
Határozat-szerkesztés

A Be. 257. §-ának (3) bekezdése tartalmazza az ügydöntő határozat /ítélet, ügydöntő 

végzés/ részeit:

 bevezető rész

 rendelkező rész

 indokolás

 keltezés

A Be. 258. § részletezi, hogy az ügydöntő határozat részeinek mit kell tartalmaznia.

Bevezető rész:

A bíróság  megnevezését  és  az  ügyszámot  /mely  utóbbi  minden  páratlan  oldalon 

feltüntetendő/ követően azt a kijelentést tartalmazza a határozat, hogy 

„A Magyar Köztársaság nevében!”.

A bevezető részben /amely nem fejrész, s nem fejléc akkor sem ha később hivatkozni 

kell az ott írt adatokra, többnyire javítás okán/ meg kell nevezni a határozatot hozó 

bíróságot, a bírósági eljárás helyét, a tárgyalás napjának /napjainak/ megjelölését, s 

ha  határozathirdetésre  kerül  sor,  akkor  külön  a  kihirdetés  napját.  Ez  esetben  a 

határozat kelte a kihirdetés napjával kell, hogy azonos legyen.

A tárgyalás folytonosságára tekintettel hibás a több tárgyalási nap dátuma után úgy 

fogalmazni, hogy az e napokon tartott „tárgyalások” alapján hozott döntést a bíróság, 

helyesen  tárgyalás  alapján.  A  tárgyalási  napok  között  csak  az  érdemi  tárgyalás 

napjait  /nem  halasztással  zárult/  kell  feltüntetni,  s  ha  bármely  okból  meg  kell 

ismételni a tárgyalást, akkor a korábbi határnapokat értelemszerűen nem.

Meg  kell  jelölni  még  a  bírósági  eljárás  formáját  /tárgyalás,  nyilvános  ülés, 

tanácsülés/, valamint azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e.

Az  beivódott  a  gyakorlatba,  hogy  amennyiben  a  külön  eljárások  valamelyikének 

szabályai  szerint  járt  el  a  bíróság,  akkor  feltünteti,  hogy  „bíróság  elé  állításos 



eljárásban”,  „tárgyalás  mellőzésével”.  Megfontolandó  lenne,  hogy  a  vádlott 

távollétében lefolytatott  egy vádlottas ügyben már a bevezető rész  tartalmazza a 

„távollétes eljárásban” kitételt még akkor is, ha pongyolának tűnik a megfogalmazás.

A törvényhely értelmében a bevezető rész nem tartalmazza, hogy ki ellen, s mi miatt 

indult a büntető eljárás.

Rendelkező rész:

Az előzetes fogvatartásra vonatkozó adatokkal kell, hogy kezdődjön:

„3-tól őrizetben, 6-tól a mai napig előzetes letartóztatásban lévő”.

Ha  ilyen  egyszerű,  akkor  is  fel  kell  tüntetni,  hogy  a  „mai  napig”,  mert  ez  fogja 

értelmezhetővé tenni,  hogy a másodfokú bíróság az első fokú ítélet kihirdetésétől 

számítja be az előzetes letartóztatást alapesetben.

Szükséges  rögzíteni  azokat  az  időszakokat,  amikor  más  ügyben kiszabott  jogerős 

büntetéseket töltött /s ezek ténybeli alapját tartalmaznia kell a személyi résznek az 

indokolásban/,  illetőleg  ha  az  előzetes  letartóztatások  között  más,  szabadságot 

korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt állt.

Célszerű lenne több vádlottas ügyben a „távollévő” szó feltüntetése azon vádlottak 

neve előtt, akikkel szemben a távollétes szabályok szerint folyt az eljárás. Gyakorlati 

tapasztalat,  hogy  az  ítéletből  egyáltalán  nem  derül  ki,  hogy  egyes  vádlottakkal 

szemben így járt el a bíróság.

A vádlott neve és személyi adatai, mely utóbbiak közé tartozik a Be. 258. § (2) 

bekezdés b/ pontjának a 217. § (3) bekezdésének a/ pontjában és 117. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltak összevetéséből eredően a személyazonosító okmány száma 

és az állampolgárság is.

Mindenképpen a bűnösnek kimondás előtt /a rendelkező részt ezzel kezdve, vagy a 

vádlott  neve előtt/  kell  a  korábbi próbára bocsátásról  rendelkezni.  „A próbára 

bocsátást  kimondó  rendelkezést  hatályon  kívül  helyezi  és  a  próbára  bocsátást 

megszünteti”. Ez felel meg az eljárási és az anyagi jogi szabályoknak.
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Jelentősebb  kérdés  az,  hogy  ezt  követően  hogyan  fogalmazzuk  meg,  hogy  e 

bűncselekmények is alapul szolgálnak a kiszabandó halmazati büntetéshez.

Álláspontom  szerint  nem  vétünk  nagy  hibát,  ha  ismét  bűnösnek  mondjuk  ki  e 

bűncselekményekben is a vádlottat annak ellenére, hogy a próbára bocsátás során 

már bűnössé nyilvánították, s a hatályon kívül helyezés az eredeti határozat ezen 

részét  nem  érintette.  Ez  egy  egyszerű,  könnyen  áttekinthető  rendelkező  részt 

eredményez. /Az eredeti határozat tényállását sem helyeztük hatályon kívül, mégis 

teljes  terjedelmében,  szó  szerint  részét  kell  képezze  az  új  határozatunk 

tényállásának./

A  bűnösség kimondása során szükségtelen feltüntetni, hogy 1 rb., ha csak egy 

cselekményben mondjuk ki  bűnösnek,  vagy a halmazatban lévő bűncselekmények 

közül valamennyi 1 rb.

Ha van többrendbeli ugyanolyan bűncselekmény is, akkor viszont az ezek melletti  

1 rb. cselekményeknél ez az egyrendbeliség ne maradjon el, mert ez az egyértelmű, 

logikaikag  hibátlan,  rendezett  szerkesztés.  Ezt  az  eredményt  erősíti,  ha 

bűncselekményenként új sort kezdünk.

A  bűncselekmények  megnevezésére új  szabály  van.  Ebben  a  körben 

alkalmazandó a Bkv. 61.

Az elkövetői alakzatot illetően csak egyet lehet megállapítani,  a társtettességet /a 

tettesi  minőséget  nem/,  felbújtói,  illetőleg  bűnsegédi  minőséget  /a  részesi 

magatartás a tettesibe beleolvad/. A bűncselekmény stádiumainál ugyanez a helyzet, 

a bűncselekményt vagy befejezettnek minősítem /s ezt nem kell  feltüntetni/ vagy 

kísérletnek.

Sem  folytatólagos,  sem  többrendbeli  ugyanolyan  bűncselekménynél  nem  lehet 

részbeni  társtettességet,  részbeni  bűnsegédi  minőséget,  illetve  részbeni  kísérletet 

kimondani. Folytatólagosságnál a súlyosabb az irányadó, a többrendbeli cselekmény 

pedig máris nem teljesen ugyanolyan, ha pl. 7 rb-ből 4 rb. kísérlet.

Általában  követhető  az  a  logika  a  megnevezésben,  hogy  az  általános  részben 

megfogalmazott elkövetői alakzattal, stb. kezdjük, a különös rész alcímében foglalt 
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megnevezéssel  folytatjuk,  s  a  stádiummal  fejezzük  be.  Pl.  társtettesként 

/felbujtóként, bűnsegédként/ folytatólagosan elkövetett lopás bűntettének kísérlete.

A büntetés kiszabása körébe tartozik az elkövetői minőség megjelölése /visszaesés 

fokozatai/,  melyek  közül  csak  a  legsúlyosabbat  kell  feltüntetni.  Nincs  olyan  eset, 

amikor  a  büntetés  kiszabását  követően  csak  meg  kellene  állapítani  a  visszaeső, 

különös visszaeső vagy többszörös visszaeső minőséget. 

A  halmazati  büntetésre  utalást  követően  a  bíróság  pl.  börtön-büntetésre  és 

közügyektől eltiltásra ítéli.

Valamennyi fő- és mellékbüntetést egyidejűleg, egy mondatba foglalva kell kiszabni. 

Szükségtelen eléírni, hogy fő-, illetve mellékbüntetés, de ha már ragaszkodom ehhez 

a  megfogalmazáshoz,  akkor  nem  logikus,  ha  csak  a  mellékbüntetésre  utalok. 

Egységes büntetést szabok ki, egy terhelttel szemben egy ügyben nem alkalmazható 

két főbüntetés, vagy büntetés és intézkedés a halmazati büntetés szabálya miatt. A 

főbüntetésnek és a mellékbüntetéseknek az „ítéli” szó előtt kell lenniük. Nem külön 

mondatban „szab ki” a bíróság mellékbüntetést, miután már elítélte. 

A  közügyektől  eltiltás  mellékbüntetésnek  ez  a  neve,  nem  fogalmazhatok  úgy  a 

rendelkező részben, hogy „eltiltja a közügyek gyakorlásától”. 

Ezután  kell  rendelkezni  a  főbüntetés  végrehajtásának  felfüggesztéséről, 

intézkedésekről /kényszergyógyítás, pártfogó felügyelet/, valamint kimondani, ha a 

vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Ezt  követik  a  végrehajtásra  vonatkozó  rendelkezések.  Az  átváltoztatásokkal 

kapcsolatban a törvény szövegének átvétele a legcélravezetőbb.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az előzetes fogvatartásban, házi őrizetben töltött 

időt a közérdekű munkába és a pénzbüntetésbe is  be kell számítani, a közérdekű 

munkából ennyi napot kitöltöttnek, a pénzbüntetésből ennyi napi tételnek megfelelő 

ennyi összeget lerovottnak tekinteni. 

A szabadságvesztésbe, javító-intézeti nevelésbe beszámítás esetén csak az előzetes 

letartóztatás beszámítandó időtartamát kell meghatározni, a házi őrizetnél pedig csak 
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azt, hogy egy napi szabadságvesztésnek hány napi házi őrizet felel meg. Ez utóbbi 

esetben tartózkodjunk a számolgatástól, bízzuk ezt a büntetés-végrehajtás szerveire.

A bűnjelekre vonatkozó rendelkezés akkor teljes, s végrehajtható, ha tartalmazza a 

bűnjelek tárolási helyét, s a bűnjel-csoportok nyilvántartási számát.

Elkobzás esetén a lefoglalást nem kell megszüntetni, mert az elkobzás anyagi jogi 

intézkedés.

A bűnügyi költség viseléséről a Be. 338. §-ának (3) bekezdése rendelkezik, tehát a 

főszabály az, hogy külön-külön, a felmerülés arányában kell kötelezni a vádlottakat a 

tekintetükben  felmerült  bűnügyi  költségre.  Kisegítő  szabály  az  egyetemleges 

kötelezés: pl. családtagoknál.

Egyebekben csak matematikai művelet, osztás kérdése, s legtöbb esetben semmi jogi 

indoka  nincs  e  művelet  el  nem  végzésének.  Érthetetlen  az  olyan  rendelkezés, 

amelyben 8-10  egyetemleges  kötelezés  van  különböző  vádlottakat  érintően,  arról 

nem is beszélve, hogy a vádlottnak fogalma sincs róla, hogy milyen összegű bűnügyi 

költség terheli.

Nem mellőzhető a költségjegyzék pontos vezetése: mivel kapcsolatban merült fel, 

mikor /adekvátan a jegyzőkönyvben foglaltakkal/, melyik vádlott kirendelt védőjének 

milyen tevékenységével kapcsolatban állapítottam meg és utaltam ki. Ezt követően 

nem lehet probléma a pontos költségjegyzék alapján megosztani a költségeket.

A  kirendelt  védői  díj,  az  elmeorvos-szakértő  díja  személyhez  kötődik,  ami  eleve 

kizárja, hogy egyetemleges kötelezés tárgya legyen. Azt nem is említve, hogy a meg 

nem vádolt személyek elmeorvos-szakértői díjait nyilván nem a vádlottak viselik.

Többvádlottas  ügyben  a  részjogerő  akadályát  képezi  annak,  hogy  a  másodfokú 

bíróság a bűnügyi  költségre vonatkozó rendelkezést  is  felülbírálja,  számítási  hibát 

sem lehet korrigálni,  az első fokú bíróságnak kell  valamennyi vádlottra ismételten 

döntenie a bűnügyi költségről.

Ha  az  ítéletet  nem  vagy  nem  csak  kihirdetés  útján  közli  a  bíróság,  akkor  a 

jogorvoslati  jogosultságra  való  kioktatásnak  is  benne  kell  lennie  a  rendelkező 

részben. Ez mindenki számára nyilvánvaló pl. az összbüntetési ítéletnél.
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Az ítélet akkor is kihirdethető, ha a határozathirdetés határnapján nem jelent meg 

minden vádlott és védő. Ők a kézbesítéstől számított 8 napon belül fellebbezhetnek.

Azokat a vádlottakat, akiknek a távollétében folyt az eljárás, a Be. 531. §-ának (2) 

bekezdésében  írt  lehetőségekre  kell  kioktatni.  Ha  a  személyi  adatok  előtt 

feltüntettem,  hogy  ki  volt  távollévő,  akkor  elegendő  úgy  fogalmazni,  hogy  a  „A 

távollévő vádlottak a fellebbezésre nyitva álló időn belül a fellebbezés bejelentése 

helyett az első fokú bíróságnál a tárgyalás megismétlését indítványozhatják.”.

Indokolás:

Elöljáróban  annyit  az  indokolás  szerkesztéséről,  hogy  a  Be.  258.  §-ának  (3) 

bekezdésében  foglaltak  szerint  az  indokolás  összefüggően  tartalmazza  a 

következőkben részletezetteket. Zavaró, s a jogszabály-szöveggel ellentétes, ha az 

indokolás  részeit  római  számokkal  különítjük  el,  pl.  „V.  A  határozat  egyéb 

rendelkezéseinek indokolása”.

Egy nagyobb terjedelmű ítéletben jelek alkalmazásával el lehet különíteni a személyi 

részt, a történeti tényállást, a mérlegelést és a jogi indokolást, de a jegyzők ne itt 

éljék ki a kreativitásukat, s ne úgy nézzen ki az ítélet, mint egy hímzés-minta.

Még egy gondolat a lényeg előtt: néhány száz oldalas nyomozati anyag esetén ne 

utaljunk arra, hogy a bizonyítási eszköz pl. a 27. lapszám alatt található. Több ezer 

oldalnál viszont kívánalom is egy-egy elrejtőzött okirati bizonyíték feltalálási helyének 

a megjelölése.

Az indokolás a  vádra utalással kezdődik: Be. 258. § (3) bekezdés a/ pont. Ekkor 

jelentem ki, hogy törvényes vád alapján járok el, s jogszabályi követelmény, hogy a 

vádirat szerinti minősítést teljes terjedelmében rögzítsem. A vádirati tényállást csak 

szükség esetén kell az indokolásnak tartalmaznia, ennek többnyire akkor van indoka, 

ha a tényállást érintő vádmódosítás/ok/ra került sor, illetőleg felmentő ítélet esetén 

mindenképpen. A vádirati tényállás csak idézetként kerülhet az ítéletbe, azaz annak 

szövege nem változtatható  meg,  nincs  azonban  akadálya  annak,  hogy  a  vádirati 

tényállásnak csak egy részét /egyes cselekményeket tartalmazó/ emeljem be.
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Ha egyes cselekmények vonatkozásában megszüntetem az eljárást  vagy felmentő 

rendelkezést hozok, a cselekmények alapját képező vádirati tényállást az ítéletnek 

tartalmaznia kell, csak így lehet később megállapítani, hogy mi a res iudicata, mely 

cselekmények miatt  nem indulhat  /új/  büntető eljárás  /Be.  6.  § (3)  bekezdés d/ 

pont/.

Személyi rész:

A vádlott  korábbi  büntetéseire  vonatkozó  adatok nem jelentik  az  összes  korábbi 

elítélés feltüntetésének igényét. /A másodfokú bíróságnak az a kötelezettsége, hogy 

az  első  fokú  ítélet  minden szavát,  betűjét  ellenőrizze.  Ha  nem mellőzzük a  régi, 

irreleváns  elítéléseket,  akkor  az  azokkal  kapcsolatban  írtakat  is  ellenőriznünk, 

javítanunk kell./ Erkölcsi bizonyítvány alapján nem szabad „előéletet írni”!!!! 

Az elkövetési idők közül az erkölcsi bizonyítvány csak az utolsót tartalmazza, holott a 

korábbiaknak is lehet jelentősége a visszaesés megítélése, illetőleg a felfüggesztés 

próbaideje,  a  feltételes  szabadság  hatálya  alatti  elkövetés  miatt.  Másodfokon 

mindenképpen ki kell küszöbölni az iratellenességet, fel kell tüntetni, hogy a korábbi 

ítélettel elbírált valamennyi bűncselekményt nem egy napon követte el a vádlott, a 

visszaesői  minőségét,  a  feltételes  szabadságból  kizárást,  a  feltételes  szabadság 

megszüntetését,  a  felfüggesztett  szabadságvesztés  utólagos  végrehajtásának 

elrendelését.  Mindezekre,  valamint  a  büntetés-végrehajtási  adatokra  kizárólag  a 

csatolt iratokból, beszerzett idegen iratokból szerezhetünk információt.

Elegendő tehát utalni arra, hogy többször volt büntetve, s a releváns büntetései a 

következők. Ezek pedig a visszaesői minőséget megalapozó elítélések /illetőleg azok 

az utolsó elítélések, amelyekből kitűnik, hogy nem visszaeső/, az elrendelést igénylő 

felfüggesztett  szabadságvesztések  /ne  feledkezzünk  meg  a  Btk.  89.  §-ának  (4) 

bekezdéséről,  azaz  több  felfüggesztett  szabadságvesztés  találkozása  esetén  a 

próbaidők meghosszabbodnak/, illetőleg azok az elítélések, amelyeknél a feltételes 

szabadságot meg kell szüntetni.

A  büntetés-végrehajtási  adatokból  legalább  annyit  szükséges  rögzíteni,  amely 

iránymutatásul  szolgál  az  előzetes  fogvatartásban  töltött  idő  ellenőrzésére,  mi  a 

beszámítandó  idő,  s  melyek  azok  az  időszakok,  amikor  más  ügyben  töltötte 
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valamilyen  büntetését.  Emiatt,  valamint  az  összbüntetés  lehetőségének  vizsgálata 

okán jelentősége van az elkövetési  idő utáni  elítéléseknek.  Súlyosító körülmény a 

más büntető eljárás hatálya alatti elkövetés, ezért, valamint az összbüntetés miatt 

nem csak a jogerőt, hanem a határozat keltének napján is fel kell tüntetni.

Jelentősége lehet annak is, hogy a jogerő után mikor kezdte tölteni /nem keverendő 

össze a foganatbavétel fogalmával/ a büntetését az elítélt.  Ha a most elbírálandó 

bűncselekmény  elkövetési  ideje  a  közbenső  időszakra  esik,  akkor  ki  kell  zárni  a 

feltételes szabadságból.

Természetesen az időhiány /esetleg a felkészülés  hiánya/ miatt  tartózkodok attól, 

hogy egy olyan iratot beszerezzek, amelyben az ítélet sorszáma 103. Tulajdonképpen 

nincs is szükség a teljes iratra, ha rendelkezésünkre áll az első-, másodfokú ítélet, s a 

releváns  bv  értesítők.  Tehát  ezt  szerezzük  be,  illetve  hasznos  lenne,  ha  a 

pótborítékban rendelkezésre állna az ítéletkiadmányokon kívül az összes BV értesítő 

is. 

Ötlet: minden beérkezett BV értesítő befűzve, de mindegyikről fénymásolat készül, s 

ez a pótborítékban tárolandó. Ha a bíró számára ezek az adatok a lajstrom-program 

/BIIR/ segítségével elérhetők lennének, akkor az eddigi is szükségtelen, viszont a 

kijavító  végzés,  de  főképp  a  különleges  eljárásban  hozott  végzés  ismerete 

nélkülözhetetlen lehet.

Nyilván a személyi részhez tartozik az elmeorvos-szakértői véleményeknek a bíróság 

által  bizonyítékként  elfogadott  lényege /a  leleti  rész  beemelése  nélkül,  s  anélkül, 

hogy úgy fogalmaznánk, hogy „az elmeorvos-szakértői vélemény szerint”, hiszen ez 

azt jelenti, hogy nem foglaltam állást atekintetben, hogy elfogadtam-e bizonyítékként 

az orvosszakértői véleményben foglaltakat/.

Történeti tényállás:

Nem kezdődhet azzal, hogy a vádlott a következő bűncselekményt követte el. A jogi 

indokolásban  jutok  el  oda,  hogy  a  tényállásban  leírt  vádlotti  magatartást 

bűncselekménnyé nyilvánítom, ezért megállapítom a bűnösségét.
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Az  minimális  elvárás,  hogy  ne  legyen  szó  szerint  azonos  a  vádirati  tényállásban 

foglaltakkal, önálló fogalmazás legyen. Ezen túl szinte kizárható, hogy a bíróság által 

lelkiismeretesen, egészséges kiváncsisággal lefolytatott bizonyítási eljárás ne hozzon 

némi változást, ami természetesen a vádhoz kötöttséget nem sértheti. Különben a 

bírósági eljárás, a bíróság bizonyítása formális, a Be. 75. §-ának (1) bekezdésébe 

ütköző, s a bíró igénytelenségét mutatja.

Nincs arra kádencia, hogy a történeti tényállásnak mit kell tartalmaznia. Nyilván a 

különös részi tényállás elemeinek megfelelő tényeket, ami nem is olyan nyilvánvaló. 

Az  elkövetés  helyét,  idejét  /pl.  a  gazdasági  bűncselekményeknél  ennek  jóval 

egyértelműbben ki  kellene tűnnie  a tényállásból/,  az  elkövetési  értéket,  illetve az 

eredményt.  Mindazt,  ami  enyhébb  vagy  súlyosabb  megítélésűvé  teszi  a  konkrét 

cselekményt, illetve ténybelileg megalapozza a büntetés-kiszabási tényezőket. Nem is 

beszélve az olyan képlékeny tényállásokról, mint a Btk. 195. §-ának (1) bekezdésébe 

ütköző kiskorú veszélyeztetése.

A tényállásnak tehát nem csak a bizonyítékok mérlegelésével és a jogi indokolással 

kell összhangban állniuk, hanem az összes többi megállapítással is. Egyszerű példa: 

súlyosító körülményként értékelem az ittas állapotban való elkövetést, s sehol sincs a 

tényállásban  olyan  megállapítás,  hogy  italt  fogyasztott,  illetve  mérhetően  ittas 

állapotban volt.

Ötlet: Kevés időnkből áldozzunk arra, hogy más bíróságok határozatait is olvassuk el, 

első-, másodfokot. Tanuljunk, „lopjunk” belőle, amivel egyetértünk, ami azért tetszik, 

mert meggyőző.

Rövidített indokolás /Be. 259. § (1) bekezdés/:

A  jogszabály  nem  azt  tartalmazza,  hogy  a  tényállást  rövidebben  lehet 

megfogalmazni!!!! Álláspontom szerint a tényállásnak minden részletre ki  

kell  terjednie,  hiszen  a  későbbiekben  /rendkívüli  perorvoslat/  annál  

nehezebb megítélni a döntés megalapozottságát, minél kevesebb tényt tár  

elénk a jogerős döntést hozó bíróság.

Távollétes  eljárásban  kizárt,  hogy  a  hirdetmény  útján  való  kézbesítés 

rövidített  indokolással  ellátott  határozat  átvételét  tegye  lehetővé.  Csak 
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indokolt  határozatot  lehet  ily  módon  kézbesítésre  felajánlani,  hiszen  az 

indokolás ellen is van helye fellebbezésnek.

A bizonyítékok mérlegelése:

A vádlott/ak/ vallomása:

Nem minősül a bizonyítékok mérlegelésének a vádlottak vallomásainak bemásolása 

az  indokolásba.  Olyannal  is  lehet  találkozni,  hogy  a  kihallgatások  időpontjainak 

megjelölésével tartalmazza az indokolás a vádlottak valamennyi vallomását.

/A  kihallgatások  időpontjainak  esetenként  lehet  jelentősége,  de  akkor  ez  is  a 

mérlegelés tárgyát képezi./

Nem célravezető  a  vádlottak  vallomásaiban lévő  ellentmondások  elemzése  annak 

elérése érdekében, hogy ki lehessen mondani: nem szavahihetők. Ezzel ugyanis még 

nem bizonyítottunk semmit, hiszen a vádlottnak joga van /csekély korlátok között/ 

úgy  védekezni,  ahogyan  jónak  látja,  a  szavahihetetlensége  önmagában  nem 

bizonyíték.

E kifogásolt megközelítésnek hátulütője lehet, hogy a tényállás ennek ellenére olyan 

megállapítást  tartalmaz,  ami  kizárólag  a  szavahihetetlennek  kikiáltott  vádlott 

vallomásában  szerepel,  melynek  folytán  –  a  felülmérlegelés  tilalma  miatt  – 

másodfokon ez a tényállásból mellőzendő. Hatályon kívül helyezéshez vezethet, ha a 

tényállás e része olyan összekötő kapocs az események láncolatában, amely nélkül 

lényeges ténybeli következtetések nem vonhatók le.

Nem mellőzhető ugyanakkor a vádlottak védekezésének a lényegét rögzíteni, hiszen 

ez  fogja  megszabni  a  többi  bizonyíték  mérlegelésének  az  irányát,  amelynek 

eredménye  összhangban  fog  állni  a  tényállással  és  a  rendelkező  részben 

kimondottakkal.

A tanúk vallomása:

A tanúk vallomásainak az indokolásba való bemásolása nem mérlegelés. Nem lehet 

meggyőző az az ítélet, amely az olvasóra bízza, hogy mely vallomások alapozták meg 

a tényállást.
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Ha a tanúvallomásokat követően azt tartalmazza az ítélet, hogy a bíróság /az eddig 

részletezett/  bizonyítékokat  a  következőképpen  mérlegelte,  akkor  teljesen 

szükségtelen volt a korábbi részletezés.

Ha  a  tanúvallomások  ismertetésének  a  végén  van  egy-egy  mondat,  hogy  ezt 

elfogadta  a  bíróság  vagy  nem,  az  nem a  bizonyítékok  összevetése,  s  alig  lehet 

„megértelmezni” a mérlegelés lényegét. A rengeteg betű között teljesen elveszik a 

bíróság álláspontja.

Hatályon kívül helyezéshez vezethet, ha a tényállásban szereplő lényeges tényeket 

illetően nincs kifejtve a bíróság azon álláspontja, hogy e tényeket mely bizonyítékokra 

alapította, s miért.

Ha hosszasan mérlegelek egy tanú vallomását, s a mérlegelés eredményeként azt 

nem fogadom el, akkor helytelen az a kifejezés, hogy „kirekesztem” a bizonyítékok 

köréből. A helyes megállapítás az, hogy a felsorakoztatott érveim következményeként 

nem fogadom el bizonyítékként. 

Egy  bizonyítékot  akkor  rekesztek  ki  a  bizonyítékok  köréből,  ha  az  eljárási 

szabálysértés  okán  nem  vehető  figyelembe,  tehát  nem  is  foglalkozom  vele,  a 

bizonyító  erejével,  hanem  semmisnek  tekintem,  kirekesztem.  Ekkor  nincs  mit 

mérlegelni.

Ö s s z e g e z v e  a  m é r l e g e l é s  l é n y e g é t :

A tényállást követően a bizonyítékok mérlegeléséről kell számot adnia az első fokú 

bíróságnak. Össze kell  foglalni a vádlott védekezésének lényegét, irányát, szükség 

szerint már itt utalva a nyilatkozatok módosítására. 

Ezt követően a megállapított tényállás lényeges elemeinek sorrendje iránymutatásul 

szolgálhat  a  bizonyítékok  összevetésének  sorrendjére.  Ha  a  tényállás  ténybeli 

következtetést  tartalmaz,  akkor  az  indokolásban  rögzíteni  kell  az  elfogadott 

vallomásnak az alapul szolgáló részét.

A ténybeli következtetések csak akkor lehetnek megalapozottak, ha azok logikailag 

levezethetők  a  bizonyítékokból,  különben  a  feltételezés  szintjén  maradnak,  a 

feltételezés, a valószínűség nem ténymegállapítás, nem lehet a tényállás része. /A 

bizonyítékokból és a ténybeli következtetésekből le nem vezethető történéseket nem 
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tartalmazhat  a  tényállás,  mert  az  iratellenes  –  ilyen  adat  hiányában  –,  illetve 

feltételezés. Nem lehet elképzelt történésekkel kitölteni az események azon részét, 

amelyekre nincs bizonyíték. Ha a sértett meghalt, a vádlott azzal védekezik, hogy ott 

sem volt,  a  közöttük  „lezajlott”  párbeszédnek a  tényállásban való  megjelenése  a 

„költemény” kategóriába tartozik. Arra a kérdésre kellene választ kapnia a másodfokú 

bíróságnak, hogy az első fokú bíró hogyan „találta ki” az általa írtakat. Legfeljebb 

tanácselnöki feljegyzésben lehet megemlíteni, hogy a kritizált  részeket kizárólag a 

vádirat tartalmazta./

A  mindenre  kiterjedően  felvett  szakértői  bizonyítás  /ami  lehetne  egy  újabb 

megbeszélés  tárgya/  eredménye  alapul  szolgálhat  a  tényállás  egy  részének 

megállapításához,  ha  összevetjük  a  helyszíni  szemle  jegyzőkönyvben  szereplő 

nyomokkal, valamint a vallomásokból kivehető adatokkal.

Egyetlen  bizonyíték  sem  lehet  érdektelen,  ha  már  kétségtelen  bizonyossággal 

kimutattam, hogy csak a vádlott lehet az elkövető, s csak így követhette el, akkor is 

jeleznem kell, hogy mindezt még alátámasztja pl. egy szagazonosítási jegyzőkönyv.

Végül levonhatom azt a konzekvenciát, hogy a vádlott védekezését nem fogadtam el, 

mert  az  eddig  írtak  megcáfolták.  Elgondolkodtató,  hogy  a  Be.  76.  §-ának (1) 

bekezdése szerint „A bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi 

bizonyítási  eszköz,  az  okirat  és  a  terhelt  vallomása.”.  A  jogszabályhely  az  utolsó 

helyen említi a terhelt vallomását.

Egy szerteágazó mérlegelés után célravezető lehet összefoglalni annak eredményét 

röviden a meggyőző erő kedvéért. 

Az  életszerűségre  vagy  annak  hiányára  csak  akkor  érdemes  hivatkozni,  ha  az 

mindenki számára egyértelmű olyannyira, hogy indokolást sem igényel.

Stilisztika:

Nem csak a stílusról van szó, hanem jogszabályi háttere is van a következő 

megállapításnak: a vádlottat és a tanút a bíróság  kihallgatja, a szakértőt 

meghallgatja.

Többvádlottas  ügyben  a  vádlottakat  minden  esetben  a  nevük  és  a 

rendűségük megjelölésével kell megnevezni. Sem az egyik, sem a másik 

nem maradhat el, mert elírás történhet, s érthetetlenné, követhetetlenné 
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válik az egész ítélet. /A szövegszerkesztő program több lehetőséget nyújt 

arra, hogy a „Patakfalvi Richárd Bendegúz XXXVIII. r. vádlott” megjelölést 

ne kelljen 25-ször leírni, különösen ha a XXXVII. r. vádlottat Patakfalviné 

Soroksári Eleonóra Beatrix-nek hívják./

A  vádlott,  a  tanú,  a  szakértő  nem  elmondja  /nem  elmeséli/  az  általa 

tudottakat, hanem vallja, nyilatkozza, előadja.

Nem tartozik a tényállásba, az eseménysor leírásába, hogy XY tanúként 

vagy  egyéb  érdekeltként  szerepel  az  eljárásban:  „s  ekkor  XY  tanú 

szétválasztotta a verekedőket”.

A tanúkat tiszteljük meg azzal, hogy minden esetben a teljes nevüket írjuk 

ki, sértő a Kissné, Jónás, sértett helyett az asszony kifejezések használata, 

illetőleg a házaspár sértetteket Szabóék-ként emlegetni egy közokiratban, 

ez csak élőbeszédben engedhető meg, de már a szóbeli indokolásban sem.

Az  ítélettől  senki  sem azt  várja,  hogy  irodalmi  mű  legyen.  Az  irodalmi 

„igényességgel” fellengzős szavakat tartalmazó körmondatok nem segítik 

elő  sem  a  jogi  megalapozottságot,  sem  a  közérthetőséget,  melyek 

követelmények  lennének.  Ugyanakkor  oda  kell  figyelni  arra,  hogy  nem 

használhatunk  tájszavakat,  kifejezéseket,  hanem  a  magyar  irodalmi 

nyelvet,  mert  az  adja  meg  az  esélyt  mindenki  számára,  hogy 

megértelmezze a nem könnyű jogi nyelvezetet.

Jogi indokolás:

A  tényállásnak,  a  bizonyítékok  mérlegelésének  és  a  jogi  indokolásnak  el  kell 

különülnie. A tényállásban nem vonhatok le jogi következtetést, s nem tehetek pl. 

olyan  megállapítást,  hogy  a  bekövetkezett  eredményre  a  vádlott  eshetőleges 

szándéka  terjedt  ki.  A  cselekmény  jogi  minősítésének  kifejtése  során  nem 

hivatkozhatok  olyan  tényekre,  amit  a  tényállás  nem  tartalmaz,  s  ugyanígy  a 

bűnösségi körülmények /enyhítő és súlyosító/ megfogalmazása során sem.
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A cselekmények jogi minősítését – álláspontom szerint – az indokolásban úgy kell 

rögzíteni, hogy a minősítő körülményeket is fel kell tüntetni a rendelkező részben írt 

jogszabályi  hivatkozásoknak  megfelelően.  A  bűncselekményeket  a  volt  BK  1. 

szellemében  kell  megnevezni,  s  így  mindenki  számára  érthető  lesz,  hogy  az 

emberölés bűntettéért az egyik ügyben miért szabtak ki 5 év börtön-büntetést,  a 

másikban  pedig  életfogytig  tartó  szabadságvesztést.  Ez  utóbbi  esetben  rögtön 

világossá  válik  a  döntés,  ha  azt  olvasom,  hogy  előre  kitervelten,  különös 

kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölésről van szó.

Többvádlottas  ügyben  elegendő  az  alkalmazott  jogszabályok  felhívása  azon 

vádlottakkal  szemben, akikre a határozat utóbb jogerős lett.  Az ítélet ezen részét 

nem vezethetem be azzal, hogy „…vádlottak vonatkozásában az ítélet jogerős, ezért 

a bíróság csak…”. A kihirdetett  ítéletet  foglalom írásba, s a kihirdetett  ítélet kelte 

ugyanaz,  mint  az  írásba foglalt  határozaté.  Nyilván csak a  kihirdetés után fogom 

megtudni, hogy kire és mikor válik jogerőssé a határozat. Nem írhatok az ítéletbe 

olyat, ami ekkor még be sem következett.

– o – o – o – o – o – o – o – o – o –

Nem ügydöntő végzések:

A kényszerintézkedésekről szóló végzések formai és tartalmi kellékeit egyértelműen 

meghatározza a Be. 258. §-ának (4) bekezdése.

A  vádirat  benyújtása  után  keletkezett  ilyen  határozatok  nem  tartalmazhatják  a 

nyomozati szakban hozott meghosszabbító határozatokat. Új eljárási szakaszban van 

az ügy, más tények állnak rendelkezésre a döntéshez, mégpedig a vádirati tényállás 

és minősítés. A határidők számítása újra kezdődik a tárgyalás előkészítése szakában 

hozott határozat keltével /s nem jogerejével/.

A szakértő díját, a tanú útiköltségét megállapító, az elővezetési költségre kötelező 

határozatnak is tartalmaznia kell  indokolást, ugyanígy a kijavító végzésnek vagy a 

különleges eljárásban hozott végzéseknek is.

Ezeket nem „A Magyar Köztársaság nevében!” hozza a bíróság.

Azt a több sebből vérző végzést sem kellett volna ezzel a kijelentéssel indítani, amely 

előzetes letartóztatás éven túli felülvizsgálatáról szól. A bevezető részből nem tudjuk 
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meg, hogy tárgyaláson hozta a bíróság vagy tanácsülésen. A rendelkező részben sem 

a  vádlottak  fogvatartásának  adatai,  sem  pedig  a  személyi  adataik  nincsenek 

feltüntetve, bár legalább meg vannak nevezve a rendbeliségükkel együtt. A bíróság 

döntése: „a vádlottak vonatkozásában elrendelt előzetes letartóztatást az első fokú 

bíróság  ügydöntő  határozatának  kihirdetéséig  fenntartja”,  majd  kijelenti,  hogy  „A 

végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.”. Akkor hogy került hozzánk, az ítélőtáblára? 

Az igazsághoz tartozik, hogy voltak az iratban olyan végzés-kiadmányok, amelyeken 

az szerepelt,  hogy van helye fellebbezésnek /bár  ez nemigen értékelhető enyhítő 

körülményként/. Az indokolásból nem derül ki, hogy miért haladta meg az egy évet 

az  előzetes  letartóztatás,  s  mi  volt  a  határidő  kezdete.  Tartalmaz  még  három 

jogszabályi  hivatkozást,  úgy  mint  Be.  129.  §,  132.  §  és  360.  §.  Az  első  kettőt 

bekezdések nélkül,  a harmadikat feleslegesen, mert bár tanácsülés volt az eljárás 

formája, de nem e jogszabályhely szerint.

Nem lehet mentség egy ilyen határozat keletkezésére, hogy fogalmazó készítette, 

hiszen neki nincs aláírási joga.

. - . - . - . - . - . - 

Néhány gondolat a jegyzőkönyvvel kapcsolatban:

A tanúk kioktatása:

A 2006. július 1. napjától hatályos Be. előírja, hogy a tanút a kihallgatása elején a 

mentességi  okokra és  a  jogaira  figyelmeztetni  kell,  a  figyelmeztetést  és  az  adott 

választ  szó  szerint kell  jegyzőkönyvbe  venni.  Ezt  olvasván  halványan  felmerült 

bennem, hogy a bírósági jegyzőkönyvek is úgy fognak kinézni, mint a rendőrségiek: 

másfél oldal sűrűn teleírva dőlt betűvel a jogszabályból kimásolva, s a tanúra van 

bízva,  hogy  ki  tudja-e  hámozni  belőle,  hogy  igazmondási  kötelezettsége  van 

büntetőjogi felelősség terhe mellett,  illetőleg azt a garanciális szabályt, hogy nem 

köteles saját magát bűncselekmény elkövetésével vádolni. 

Az új jogszabályi követelmény kisebb döccenőkkel átment a gyakorlatba, majd egy 

2007-ben érkezett  ügyben a bíró az  eljárási  szabályok betartásával  kifogástalanul 

folytatja le a bizonyítást, az utolsó tárgyalási napokon viszont gyökeres változás áll 
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be. Innentől a jegyzőkönyv tanúsága szerint minden tanú esetében tisztázza, hogy 

lelkész-e,  védő-e,  stb.,  illetve  államtitok,  szolgálati  titok  birtokosa-e.  a  bíró 

figyelmezteti  „az  adott  tanú  szempontjából  releváns”  mentességi  okokra: 

megtagadhatja, ha a hozzátartozója /előtte tisztázta, hogy nem az/, ha nem tagadja 

meg,  akkor  sem köteles  a  hozzátartozóját  vádolni,  mégse  tagadhatja  meg a  (4) 

bekezdés  szerinti  esetekben,  s  ezt  az  ott  írt  összes  jogszabályhelyre  utalással. 

Következtetni lehet arra, hogy a tanú az általános iskola nyolc osztályát /s nem „nyolc 

általánost”/ talán elvégezte, ezzel adekvátan folytatódik a kioktatása, mely szerint 

írásban is tehet vallomást…, „az elektronikus okirat formájában elkészített vallomását 

minősített elektronikus aláírással” kell ellátnia.

S  hab  a  tortán:  „A  tanúnak  a  figyelmeztetésre  adott  válaszát  szó  szerint  kell 

jegyzőkönyvbe venni, pl. a figyelmeztetést megértettem, vallomás tételemnek nincs 

akadálya.”. Ezt a jegyzőkönyvi idézetet már nem is lehet minősíteni, arról  nem is 

beszélve, hogy nem a tanú állapítja meg a vallomástételének az akadályát /akitől pl. 

szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás/, hanem a 85. § 

(3) bekezdése értelmében a bíró.

A most leírtak szó szerint ismétlődnek a következő tanúknál.

Más  ügyekben  minden  tanú  szó  szerint  jegyzőkönyvbe  vett  figyelmeztetése  a 

Complex Jogtárból exportált 81. és 82. § teljes szövege a lelkésszel, államtitokkal 

együtt.

Jegyzőkönyvbe foglalt végzések:

A pervezető végzést nem kell indokolni. 

A tárgyaláson elrendelt egyesítés, elkülönítés már nem minősül pervezető végzésnek, 

a Legfelsőbb Bíróság nem vette át a Bkv-kbe a 150-es BK-t. A jogszabály pedig sehol 

nem zárja ki az ilyen végzés elleni fellebbezést.

A fellebbezhető végzést azonban indokolással  kell  ellátni,  s azt  ha jegyzőkönyvbe 

foglalom, akkor annak ténybeli és jogi indokolást is tartalmaznia kell. Megtehetem, 

hogy úgy foglalom jegyzőkönyvbe, hogy e tárgyban a bíróság külön íven szövegezett 

végzést hozott, s kihirdetem a döntést és az indokolás lényegét.

A  tárgyaláson  hozott  végzésbe  nem kell  beleírni,  hogy  „e  végzés  ellen  nyomban 

bejelentendő fellebbezésnek van helye”.
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Ha a tárgyaláson hozott és jegyzőkönyvbe foglalt végzés ellen fellebbezést jelentenek 

be, akkor a felterjesztett végzés-kiadmányoknak meg kell felelniük a Be. 258. §-ának 

(4)  bekezdésében  írt  kellékeknek  kényszerintézkedésről  való  döntés  esetén. 

Egyébként egy tárgyaláson kívül hozott végzés formáját kell mutatnia. Nincs olyan 

fogalom,  hogy  „jegyzőkönyvi  kivonat”.  Nincs  végzés-kiadmány  bevezető  rész, 

keltezés, aláírás nélkül.

A jogorvoslati  nyilatkozatok jegyzőkönyvbe foglalása:

A vádlottnak és a védőnek külön fellebbezési joga van, a törvény a nyilatkozatok 

sorrendjét is meghatározza, az ügyész nyilatkozata után tehát engedélyeznem kell /e 

lehetőségről  tájékoztatást  adva/,  hogy  előzetesen  megtanácskozhatják,  majd  a 

vádlott nyilatkozik, külön a védő. Nem helyes, s eljárásjogilag nem elfogadható a 

vádlottnak és a védőnek a nyilatkozata egységesen jegyzőkönyvezve.

A vádlott általában nem tudja jogilag helyesen megfogalmazni a fellebbezésének az 

indokát, pl „vádelejtésért” fellebbez.

A védőnek viszont elvárhatóan meg kell fogalmaznia a kifogásait: megalapozatlansági 

okok, minősítéssel kapcsolatos ellentétes álláspontja, végül, de nem utolsó sorban a 

büntetéskiszabási tényezők, s az enyhítés iránti igény indokai.

Az előbbiek,  valamint az önálló fellebbezési  jog miatt  az a védői  nyilatkozat sem 

elfogadható, hogy csatlakozom, ekkor rá kell kérdezni a fellebbezésének indokaira.

D e b r e c e n , 2008. július 4.

dr. Ficsór Gabriella
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