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AZ ÜGYEK EGYESÍTÉSE ÉS ELKÜLÖNÍTÉSE1

Ha  az  ügyészség  egy  vádban  több  vádlottal  szemben  több  tényálláspontban  részletezett 
elkövetési magatartások folytán halmazatban álló bűncselekmények miatt emel vádat és az 
elsőfokú  bíróság  eljárása  során  egy  vádpontban  szereplő  bűncselekményre  alkalmaz 
elkülönítést,  ez  olyan  eljárási  szabálysértés,  mely  lényeges  hatással  van  az  eljárás 
lefolytatására, illetve a bűnösség megállapítására, a büntetés kiszabására, így a Be. 375.§ (1) 
bekezdése  értelmében  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  döntését  hatályon  kívül 
helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

A bíróság, mely ítélkezése során a Be. 2.§ (1) bekezdésének figyelembe vételével törvényes 
vád alapján jár el, ugyanezen törvényhely (4) bekezdése értelmében köteles azt kimeríteni.
Ezzel egyező tartalmú a Be. 257.§ (1) bekezdésének II.  fordulata,  mely kimondja,  hogy a 
bíróságnak az ügydöntő határozatában a vádról kell határoznia. 
A  Btk.  85.§-a  rögzíti  ehhez  kapcsolódóan,  hogy  bűnhalmazat  esetén  egy  büntetést  kell 
kiszabni. 

Az ügyek egyesítéséről és elkülönítéséről a Be. 72.§-a rendelkezik. 

A Be.  72.§  (1)  bekezdése  szerint,  ha  a  büntető  ügyben  több  terhelt  van,  velük  szemben 
rendszerint egyazon eljárást kell lefolytatni. Ez a rendelkezés a bűnpártolóra és az orgazdára 
is kiterjed. 
A (2) bekezdés az egyesítés lehetőségének feltételeit fogalmazza meg.

Ugyanakkor  a  Be.  72.§  (3)  bekezdése  rögzíti,  hogy  az  ügyek egyesítését  mellőzni  kell, 
illetőleg  az  ügyeket el  kell  különíteni,  ha  a  terheltek  nagy  száma  vagy  egyéb  ok  a 
felelősségnek ugyanabban az eljárásban történő elbírálását jelentősen nehezítené. 

A Be. 308.§ (2) bekezdésének alkalmazásával az  ügyeket a  tárgyalás megkezdése után is 
egyesíteni lehet, illetve el lehet különíteni. 

A Be. 265.§ (1) bekezdése alapján a Be. 72.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén 
a bíróság hivatalból vagy indítványra határoz az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről.

A  vád  tényállása  –  még  ha  külön  pontok  alá  is  tagolt  –  egységes  egészként  kezelendő, 
tényálláspontokra  történő  elkülönítés  törvénytelen,  ha  az  adott  tényálláspontban  szereplő 
vádlottaknak  más  vádpontokban  foglalt  cselekményei  is  vannak,  hiszen  tényálláspontokra 
történő  ilyen  elkülönítés  esetén  a  vád  kimerítésére  nem kerülhet  sor,  mindez  a  bűnösség 
megállapítására, a büntetés kiszabására (halmazat) lényeges hatással van.

Több  vádlottas,  több  tényálláspontos  vádhoz  kapcsolódó  egy  ügyön  belül  az  elkülönítés 
vádlottakra  jöhet  szóba  pld.  eljárás  megszüntetése  miatt,  eljárás  felfüggesztése  érdekében, 
vagy akár ítélethozatal céljából. 

1 Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2008. december 4-5. napján megtartott ülése 
elfogadta.



Természetszerűleg vádlottakra történő elkülönítésnél az érintett vádlottak összes vádpontban 
szereplő cselekményére tekintettel kell lenni (halmazat).

Az előbb részletezettekből az alábbi következtetések vonhatók le:
Az ügyek egyesítésére illetőleg elkülönítésére vonatkozó jogi szabályozásból az következik, 
nem lehetséges, hogy ugyanazon vádirat esetében egy vádlottra vonatkozóan a bíróság egy-
egy tényállást vagy több tényállást kiragadjon és külön-külön hozzon bűnösséget megállapító 
határozatot, míg más tényállások vonatkozásában az eljárás elkülönítése történjen meg. 
A  már  hivatkozott,  a  Be.  72.§-ában  foglalt  előírás  a  terheltek  és  nem  a  cselekmények 
elkülönítését teszi lehetővé.
Kétségtelen,  hogy  a  fentiekben  írtakra  nézve  a  jelenleg  hatályos  perrendi  szabályozás 
kifejezetten tiltó rendelkezést nem tartalmaz, azonban az alkalmazott pertechnikai megoldás 
azzal a következménnyel jár, hogy az elsőfokú bíróság megsérti a vádelvet, hiszen a törvényes 
vádat nem meríti ki. A Be. 2.§-ában foglaltak a bíróságra azt a kötelezettséget róják, hogy 
valamennyi,  a  vádban  foglalt  büntetőjogi  felelősség  alapjául  szolgáló  cselekményt  kell 
elbírálnia. 
Az  előbbiekből  következik  az  is,  hogy  az  említett  megoldással  sérülnek  a  bűnhalmazat 
megállapításának és a halmazati büntetés kiszabásának elvei is. 
Mivel  a  halmazati  büntetés  kiszabásának  eljárási  feltétele,  hogy  több  bűncselekmény 
elbírálására  ugyanazon  eljárás  keretében  kerüljön  sor,  nem  valósult  meg,  így  az  egyes 
eljárásokban kiszabott büntetéseket egymástól függetlenül kell végrehajtani, amely a vádlott 
esetében a  büntetés/ek/  célján túlmutató  joghátrányt  okoz,  amely a  Btk.  92.§-ában foglalt 
összbüntetésbe foglalási szabályok alkalmazásával sem küszöbölhető ki. 

Debrecen, 2008. november 21.
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