságnak akár csak a látszata is 
sérül.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 21.§-a szerint 
a bíró igazságszolgáltatási feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg, a rábízott 
ügyekben  folyamatosan,  lelkiismeretesen  köteles  eljárni.  A  törvény  63.§-a  pedig 
akként rendelkezik, hogy fegyelmi vétséget követ el a bíró, ha vétkesen szolgálati 
viszonyával  kapcsolatos  kötelezettségeit  megszegi  vagy  az  életmódjával, 
magatartásával a bírói hivatás tekintélyét sérti, avagy veszélyezteti. A bírónak a saját 
kizárására  irányuló  alaptalan  bejelentése  a  szolgálati  viszonnyal  kapcsolatos 
kötelességszegés,  amely  fegyelmi  vétség  megállapítására  vezethet.  Ilyenkor  a 
fegyelmi eljárás megindítását a hivatása szabályait megszegő bíróval szemben a 64.§ 
(1) bekezdése által meghatározott rendben az erre jogosított bírósági vezető (elnök) 
kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező fegyelmi bíróság elnökénél. 
Ebből a szabályozásból pedig már önmagában is következik, hogy az esetleges bírói 
visszaélés  elintézési  módja  egyetlen  konkrét  ügyben  sem  lehet  a  kizárás 
megtagadása,  az  egy külön  eljárás  keretében fegyelmi  következményeket  vonhat 
maga után. 

A  Büntetőeljárási  Törvény  Kommentárjának  a  Be.  24.§-ához  fűzött  magyarázata 
rögzíti  a  kizárás  iránti  eljárás  során,  hogy  a  bejelentésben  foglaltak,  vagy  a 
rendelkezésre álló egyéb adatok érdemi vizsgálata elmaradhatatlan. Mérlegelni kell 
azt  is,  vajon  a  bíró  nem  azért  járult-e  hozzá  kizárásához  vagy  jelentett  be 
elfogultságot, hogy mentesüljön az ügy elbírálásával járó felelősség alól és emiatt 
indokolt-e  fegyelmi  eljárást  kezdeményezni  ellene.  A  bíróságok  szervezetéről  és 
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 11.§ (1) bekezdése kimondja: Senki nem 
vonható  el  törvényes  bírájától.  Minthogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  már  több  eseti 
döntésében is rámutatott az igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett közbizalom 
megőrzése fontos érdek, biztosítani kell, hogy az elfogultságnak még a látszata se 
merüljön fel, de az eljáró és megtámadott bíróság tekintélyének megóvását is szem 
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előtt kell tartani, ha polgári per folyik egy adott megyei bíróság ellen (BH. 2005. évi 
9.sz. és 315.sz. jogeset).

Az előbbiek alapján az ítélőtábla szükségesnek találta az eddig ki nem jelölt városi 
bíróságok közül újabb városi bíróságok kijelölését a bejelentésben foglaltak érdemi 
vizsgálata  mellett  a  felhívott  jogszabályok  iránymutatása,  illetőleg  a  bírósági 
gyakorlat  alapján. Megjegyezte az adott  helyzetben a másodfokú bíróság,  hogy a 
további kijelölések során ha a bírák alapos okkal elfogultságot jelentenek be, nyílik 
majd lehetőség arra, hogy a Debreceni Ítélőtábla más megyében lévő városi bíróság 
kijelölése  iránt  intézkedjen  amennyiben  ennek  az  egyéb  feltételei  is  fennállnak 
(Bkk.I.6/2006/2. szám).

b/  A  következő  kérdés  a  Debreceni  Ítélőtábla  Bkk.III.466/2006/3.  számú 
átirata szerint röviden az alábbi volt:

Az  Sz.  megyei  bíróság  elnöke  azért  terjesztette  fel  az  ítélőtáblára  az  iratokat  az 
elsőfokú  bíróság kijelölése  végett,  mert  a  megyei  bíróságon nincs  olyan elsőfokú 
tanács, amelyre ne vonatkozna kizárási ok. A kizárási ok négy büntető ügyszakos 
bírót  érint: Az elfogultsági  kifogás, illetőleg a Be. 21.§ (3) bekezdés c/ pontjában 
írtak miatt. 
A  Be.  24.§  (4)  bekezdése  értelmében  a  bíróság  elnöke  intézkedik  más  bíróság 
kijelölése iránt, ha a bíró a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke 
jelentette be, vagy a bíró kizáráshoz hozzájárult. Ebben az esetben a kizárásról nem 
kell külön határozatot hozni.
A  (6)  bekezdésben  írtak  szerint  „A  22.§-ban  szabályozott  esetben  vagy  ha  a 
bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik a kizárásról a 
másodfokú bíróság, ha pedig a kizárás iránti bejelentés a másodfokú bíróságra vagy 
arra is vonatkozik, a harmadfokú bíróság határoz.”

Az előbbiekre tekintettel  figyelemmel  arra,  hogy az előterjesztés nem tartalmaz a 
törvénynek  megfelelő  kitételt,  az  ítélőtábla  a  döntéshozatalra  nem  jogosult,  az 
intézkedés  igazgatási  jogkörbe  tartozik,  ezért  az  ítélőtábla  az  iratokat  a  megyei 
bíróság elnökének visszaküldte.

Szintén az iratok visszaküldésére került sor további intézkedés érdekében az alábbiak 
szerint:

A  megkeresés  szerint  az  ítélőtáblának  bíróság  kijelölése  tárgyában  kellene 
határozatot  hoznia,  s  megállapítani,  hogy  a  D.  városi  bíróság  bíráinak,  mint 
nyomozási bíróknak, illetőleg a H. megyei bíróság bíráinak, mint a nyomozási bíró 
határozatainak felülbírálatára jogosult bíróknak a kizárását. 
A  felterjesztéshez  azonban  a  D.  városi  bíróságon  2006.EL.X.A.64.  szám  alatt 
keletkezett  bírói  nyilatkozatok  fénymásolata  van  csatolva,  illetőleg  a  H.  megyei 
bíróság  2005.EL.X.A.69/2.  számon  beszerzett  bírói  nyilatkozatok  fénymásolata. 
Nyílván ezek a nyilatkozatok egymáshoz képest sem ugyanabban az ügyben jöttek 
létre, s még kevésbé a jelen ügyben, amely 2008. október 20. napján érkezett a D. 
városi bíróságra. Ezen túlmenően olyan személyek nyilatkozatait is tartalmazzák, akik 
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– az ítélőtábla hivatalos tudomása szerint – már egyik bíróságon sem teljesítenek 
szolgálatot,  így  ők  ezen  objektív  okból  sem  járhatnának  el  a  jelen  ügyben,  a 
kizárásukról való döntésnek nem lehet oka, alapja. 
A Be. 21-26.§-aiban írt szabályok minden esetben arról szólnak, hogy bíróként nem 
járhat el az ügyben, azaz a konkrét ügyben az, aki kizárási okkal érintett. 
Mindezekre tekintettel az ítélőtábla a felterjesztett iratokat további intézkedés végett 
visszaküldeni rendelte a H. megyei bíróság elnökének. 

c/  A  Bkk.III.184/2008/2.,  továbbá  a  Bkk.III.186/2008/2.,  illetőleg  a 
Bkk.III.617/2007/2.  szám  alatti  megkeresések  egyöntetűen  az  alábbi  jogszabály 
értelmezési kérdésre hívták fel a figyelmet:

A megyei bíróságok bíróság kijelölése tárgyában terjesztették fel az ítélőtáblához az 
iratokat,  melyeket  az  ítélőtábla  a  bírák  nyilatkozatának  beszerzése  érdekében 
visszaküldött.  Ugyanis  a  bírák  az  említett  ügyekben  akként  nyilatkoztak,  hogy 
„kizárásukhoz  hozzájárulnak”.  Az  ítélőtábla  álláspontja  szerint  az  ilyen  értelmű 
nyilatkozat alapján nem dönthető el, hogy van-e olyan bíró, aki a tárgyilagosságának 
hiányára tekintettel saját magát kizárja az ügyből. 
A  Be.  24.§  (7)  bekezdésének  második  mondatát  a  2006.  évi  LI.  törvény  11.§-a 
megváltoztatta, a hatályos szöveg: „Ha a kizárás iránti bejelentést nem a bíró tette, 
vagy a kizárásához nem járult hozzá, be kell szerezni a bíró nyilatkozatát”. 
2006.  július  1.  előtt  a  jogszabály  nem  tartalmazta  azt  a  kitételt,  hogy  „vagy  a 
kizáráshoz nem járult hozzá”.
A jogszabályváltozás okát, szükségességét a miniszteri indokolás tartalmazza: A 11.§-
hoz: „A szabályozás arra az esetre vonatkozik, ha a kizárási okot nem maga a bíró, 
vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelentette be, illetőleg a bíró a kizárásához nem 
járult  hozzá,  így  a  bíróság  elnöke  nem intézkedhet  más  bíró  kijelölése  iránt.  Ez 
esetben a bíróság egyes bírája ellen tett bejelentést a bíróság másik bíróból és két 
ülnökből  álló  tanácsa,  a  bíróság tanácsa elleni  bejelentést  pedig  a  bíróság másik 
tanácsa  bírálja  el…  A  kizárás  iránti  bejelentés  elbírálásához  –  a  hatályos 
szabályozástól eltérően – nem csak akkor kell beszerezni a bíró nyilatkozatát, ha a 
bejelentést nem ő tette,  hanem akkor is,  ha a kizárásához nem járult  hozzá.” Az 
ítélőtábla  értelmezése szerint  a bíró nyilatkozatát  (álláspontja szerint  fennállt  vele 
szemben a más által bejelentett kizárási ok, gyakorlatilag ez az elfogultságot jelenti, 
hiszen a többi okot általában észleli a bíró maga) minden esetben be kell szerezni ha 
igazgatási úton nem intézhető el a más bíróra szignálás. Csak abban az esetben nem 
kell  külön  nyilatkoztatni,  ha  a  más  által  bejelentett  kizárási  ok  megismerését 
követően a kizárásához hozzájárult,  más bíró eljárása igazgatási  úton elintézhető, 
tehát határozat hozatala nem szükséges. A bírónak a 24.§ (4) bekezdése szerinti 
hozzájárulásától eltérően – minden más esetben - érdemben kell nyilatkoznia (Be. 
Kommentár 113. oldal). 
A „kizárásomhoz hozzájárulok” nyilatkozat felhatalmazza a fellebbviteli bíróságot arra, 
hogy  maga  döntsön  atekintetben,  hogy  elvárható-e  a  bíróktól  az  elfogulatlan 
ítélkezés,  vagy  sem.  A  kizárás  iránti  okot  alaptalannak  találva  a  megyei  bíróság 
kizárásának  megtagadását  tartalmazó  határozatot  hozhat.  A  Be.  21.§  (1) 
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bekezdésének  e/  pontja  szerinti  kizárási  okra  történő  nyilatkozatok  beszerzését 
követően az iratokat a fellebbviteli főügyészségen keresztül kell felterjeszteni. 

d/  Végezetül  az  illetékességi  összeütközés  hiányára  hívja  fel  a  figyelmet  a 
Debreceni  Ítélőtábla  Bkk.III.545/2008/2.  számú,  illetőleg  a  Bkk.III.484/2006/2. 
számú átiratában foglaltak.

A  Bkk.III.545/2008.  számú  átirata  szerint  az  Sz.  megyei  bíróság  büntetés-
végrehajtási bírája az ügyet áttenni rendelte az elítélt nyilatkozatára tekintettel a J. 
megyei  bíróságra.  Ez  a  rendelkezés  a  9/2002.(IV.9.)IM.  rendelet  63.§  (7) 
bekezdésében foglaltak szerint történt. Ugyanez a jogszabályhely volt az alapja a J. 
megyei bíróság Kmv.206/2005/7. számú végzésének. A hivatkozott rendelet az elítélt 
nyilatkozatától – a munkahelyet a tartózkodási helyén jelöljék ki – teszi függővé a 
büntetés-végrehajtási  bíró  illetékességét.  Az  elítélt  mindkét  bíró  bv.  előtt  más 
nyilatkozatot  tett,  a két  áttételt  elrendelő  végzés nem ugyanazon ténybeli  alapon 
nyugszik,  ezért  nincs  illetékességi  ütközés.  Nincs  tehát  szükség  az  ítélőtábla 
eljárására a bíróság kijelölésére. Mindkét bíróság helyesen állapította meg, hogy az 
elítélt konkrét nyilatkozata folytán melyik megyében működő bv. bíró az illetékes. 

A fellebbviteli főügyészség indítványozási gyakorlata

A  fellebbviteli  főügyészség  indítványozási  gyakorlatával  kapcsolatos  adatokat  az 
ügyészség bocsátotta rendelkezésünkre, melyeket az 1. és 2.sz. melléklet tartalmaz. 

Az  előbbiekből  megállapítható,  hogy  az  ítélőtábla  döntéseiben  jórészt  osztotta  a 
fellebbviteli  főügyészség  átirataiban  rögzített  álláspontot.  Csupán néhány  esetben 
helyezkedett  eltérő  álláspontra.  Az  eltérő  álláspont  nem  az  érdemi  döntésre 
vonatkozott, hanem csupán arra, hogy az ítélőtábla egyes tanácsai nem az ügyészi 
indítvány szerinti, hanem más bíróság kijelöléséről döntöttek. 

A polgári és a büntető ügyek statisztikai összevetése 2005. január 1-től 2009. 
október 31-ig

Tekintettel arra, hogy a beszerzett ügyforgalmi statisztikai adatok azt mutatják, hogy 
a kizárással kapcsolatos ügyintézés jelentős terjedelmű, szükségesnek tartottuk – bár 
csupán a megjegyzés szintjén – bemutatni a polgári ügyszakban 2005. január 1-től 
2009. október 31-ig a kizárással kapcsolatos ügyintézés abszolút számait és arányait. 
Az említetteket a 11.sz. táblázat tartalmazza.
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11. sz. táblázat
Polgári ügyszak

(2005.01.01. – 2009.10.31.)
Összes ügy Bíróság 

kijelölése
%

Polgári ügyek 3678 966 26,26%
Gazdasági ügyek 3506 97 2,76%

A büntető ügyszakot érintő ügyérkezés a fenti időszakban tehát 2005. január 1-től 
2009. október 31. napjáig az alábbiak szerint alakul:

12. sz. táblázat
Büntető ügyszak

(2005.01.01. – 2009.10.31.)
Összes ügy Bíróság 

kijelölése
%

Büntető ügyek 2852 361 12,7 %

A  11.  és  12.  számú  táblázat  adataiból  megállapítható,  hogy  a  fenti  időszakban 
polgári, gazdasági, valamint a büntető ügyek esetében 10036 ügy érkezett, melyből 
kizárás iránti kérelem, indítvány miatt 1424 ügy volt folyamatban. 

A  bíróság  kijelölésével,  bírók  kizárásával  kapcsolatos  ügyek  aránya  az  ítélőtábla 
mindkét ügyszakában a fenti időszakban az össz érkezéshez képest 14 %-ot tett ki. 

Debrecen, 2009. november 16.

Dr. Balla Lajos 
kollégiumvezető 
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