
Az állam kártalanítási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
értelmezése és alkalmazása körében felmerült kérdések

Egyedi ügy kapcsán két, az ítélőtábla eljáró tanácsának tagjai között is élénk vitát 
kiváltó  jogértelmezési  kérdés  merült  fel  az  állam  büntetőeljárási  törvényben 
szabályozott kártalanítási kötelezettségét szabályozó rendelkezések értelmezésével és 
alkalmazásával  kapcsolatban.  Noha az ügyet  a  jogerős  ítélet  immáron – az  eltelt 
időre  figyelemmel  alappal  feltételezhetően  –  megtámadhatatlanul  lezárta,  az 
ítélkezési  gyakorlat  jövőbeni  alakulása szempontjából  talán nem érdektelen a vita 
során kialakult egyes álláspontok, és az azt lezáró, végül egységesen megszavazott 
döntés  közzététele,  függetlenül  attól,  hogy  az  vitát  indukál-e,  vagy  hasznos 
segítségként szolgál.

A történeti tényállás szerint a felperes az ellene indult büntetőeljárás során 2000. 
decemberétől  2002.  szeptemberéig  előzetes  letartóztatásban  volt,  ezt  követően 
szabadlábon  védekezett,  majd  a  2005.  februárjában  jogerőre  emelkedett  ítélet 
felmentette  őt  az  ellene  emelt  vád  alól.  A  felperes  keresetében  az  ártatlanul 
elszenvedett  fogvatartás  miatt  vagyoni  és  nem  vagyoni  kár  megfizetésére  kérte 
kötelezni a Magyar Államot.   

I.

Az alperes perbeli képviseletével kapcsolatban felmerült jogértelmezési kérdés

A  felperes  a  perben  mindvégig  kifogásolta  –  még  a  fellebbezésében  is  külön 
bekezdést szentelve ennek –, hogy az alperes képviseletében első-, és másodfokon is 
az  Igazságügyi  és  Rendészeti  Minisztérium  (IRM)  Jogi  Képviseleti  Főosztályának 
köztisztviselője (jogtanácsos) járt el. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
(a  továbbiakban  a  bírói  gyakorlatban  már  elterjedt,  szakszerűnek  ugyan  nem 
nevezhető megjelölés szerint „új Be.”) 584. §-a (1) bekezdésének második mondata 
ugyanis  a  kártalanítási  perekben  a  Magyar  Állam  képviseletére  kizárólag  az 
igazságügyminisztert  jogosítja  fel.  Ellentétben  tehát  a  Ptk.  28.  §-ának  (1) 
bekezdésében  foglaltakkal,  amely  rendelkezés  polgári  jogi  jogviszonyokban  a 
pénzügyminisztert  úgy  jelöli  ki  a  Magyar  Állam képviseletére,  hogy  egyszersmind 
törvényi  felhatalmazást  is  ad  a  képviseleti  jog  más  állami  szerv  „útján  való 
gyakorlására” vagy átruházására, a felperes álláspontja szerint kártalanítási perekben 
képviselő  az  új  Be.  ilyen  felhatalmazása  hiányában  csak  személyesen  maga  az 
igazságügyminiszter,  vagy  az  általa  a  Pp.  67.  §-ában  foglaltak  szerinti 
meghatalmazott (ezek közül értelemszerűen csak ügyvéd) lehetne. 

A felperes jogi érvelése első olvasatra a „van benne valami ráció” érzését keltette. 
Azokban a polgári jogviszonyokban ugyanis, amelyekben az IRM mint jogi személy 
vesz részt, vagy az igazságügyminiszter közigazgatási hatóságként jár el, az ezen 
jogviszonyokból eredő perekben a Pp. 67.§-a (1) bekezdésének d) pontja illetve a 



329. §-a alapján a minisztérium ügyintézője nyilvánvalóan jogszerűen képviselheti a 
minisztériumot, illetve a minisztert is.  A kártalanítási  perekben azonban a Magyar 
Állam  az  alperes,  amelynek  az  igazságügyminiszter  a  törvényes  képviselője, 
következésképpen akkor,  ha a perben az alperes képviselője helyett  minisztériumi 
alkalmazott  jár  el,  valójában  a  képviselő  képviseletére  való  jogosultságot  kell 
vizsgálni. 

Az  állam  kártalanítási  kötelezettsége  arra  az  esetre,  ha  a  büntetőeljárás  során 
alkalmazott,  szabadságelvonást  tartalmazó  eljárási  kényszercselekményről  és 
büntetőjogi szankciókról utóbb kiderül, hogy elrendelésük és végrehajtásuk jogszerű, 
ámde  alaptalan  volt,  történetileg  mind  a  magyar,  mind  az  európai  országok 
jogrendszerében  mint  az  ártatlanul  elszenvedett  előzetes  letartóztatás,  vizsgálati 
fogság és büntetés miatti kompenzáció vált elfogadott intézménnyé a XIX. század 
második felében. (41/2003.(VII.2.) AB. határozat)

A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény  (régi  Be.)  tehát  a  történelmi 
hagyományokra tekintettel szabályozta a kártalanítás jogintézményét az eredeti 383-
385. §-aiban.  E rendelkezések átfogó módosítására első ízben az 1994. évi XCII. 
törvény  rendelkezéseivel  került  sor,  1995.  február  15-i  hatállyal.  A  régi  Be. 
rendelkezéseit az Alkotmánybíróság időközben több ízben vizsgálta alkotmányossági 
szempontból,  és  határozatainak  eredményeképpen  a  jelenleg  hatályos  új  Be.  a 
korábban alkotmánysértőnek talált rendelkezések kiküszöbölésével szabályozta újra 
az előbb a 2004. március 1-jén hatályba lépett 2003. évi CXXX. majd a 2006. július 
1-jén hatályba lépett 2006. évi LI. törvénnyel történt módosítást követően az 580-
584. §-aiban az állam kártalanítási kötelezettségét.

Az újraszabályozást követően sem vitatható azonban, hogy az Alkotmánybíróságnak 
a jogintézmény jogrendszeren belüli helyét és rendeltetését értelmező állásfoglalásai 
az új szabályozás tükrében is helytállóak. Eszerint pedig a kártalanítás nem más, 
mint  az  államot  megillető  büntetőhatalom  során  történt  tévedések  orvoslása,  a 
formailag jogszerű, ámde – utólag – érdemben alaptalannak bizonyult, a személyes 
szabadságot  korlátozó  kényszerintézkedések  miatti  sérelmek  elfogadható  mértékű 
kiküszöbölése. (41/2003. (VII. 2.) AB. Határozat)

Az államot megillető büntetőhatalom gyakorlása tehát nem vitathatóan közhatalmi 
jellegű tevékenység, az ennek során okozott kár közigazgatási jogkörben okozottnak 
tekintendő.  A  jogintézmény  alapvető  rendeltetését  ugyanis  a  törvénymódosítások 
nem érintették, e körben változatlanul irányadónak kell tekinteni az 1994. évi XCII. 
törvénynek a régi Be-be a 384/A §-t beiktató 25. §-ához fűzött indokolást,  amely 
kifejezetten a kár közigazgatási jogkörben okozottként történő jellegére figyelemmel 
jelölte meg a kártalanítás elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságként a Pp. 23. §-
ának (1) bekezdésére utalva az illetékes megyei bíróságot. Kétségtelen, hogy a bírói 
gyakorlat  ezt  figyelmen  kívül  hagyta  és  az  érvényesített  kárösszeg  mértékétől 
függően határozta meg az ügyben hatáskörrel  rendelkező bíróságot.  Az e körben 
meghozott  eseti  döntések  azonban  nem  a  kár  közigazgatási  jogkörben  történő 
okozását vonták kétségbe, hanem a jogellenesség hiányára tekintettel nem tartották 
alkalmazhatónak a hatáskör vizsgálatánál a Pp. hivatkozott rendelkezését, minthogy 
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az  kifejezetten  csak  a  jogellenesen  és  felróhatóan  okozott  kár  megtérítése  iránti 
igények tárgyalását utalja a megyei bíróságok hatáskörébe. E feltételek azonban a 
Be.-ben  szabályozott  kártalanítási  igény  esetében  a  már  kifejtettek  szerint  eleve 
kizártak. (BH. 1996. évi 100. sorszám alatt közzétett eseti döntés)

Miután  tehát  az  állam  kártalanítási  kötelezettsége  a  közhatalom,  azon  belül  az 
igazságszolgáltatás gyakorlása során okozott kárért való felelősséget jelenti, mind a 
régi, mind az új Be. okszerűen  rendelkezett akként, hogy e perekben az államot az 
igazságügyminiszter  képviselje.  Az  igazságügyi  és  rendészeti  miniszter  feladat-és 
hatásköréről szóló jelenleg hatályos 164/2006.(VII. 28.) Korm. számú rendelet, de 
azt  ennek  hatálybalépését  megelőzően  hatályban  volt,  az  igazságügyi  tárca 
felügyeletét ellátó miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó korábbi   rendelkezések 
értelmében is e miniszter felelős az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért,  és a jogerősen megítélt  kártalanítások fedezeteként szolgáló 
költségvetési keretet  a mindenkor hatályos költségvetési törvény is nyilvánvalóan ez 
okból biztosítja az igazságügyi tárca költségvetési fejezetében. (Lásd pl. 2006. évre a 
2005.  évi  CLIII.  tv.  46.  §-a  (1)  bekezdésének  11.  pontját,  utalással  a  XIV. 
Igazságügyi Minisztérium fejezet 6. cím, 2 alcím, 3. jogcím-csoportra.)

Mindebből  következően az igazságügyminiszter  a kártalanítási  perekben a Magyar 
Államot  nem mint  a  polgári  jogi  vagyonjogi  viszonyban  résztvevő  jogi  személyt, 
hanem mint az államot megillető közhatalom gyakorlása során okozott kárért törvény 
szerint helytállásra köteles, elvont jogi személyiséggel rendelkező személyt képviseli, 
ezért a képviseleti jog átruházásának illetve a perbeli képviseletnek a jogszerűségét 
az Alkotmány rendelkezései illetve a közjogi aktusokra vonatkozó szabályok előírásai 
alapján lehet csak vizsgálni.

Az  Alkotmány  37.  §-ának  (2)  bekezdéséből  következően  a  kormányzati  feladatok 
végrehajtásának  felelőse  a  miniszter,  aki  vezeti  a  kormány  rendeletében 
meghatározottak szerint feladatkörébe tartozó államigazgatási ágazatokat és irányítja 
az  alája  rendelt  szerveket.  A  közhatalom  letéteményese  ekként  a  miniszter,  a 
minisztérium pedig csupán a miniszteri feladatok végrehajtása érdekében létrehozott, 
a miniszternek alárendelt szervezet. Alkotmányjogi – közjogi – értelemben tehát a 
miniszter  korlátlan  hatáskörrel  igazgatja  a  minisztériumot,  és  ennek  keretében  a 
jogszabályban  meghatározott  hatásköreit,  feladatait  az  általános  ügybeosztás 
keretében utasítással korlátlanul átruházhatja a minisztérium egyes osztályaira, vagy 
az  általa  kijelölt  dolgozóra.  (Lásd:  Alkotmánytan c.  könyv,  szerkesztette:  Kukorelli 
István, Osiris Kiadó, 1998.) 

2006. január 1-jei hatállyal kezdődően pedig a 2006. évi LVII. törvény az 1. §-a (2) 
bekezdésének  d)  pontjában  valamint  5.  §-ának  rendelkezéseiben  már  törvényi 
szinten  szabályozza a  központi  államigazgatási  szervek – és  e  körbe tartozóan a 
minisztériumok – vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozási  jog 
szervezeti  és  működési  szabályzatban  történő  átruházásának  jogát.  Miután  a 
hivatkozott rendelkezések szerint valamennyi jogszabályban szabályozott hatáskör – 
tehát a Magyar Állam képviseletére vonatkozó is – címzettje maga a miniszter, a Pp. 
67. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján nincs akadálya annak, hogy a miniszter 
tevékenységével,  feladatkörével  kapcsolatos  ügyekben  a  belső  utasítás  szerinti 
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szervezeti  egység  vezetője  járjon  el  a  perben,  mégpedig  külön  meghatalmazás 
nélkül.  A  10/2004.(IK.12.)  IM  utasítás  szerinti  átruházott  hatáskörben  tehát  a 
minisztérium Jogi Képviseleti Főosztályának vezetője mint alkalmazott köztisztviselő 
jogszerűen járt el a Magyar Állam képviseletében. A hatáskör utasításban történő 
leadása ugyanis a magánjogban szabályozott meghatalmazás közjogi megfelelője.
  
 

II.

A konkrét ügy érdemi elbírálása kapcsán felvetődött jogértelmezési kérdés

Az állam kártalanítási kötelezettségére vonatkozó szabályozás mindenkor különös volt 
abban az értelemben, hogy az igényt megalapozó, jogilag releváns tényeket eljárási 
törvény  tartalmazta  és  tartalmazza  jelenleg  is,  míg  a  Ptk.  szabályai  csak  a 
kártalanítás módjának és mértékének megállapítására vonatkozóan alkalmazhatóak. 
A kártalanításra okot adó feltételeket (jogalapot) meghatározó eljárási rendelkezések 
azonban az elmúlt időszakban gyakran és lényegesen változtak, mégpedig az eljárási 
jellegű  rendelkezéseket  tartalmazó  jogszabályokra  általában  jellemző,  azonnali 
hatállyal.  Ez  a  jogelmélet  szerint  sem  tévesztendő  össze  azonban  az  ex  nunc 
hatállyal,  amennyiben  az  azonnali  hatály  is  a  jogszabály  hatályba  lépésének 
pillanatában  keletkezik  ugyan,  de  a  rendelkezést  a  már  fennálló  jogviszonyokban 
(anyagi  jogi  értelemben  vett  időbeli  hatály)  vagy  folyamatban  lévő  ügyekben 
(eljárásjogi  értelemben vett  időbeli  hatály)  is  alkalmazni  kell,  míg  ex nunc  hatály 
esetében a jogszabály csak – az előbb zárójelbe tett megkülönböztetés szerint - a 
keletkezése  után  bekövetkezett  eseményekre  vagy  megindult  eljárásokra 
alkalmazható.

Alappal  feltételezhető  azonban,  hogy  a  jogalkotó  a  módosító  és  kiegészítő 
rendelkezések hatálybalépésének meghatározásakor figyelmen kívül hagyta az anyagi 
jogi  értelemben  és  az  eljárásjogi  értelemben  vett  időbeli  hatály  különbözőségét, 
aminek  következtében  a  jogalkalmazónak  kell  eldöntenie  azt,  hogy  a  jogalapot 
meghatározó feltételek fennállását az anyagi jogi vagy az eljárásjogi rendelkezésekre 
irányadó elvek szerint vizsgálja-e. Az ismertetett ügyben a sérelem bekövetkezése, 
azaz  az  előzetes  letartóztatás  idején  még  a  régi  Be.  volt  hatályban,  a  jogerős, 
felmentő  ítélet  meghozatalakor  pedig  már  a  kártalanítást  kizáró  feltételeket 
lényegesen megváltoztató új Be. Jogértelmezéssel kellett tehát állást foglalni abban a 
kérdésben,  hogy  a  konkrét  ügyben  mely  időpontban  hatályos  rendelkezések 
alapulvételével kell elbírálni a kártalanítási igény megalapozottságát.     

Az elsőfokú bíróság a kereset teljesíthetőségét az új Be. 580. §-a (2) bekezdésének 
c)  pontjában foglalt  feltételek alapján vizsgálta.  E jogszabályi  rendelkezést  ugyan 
előbb szó szerint akként idézte, hogy „Nincs helye kártalanításnak, ha a terhelt a 
bíróság az ügyész, illetőleg a nyomozóhatóság megtévesztésére törekedett, és ezzel 
neki  felróhatóan  okot  szolgáltatott  arra,  hogy  a  bűncselekmény  megalapozott 
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gyanúja  reá  terelődjék,  és  előzetes  letartóztatását  elrendeljék…”.  A  későbbiekben 
azonban a  keresetet  elutasítását  azzal  is  indokolta,  hogy a  felperes  a  nyomozati 
eljárás  során  tett  hamis  feljelentésével  az  eredményes  felderítés  meghiúsítására 
törekedett és ezzel is kizárta a kártalanítás lehetőségét.

Az  „eredményes  felderítés  meghiúsítása  végett  a  bíróság,  az  ügyész,  illetőleg  a 
nyomozóhatóság  megtévesztésére  törekedett”  kitételt,  mint  a  kártalanítást  kizáró 
feltételt csak az új Be. eredetileg kihirdetett, ám hatályba soha nem lépett 580. §-a 
(2) bekezdésének b) pontja tartalmazta, mégpedig – lényegét tekintve – csaknem 
egyezően  a  megelőzően  hatályban  volt  régi  Be.  383.  §-a  (2)  bekezdésének  b) 
pontjában foglalt rendelkezéssel. 

Az  Alkotmánybíróság  a  41/2003.  (VII.  2.)  AB.  sz.  határozatában  azonban  a 
büntetőjogi védelemhez való alkotmányos jog aránytalan korlátozása miatt mind a 
régi,  mind  az  új  Be.  hivatkozott  rendelkezését  alkotmánysértőnek  találta,  és 
egyidejűleg megsemmisítette, kimondva, hogy a határozat közzététele napjától egyik 
rendelkezés  sem  alkalmazható,  az  új  Be.  rendelkezése  esetében  továbbá  azt  is 
kimondta, hogy a megsemmisített rendelkezés nem lép hatályba. 

Az  új  Be.  580.  §-a  (2)  bekezdésének  b)  pontja  ennélfogva  kártalanítást  kizáró 
rendelkezést  2004.  február  28-ig  nem  tartalmazott,  azt  tartalommal  –  az 
Alkotmánybírósági határozatban foglalt kifogásoknak eleget téve – csak az új Be-t 
módosító 2003. évi CXXX. törvény töltötte meg 2004. március 1-i hatállyal.  

A módosító törvény az új Be. 580. § (2) bekezdésének b) pontjában kártalanítást 
kizáró feltételként az „eredményes felderítés meghiúsítására törekvés” kitétel helyett 
a  „tényállás  megállapításának  meghiúsítása  érdekében  történő  bűncselekmény 
elkövetését” határozta meg. Az e rendelkezéshez fűzött indokolás szerint ugyanis az 
eredményes  felderítés  a  bűnüldöző  hatóságok  feladata,  az  eredményes  felderítés 
meghiúsítására  való  törekvés  pedig,  amennyiben  az  bíróság  által  megállapítottan 
bűncselekményt nem valósít meg, a terhelt védekezéshez való alkotmányos jogának 
gyakorlása  körébe  tartozik.  Emellett  a  c)  pontban  a  további,  kártalanítást  kizáró 
önálló  feltételt  az  Alkotmánybíróság határozatában kifejtetteknek megfelelően úgy 
határozta meg, hogy annak megvalósulásához olyan,  a terhelt  részéről  a hatóság 
megtévesztésére  törekvő  célzatos  magatartás  szükséges,  amellyel  a  terhelt 
felróhatóan maga szolgáltatott okot arra, hogy a megalapozott gyanú reá terelődjön. 
Míg tehát a korábban hatályban volt szabályozás szerint a megtévesztésre törekvés 
illetve a gyanú reáterelődésének felróható előidézése vagylagos feltételként zárta ki a 
terhelt kártalanításra jogosultságát, a jelenleg is hatályos rendelkezés szerint ezeknek 
egymással okozati összefüggésben kell állniuk ahhoz, hogy a kártalanítás iránti igény 
megalapozatlanná váljon. 

Ez  utóbbi  szabályozás  hatályos  egyébként  a  mai  napig,  azzal  azonban,  hogy  a 
kártalanításra jogosultaknak az új Be. 580. §-a (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint  körét  a  2006.  évi  LI.  törvény 250.  §-ának  (1)  bekezdése 2006.  július  1-i 
hatállyal kiterjesztette a házi őrizetet elszenvedőkre is. 
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A konkrét  ügyben  a  nyomozás  során  a  felperes  hamis  tartalmú  feljelentést  tett, 
amely  azonban  nem  állt  okozati  összefüggésben  a  megalapozott  gyanú 
reáterelődésével. E tényállás alapján az előzetes letartóztatása idején hatályban volt 
rendelkezések kizárták,  a  jogerős  felmentő  ítélet  meghozatalakor  hatályban  lévők 
pedig lehetővé tették azt, hogy az utólag jogellenesnek bizonyult fogvatartása miatt 
kártérítésre legyen jogosult.  

A  kártalanítás  jogalapja  körében  a  tényállás  elemeit  a  régi  Be.  383.  §-ának  (1) 
bekezdése  tartalmazta,  az  új  Be.  pedig  az  580.  §-ának  (1)  bekezdésében 
szabályozza. E rendelkezések szerint pedig a kártalanításra alapot adó tényállásnak 
mindenkor eleme volt az, hogy ha a büntetőeljárásban bírósági eljárásra is sor került, 
a büntetőbíróság a terheltet felmentő ítéletet hozzon. E rendelkezésből következett 
korábban  az,  az  új  Be-ben  az  582.  §  (2)  bekezdésében  már  expressis  verbis 
kimondott az a feltétel is, mely szerint a kártalanítási igény a jogerős büntetőítélet 
kihirdetésével nyílik meg, az tehát ezen időponttól kezdődően tekinthető lejártnak, és 
érvényesítésére is csak ezen időpontot követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül 
kerülhet sor. 

Az  új  Be-ben  a  kártalanítás  intézményét  újraszabályozó  rendelkezéseket  beiktató 
2003. évi CXXX. törvényt – miután annak a hatályba léptető rendelkezései átmeneti 
rendelkezést nem tartalmaznak, - a hatályba lépést, tehát 2004. március 1. napját 
követően már alkalmazni kellett. 

A polgári jogi ítélkezési gyakorlatban általános anyagi jogi jogelvként alakult ki, hogy 
a felek jogviszonyára mindenkor az a jogszabály irányadó, amely a szerződéskötés 
(szerződésen kívül okozott kár esetében nyilvánvalóan a jogsérelem) időpontjában 
hatályban  volt,  kivéve,  ha  a  későbbi  jogszabály  kifejezetten  kimondja,  hogy 
rendelkezéseit visszamenő hatállyal a már létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell. 
(BH. 2005. évi 438. sorszám alatt közzétett eseti döntés.)

Miután  azonban  a  kártalanítás  jogintézményét  eljárási  törvény  szabályozza,  és  e 
körben  a  jogalap  megállapításához  szükséges  tényállás  elemeit  is  rögzíti,  a 
kártalanítási  igény elbírálása esetén az anyagi jogi  feltételek megvalósulását  is az 
eljárási  törvényben  rögzítettek  alapján  kell  vizsgálat  tárgyává  tenni, 
következésképpen  a  kártalanítási  igény  elbírálására  a  polgári  jog  alkalmazása 
körében kialakult bírói gyakorlat nem alkalmazható. 

A  felperes  a  konkrét  ügyben  a  kárt  nem  vitásan  a  2000.  decembertől  2002. 
szeptemberéig történt  előzetes  letartóztatása miatt  szenvedte el.  Ahhoz azonban, 
hogy  a  kártalanításra  jogosult  legyen,  az  egyéb  feltételek  megléte  mellett  a 
büntetőbíróságnak vele  szemben felmentő  ítéletet  is  kellett  hoznia.  A  tényállás  e 
körben tehát a felmentő ítélet meghozatalával, mint utolsó mozzanattal valósult meg, 
következésképpen  a  tényállás  további  elemeit  is  az  ezen,  tehát  a  jogerős  ítélet 
közlésének időpontjában irányadó jogszabályi rendelkezések alapján kellett vizsgálat 
tárgyává tenni. 

Megjegyzendő, hogy az új Be-t 2004. március 1-i hatállyal módosító törvény hatályba 
léptető rendelkezésére figyelemmel – hangsúlyozottan az eljárásjog által szabályozott 
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jogintézményről  lévén  szó  –  az  eljárási  szabályok  hatályba  lépésére  vonatkozó 
általános jogelv alapján – felmerült olyan álláspont is, amely szerint a polgári bíróság 
ítéletének  meghozatalakor  hatályos  rendelkezések  alapján  indokolt  a  kereset 
elbírálása.  Kétségtelen,  hogy  a  perbeli  esetben  mindkét  jogalkalmazási  módszer 
ugyanazon eredményre vezet, tekintve, hogy a jogerős büntetőítélet meghozatala óta 
a perbevitt igény elbírálása szempontjából releváns jogszabályi rendelkezések nem 
változtak. Arra tekintettel azonban, hogy az eljárásjogi intézménynek az anyagi jogi 
szabályokat  tartalmazó  rendelkezései  szerint  a  kártalanításra  való  jogosultságnak 
elengedhetetlen  tényállási  feltétele  a  jogerős  felmentő  ítélet  meghozatala,  a 
kártalanítási igényt elbíráló polgári bíróságnak minden esetben a jogerős felmentő 
ítélet  meghozatalának  időpontjában  hatályos  rendelkezések  tükrében  kell  a 
kártalanítási  igény  megalapozottságáról  dönteni.  Az  ismertetett  ügyben  ezért  az 
ítélőtábla – közbenső ítéletet hozva – megállapította, hogy a felperesnek fennáll a 
joga a kártalanítás követelésére.

Hasonló megoldandó probléma előtt állnak a bíróságok a kártalanításra jogosultak 
körét  2006.  július  1-i  hatállyal  a  házi  őrizetet  elszenvedőkre  is  kiterjesztő  újabb 
rendelkezés alkalmazásakor is. A már kifejtettekből azonban az következik, hogy e 
jogcímen az egyéb feltételek fennállása esetén a kártalanítás csak abban az esetben 
ítélhető meg, ha a jogerős felmentő ítéletet (nyomozást megszüntető határozatot) a 
bíróság (nyomozóhatóság) 2006. július 1-jén, vagy azt követő időpontban hozta meg. 

D e b r e c e n, 2007. április 21.

Süliné dr. Tőzsér Erzsébet
     bíró

    Debreceni Ítélőtábla

   Megjelent a Bírák Lapja 2007. évi 1. számában
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