
Egyes relatív eljárási szabálysértések 
 
 
Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hallgatóság! 
 
Előadásom címe az „Egyes relatív eljárási szabálysértések” elnevezést kapta, ennek 
megfelelően engedjék meg, hogy a Debreceni Törvényszéken működő másodfokú 
tanácsok elmúlt évben, években kialakult gyakorlatát, illetve tapasztalatát 
ismertessem önökkel. 
 
A Be. 375. § (1) bekezdése rendelkezik a 373. § (1) bekezdés II-IV. pontjában fel 
nem sorolt ún. relatív eljárási szabálysértésekről. Ezek megállapítása esetén nem 
feltétlenül, hanem csak akkor kell hatályon kívül helyezni az elsőfokú bíróság ítéletét, 
ha a felülbírálat eredményeként a másodfokú bíróság úgy találja, hogy lényegesen 
befolyásolták az elsőfokú eljárást vagy az ítéletet.  
 
A vizsgálódásom tapasztalataként már most szükséges leszögeznem, hogy – 
legalábbis a Debreceni Törvényszék gyakorlatában – nem jellemző a kizárólag csak a 
Be. 375. § (1) bekezdése alapján relatív eljárási okból történő hatályon kívül 
helyezés. Ugyanis az szinte kivétel nélkül minden alkalommal az elsőfokú eljárásban 
ki nem küszöbölhető megalapozatlansággal együttesen vezetett hatályon kívül 
helyezéshez. 
Ezzel szemben többször előfordult, hogy több relatív eljárási hibához kapcsolódóan 
az indokolási kötelezettségnek az abszolút hatályon kívül helyezési okot el nem érő 
mértékű hiányossága együttesen vezetett hatályon kívül helyezéshez. 
 
A tanácselnöki jelzések alapján leszögezhető, hogy az elmúlt egy évben csupán 
egyetlen esetben került sor csak és kizárólag a Be. 375. § (1) bekezdése alapján 
érdemi ügydöntő határozat hatályon kívül helyezésére, mégpedig a Be. 5. § (3) 
bekezdése szerinti védelemhez való jog sérelme miatt, amely a Be. 45. § (1) 
bekezdés c) pontjában írtak sérelmét is jelentette egyidejűleg. A konkrét esetben az 
ügyben a II-III. r. vádlottaknak azonos védője volt, amely egészen addig nem 
jelentett problémát, amíg mindkét vádlott élt a vallomásmegtagadás jogával. 
Azonban az eljárás egy pontján a III. r. vádlott teljes körű beismerő vallomást tett, 
amely terhelő volt vádlott-társára, a II. r. vádlottra vonatkozóan is. Mindennek 
ellenére a társtettesként elkövetett vád tárgyát képező cselekmény mellett az eljárás 
a továbbiakban is közös védővel zajlott, ami egyértelműen sértette a III. r. vádlott 
terhelő vallomásával érintett II. r. vádlott védelemhez való jogát. Amellett, hogy az 
ismertetett határozatban részletezett perjogi helyzet eljárási szabálysértésként 
történő értékelhetősége vitán felül áll, a másodfokú határozat részletes 
tanulmányozásának eredményeként továbbgondolásra érdemesnek tartom ezen 
szabálysértés abszolút okként való értékelését. (Hiszen nem történt más, mint az, 
hogy az ún. „egykezű védelem” miatt az érdekellentétbe került terheltek közül 
egyikük a kötelező védelem ellenére szakszerű védelem ellátása nélkül maradt, mely 
helyzet sokkal inkább a Be. 373. § (1) bekezdés II/d. pontját kimerítő ok.) 
 
Ahogyan említettem, általában az eljárási szabálysértések sosem önmagukban 
eredményezték az ítélet hatályon kívül helyezését, mégis vannak olyan tipizálható 
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esetek, melyek valamennyi tanács gyakorlatában ismétlődő jelleggel fordultak elő, és 
éppen ezért kiemelt figyelmet érdemelhetnek a jövőben. 
 
Melyek ezek a jellemzően és visszatérő jelleggel előforduló hibák? 
 
Amennyiben összefoglalni szeretném, akkor az egyik nagy terület a vallomástétellel 
kapcsolatos kioktatási kötelezettség megszegése címszót kaphatná. Ez érinti úgy a 
terhelt és tanú kihallgatását, mint a szakértő meghallgatását. Ezen utóbbi eljárási 
szereplőt illetően szinte kivétel nélkül valamennyi másodfokú tanács gyakorlatában –
a 2015-ben felülbírált ügyekben is - gyakran előfordult, miszerint a Be. 110. § (2) 
bekezdés korábban, 2009. október 1. napjáig hatályos szakértői esküre 
figyelmeztették a szakértőt, holott 2009. október 1-jétől már a hamis szakvélemény 
adásának következményeire kell.  
 
Visszatérő probléma – utalva a Be. 82. §, illetve a 85. §-aira – a tanúként 
kihallgatandó személyek nem megfelelően foganatosított figyelmeztetése. E körben 
nyilvánvalóan az eljárásjogi szabályok módosításai jelenthetnek problémát, 
amennyiben a Be. 85. § (3) bekezdéshez köthető pontos törvényi szövegnek 
megfelelő figyelmeztetés nem illeszkedik a hatályos törvény szövegéhez. 2011. 
március 1. napjától a törvényszöveg már elhagyta a mentő körülményre történő 
figyelmeztetést, ehhez képest még 2015-ben felülbírált ügyekben ezen normaszöveg 
is megtalálható volt a kioktatásoknál. 2013. június 1. napjától ismét módosult a 
törvény (a tanúvallomás jogosulatlan megtagadásának következményeire történő 
figyelmeztetést előíró normával), amely rész a figyelmeztetésből gyakran elmaradt. 
Mindezeken túlmenően olyan esettel is lehetett találkozni, hogy a mentő körülmény 
és a jogosulatlan megtagadás is szerepelt az elsőfokú bíróság által foganatosított 
kioktatások során.  
 
Előfordult továbbá, hogy anélkül, miszerint arra okot adó tény, körülmény merült 
volna fel „biztos, ami biztos” kioktatásra került a tanú a Be. 82. § (1) bekezdés a), b) 
és c) pontjai szerinti mentességi okokra is. Ez nyilvánvalóan jegyzőkönyvezési 
probléma is lehet, melyhez kapcsolódóan említendő, hogy az elsőfokú eljárásban 
keletkezett jegyzőkönyvek egy része nem felel meg a Be. 250. § (3) bekezdésben 
megfogalmazott követelményeknek, mely szerint áttekinthetően kell tartalmaznia a 
bírósági eljárás menetének és minden lényeges alakiságának leírását akként, hogy 
nyomon lehessen követni az eljárási szabályok megtartását.  
 
Szükséges hangsúlyozni, hogy folytatólagos tárgyalás esetén az elnapolt tárgyalásról 
készült jegyzőkönyvvel összefüggésben gyakran elmarad a Be. 287. § (5) bekezdése 
szerint annak rögzítése, hogy az arra jogosultak indítványozták, avagy sem a korábbi 
jegyzőkönyv ismertetését, az pedig még inkább, hogy a jegyzőkönyv ismertetése 
után az arra jogosultak figyelmeztetése megtörtént-e észrevételezési jogaikra, 
illetőleg arra, hogy ismertetés kiegészítését kérhetik.  
 
A tanúvallomás értékelése kapcsán erősen kifogásolható eljárásjogi „megoldásként” 
szükséges bemutatni azon perbírói rendelkezést, mely a tanú szavahihetőségét 
pszichológus szakértői vélemény beszerzésével látta eldöntendőnek, ezért erre a 
kérdéskörre kirendelte a szakértőt. Ezen túlmenően ugyancsak a szakértéssel 
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összefüggésben jelentkező probléma, hogy a Be. 299. § (1) bekezdésben írtak 
ellenére semmilyen formában nem kerül tárgyalás anyagává tételre az ügyben 
rendelkezésre álló szakértői vélemény, illetve bármely más releváns okirat, amelyre 
azonban utóbb hivatkozás történik (Be. 301. § (1) bekezdés). 
 
A rendőri jelentésbe foglalt nyilatkozatok értékelésével kapcsolatban több eseti 
döntés tartalmazza, hogy a rendőri jelentésbe foglalt vádlotti és tanúi nyilatkozat 
vallomásnak nem tekinthető. Ezen jogértelmezéssel áll összefüggésben – s ezáltal 
relatív eljárási hibaként értelmezendő – a vád tárgyává tett cselekményről tudomást 
szerző személy telefonos bejelentését rögzítő hivatalos feljegyzés tanúvallomásként 
való értékelése. Lényeges, hogy a kérdéses hivatalos feljegyzés tartalmilag valóban 
vallomásnak minősül, ám a személy tanúkénti kihallgatása az eljárás során nem 
történt meg. Ezért e hivatalos feljegyzés legfejlebb a Be. 116. §-a szerinti okiratként 
vonható a bizonyítékok körébe, tanúvallomásként nem.  
 
Ugyancsak a tanúbizonyítás körében tapasztalható probléma, hogy az azzal érintett 
ügyek számához viszonyítva gyakori a gyermekkorú tanúkra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek, és a 68/2008. BK vélemény igen részletes és egyértelmű 
szabályozásának meg nem feleltethető kihallgatása.  
 
A vádlotti kihallgatás illetően már nagyon sokszor, ám úgy tűnik nem elégszer 
hangsúlyozott eljárási szabálysértés, hogy a Be. 117. § (4) bekezdésében foglalt 
terhelti vallomás megtagadásra vonatkozó nyilatkozatot követően számos esetben 
előfordul, miszerint a továbbiakban úgy a tanács elnöke, mint az eljárás résztvevői 
kérdést intéznek a vallomás megtagadásának lehetőségével élő terhelthez, aki azokra 
válaszol. 
Ez gyakran kombinálódik azzal, hogy a védelem jelzi a bíróság számára, hogy 
védence válaszol a kérdésekre, holott a bíróság kérdéseire – azaz, hogy kíván-e 
vallomást tenni – egyértelmű nem volt a válasz.  
 
A vádlotti, védői jelenléttel összefüggésben többször előforduló eljárási szabálysértés, 
amikor a tárgyalásra szabályszerűen megidézett, de a tárgyaláson meg nem jelent 
vádlott és védő távollétében kezdi meg a tárgyalást és a sértett kihallgatását a 
bíróság úgy, hogy nem intézkedett a vádlott esetében azonnali elővezetéséről, illetve 
nem rögzítette, hogy az miért ütközne akadályba. Ezen túlmenően a védő sincs jelen, 
holott a törvény 5 évi szabadságvesztéssel rendeli büntetni a bűncselekményt, azaz a 
védelem kötelező. Emiatt a sértett vallomását a törvényszék a bizonyítékok köréből 
kirekesztette, ily módon oly mértékben megalapozatlanná vált az ítélet, hogy az 
felülbírálatra alkalmatlan volt. A Be. 376. § (1) bekezdése szerinti ok is felmerült 
ugyanezen eljárásban, mivel az ügy érdemi elbírálása szempontjából lényeges 
hangfelvételt nem tette a bíróság a tárgyalás anyagává, azt nem tárta a vádlottak és 
a tanúk elé. 
 
Nagyon gyakori relatív eljárási szabálysértésként értékelhető, hogy a vallomástétel 
meg nem tagadása esetén úgy a vádlottak, mint a tanúk elesnek a Be. 88. § (1) 
bekezdése, illetve 118. § (1) bekezdése szerinti lehetőségtől, nevezetesen attól, hogy 
vallomásukat egybefüggően előadhassák. Ehelyett kioktatásukat követően elébük 
tárásra kerül nyomozati szakban tett nyilatkozatuk, mely pervitel nem felel meg a 
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Büntetőeljárási törvény tanú korábbi vallomásának ismertetésére és felolvasására 
vonatkozó 296. §-ában, és a 297. §-ában írtaknak sem, csakúgy, mint a vádlott 
esetében a Be. 291. §-ában rögzített szabálynak.  
 
Végezetül a relatív körben értelmezett indokolási kötelezettség részleges nem 
teljesítése gyakorta felderítetlenséggel, vagy más megalapozatlansági okkal is 
párosul, s összhatásában ez vezet az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez. 
Ezen eljárási hibát megemlítve sajnálatos módon nagyon gyakori a Be. 258. § (3) 
bekezdésében szabályozott indokolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése, amely 
egyes rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelésének elmaradásában, avagy a 
bizonyítékok értékelésének egyoldalúságában jelentkezik, de leginkább a valós 
mérlegelés hiánya, ami tapasztalható, megelégedve mindössze a rendelkezésre álló 
bizonyítékok sokszor túlzóan is részletező számba vételével. Ezen túlmenően 
felmentő rendelkezés esetén a Be. 331. § (3) bekezdése szerinti további 
követelménynek sem feltétlenül felelnek meg az azzal érintett határozatok. 
 
 
Összegezve megállapítható, hogy a bizonyítás törvényességével összefüggésben 
jelentkező hiányosságok gyakran bizonyítékvesztéssel járnak, melyek 
megalapozatlanságot is eredményeznek, amihez jellemzően az indokolási 
kötelezettség nem megfelelő teljesítése is társul. E körülmények változó arányú 
fennállta többnyire együttesen vezet a Be. 375. § (1) bekezdése és a Be. 376. § (1) 
bekezdése alapján is történő hatályon kívül helyezéshez.  
 
Debrecen, 2015. december 3.  
 
        Dr. Nagy Antal 
        Debreceni Törvényszék 
        Büntető Kollégiumvezető 


