
Az   összbüntetésbe   foglalás újabb kérdései 2009. január 12-től  1  

1./ Csak végrehajdandó szabadságvesztések foglalhatók összbüntetésbe

A Btk. 92. §-ának 2009. január 12. előtt (1999. március 1-től) hatályos szövege:

92. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető valamennyi 
bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, a jogerősen kiszabott 
büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.

(2)
(3) A pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés (50. §, 52. §) összbüntetésbe nem 

foglalható.

A jogalkotó nem tartotta fenn a korábbi (2) bekezdés szövegét, amely a következő 

volt:

(2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó büntetések foglalhatók, amelyeket az összbüntetésbe foglaláskor 
még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre.

A Legfelsőbb Bíróság a 3/2002. számú Büntető jogegységi határozatában – részletes 

indokolással  ellátva  –  rögzíti,  hogy  továbbra  is  csak  végrehajtandó 

szabadságvesztések  összbüntetésbe  foglalásának  lehet  helye,  a  felfüggesztett 

szabadságvesztések tekintetében ez a jogintézmény nem alkalmazható. Más kérdés, 

ha  a  felfüggesztett  szabadságvesztés  végrehajtását  utóbb  elrendelik,  ezáltal  a 

szabadságvesztés  végrehajtandóvá  válik,  vizsgálandó,  hogy  van-e  más  olyan 

végrehajtandó  szabadságvesztés,  amellyel  kvázi  halmazati  viszonyban  áll.  Ezen 

feltételek teljesülése esetén a büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.

A  jogalkotó  felismerte  ezen  jogértelmezés  helyességét,  s  azt  is,  hogy  a  törvényi 

szabályozás szükséges, ezért 2009. január 12. napjától ismét van (2) bekezdése a 

92. §-nak:

(2) Összbüntetésbe csak olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket  az összbüntetésbe 
foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre.

1 Az előterjesztést készítette Dr. Ficsór Gabriella ítélőtáblai tanácselnök, mellyel a Debreceni Ítélőtábla 2010. 
április 26-i Büntető Kollégiumi ülése egyetértett.



Az  utóbb  végrehajthatóvá  vált,  de  eredetileg  felfüggesztett  szabadságvesztéssel 

kapcsolatban  egy  megerősítő  szabályt  is  beiktatott  (3)  bekezdésként,  amely  a 

következő:

(3) Ha felfüggesztett szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, azt az összbüntetésbe foglalás szempontjából 
a továbbiakban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni.

Az  új  (2)  és  (3)  bekezdés  beiktatásához  a  törvényalkotó  a  következő  miniszteri 

indokolást adja:

A 2008. évi XCII. tv indokolása az 1. §-hoz
Az  összbüntetés  célja,  hogy  az  elítéltet  olyan  helyzetbe  hozza,  mintha  a  vele  szemben  kiszabott,  több 

szabadságvesztés  büntetés  alapjául  szolgáló  cselekményeket  egy  eljárásban  bírálták  volna  el,  és  halmazati 
büntetést szabtak volna ki vele szemben. Az összbüntetés jogintézménye az elérni kívánt célt akkor tudja elérni, 
ha  az  összbüntetésbe  foglaláskor  az  összbüntetésbe  foglalandó  szabadságvesztések  végrehajtása  még  nem 
fejeződött be. Ha az elítélt valamely szabadságvesztést már kitöltötte, nincs arra lehetőség, hogy a terheltet a 
bíróság olyan helyzetbe hozza, mintha ügyeit egy eljárásban bírálták volna el. Ez esetben ugyanis nem áll fenn 
ennek tényleges alapja, mert ha valamely szabadságvesztés végrehajtása befejeződött, akkor nem beszélhetünk 
több ügyről.

A törvény a fentebb kifejtetteknek megfelelően módosítja a Btk. 92. §-át, amely az összbüntetésbe foglalás 
szabályait állapítja meg. Az új szabályozás kiemeli, hogy csak végrehajtandó szabadságvesztések esetében lehet 
szó  összbüntetésbe  foglalásról,  az  azonban  változatlanul  irányadó,  hogy  amennyiben  felfüggesztett 
szabadságvesztést kell utóbb végrehajtani, akkor azt az összbüntetésbe foglalás szempontjából a továbbiakban 
végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni.

A  jogalkotó  ezzel  semmissé  tette  a  2/2006-os  jogegységi  határozat  rendelkező 

részének első és harmadik mondatát.

2./ Azok a végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók összbüntetésbe, 

amelyeket még nem hajtottak végre, vagy folyamatosan hajtanak végre.

Ezek a következő esetek lehetnek:

 két  vagy  több  végrehajtandó  vagy  végrehajtandóvá  vált  büntetést  kiszabó 

ítélet jogerőre emelkedett, de még egyik büntetés végrehajtását sem kezdték 

meg

 a  terhelt  előzetes  letartóztatásban  van,  amelynek  megszakításával 

végrehajtandó  szabadságvesztést  vesznek  foganatba,  majd  ismét  előzetes 

letartóztatásban  van  az  ítélet  jogerőre  emelkedéséig,  amikor  nyomban 

foganatba veszik az újabb büntetését 
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 az  elítélt  a  szabadságvesztését  tölti,  amely  végrehajtásának  befejezése, 

illetőleg  feltételes  szabadságra  bocsátása  előtt  újabb  végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik jogerősen 

 az elítélt végrehajtandó szabadságvesztést tölt, vagy teljes egészében kitölti 

vagy  feltételes  szabadságra  bocsátják,  de  más  ügyben  elrendelt  előzetes 

letartóztatásának foganatosítása miatt nem kerül szabadlábra, s az előzetes 

letartóztatása nem szűnik meg vagy nem szüntetik  meg, hanem jogerősen 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik

 szabadságvesztést tölt az elítélt, de annak végrehajtását követően nem kerül 

szabadlábra,  hanem  pénzbüntetést  vagy  közérdekű  munkát  helyettesítő 

szabadságvesztést tölt, s ez idő alatt válik jogerőssé egy újabb végrehajtandó 

szabadságvesztés,  amelynek  a  végrehajtását  megkezdik  anélkül,  hogy 

szabadlábra kerülne

 feltételes  szabadság  hatálya  alatt  ítélik  végrehajtandó  szabadságvesztésre 

kvázi  halmazatban  álló  bűncselekmény  miatt  (akár  meg  kell  szüntetni  a 

feltételes szabadságot az új törvény szerint, akár nem, mert nem alkalmazható 

az új jogszabály a Btk. 2. §-ára tekintettel)

Összbüntetésnek  tehát  attól  kezdve  helye  van,  hogy  van  két  kvázi  halmazatos 

végrehajtandó  szabadságvesztésre  ítélés,  de  még  egyiknek  a  végrehajtását  sem 

kezdték meg, mindaddig, amíg a kvázi halmazatban álló büntetések közül van olyan 

büntetés vagy büntetés-rész, amit nem hajtottak végre, s a büntetések (büntetés és 

büntetés-rész)  között  a  folyamatos  végrehajtás  (közben  nem került  szabadlábra) 

megállapítható.

3./  A végrehajthatóság (még végre nem hajtott)  kérdésével  függ össze, 

hogy  mennyiben irányadó a Legfelsőbb Bíróság 2/2006.  számú Büntető  

jogegységi határozata rendelkező részének második megállapítása:

Ha  a  terheltet  feltételes  szabadság  tartama  alatt  olyan  cselekmény  miatt  ítélik  jogerősen  végrehajtandó 
szabadságvesztésre, amelyet a korábbi ítélet jogerőre emelkedése előtt követett el, a büntetéseket összbüntetésbe 
kell foglalni arra tekintet nélkül, hogy az újabb büntetést foganatba vették-e vagy sem.
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A  jogegységi  határozat  meghozatalának  szükségességét  annak  a  kérdésnek  a 

felmerülése indokolta, hogy helye van-e összbüntetésbe foglalásnak, ha a terheltet a 

feltételes szabadságának tartama alatt, annak megszüntetése nélkül, jogerősen ismét 

végrehajtandó  szabadságvesztésre  ítélik;  ez  utóbbi  büntetését  még  a  feltételes 

szabadság tartama alatt foganatba is veszik (ez a jogegységi határozat indokolásából 

idézett rész), és a terhelt valamennyi bűncselekményt a vele szemben legkorábban 

hozott ítélet jogerőre emelkedése előtt követte el.

A jogegységi határozat igenlően döntötte el a kérdést a következő indokolást adva:

Ha  a  terheltet  feltételes  szabadság  tartama  alatt  olyan  cselekmény  miatt  ítélik  jogerősen  végrehajtandó 
szabadságvesztésre, amelyet a korábbi ítélet jogerőre emelkedése előtt követett el, a büntetéseket összbüntetésbe 
kell foglalni arra tekintet nélkül, hogy az újabb büntetést foganatba vették-e vagy sem.

A BH1981.  2.  szám alatt  közzétett  eseti  döntés  c)  pontjában a Legfelsőbb Bíróság kifejtette:  azokban az 
esetekben, amikor a feltételes szabadság tartama alatt foganatba vesznek az elítélten valamely végrehajtandó 
szabadságvesztést anélkül, hogy a feltételes szabadság megszüntetésének a Btk. 48. §-a (4) bekezdésében foglalt 
feltételei  fennállanának,  ez  egymagában  szükségessé  teszi  a  végrehajtandó,  valamint  annak  a 
szabadságvesztésnek az összbüntetésbe foglalását, amelyből a terhelt feltételes szabadságra került.

A  „folyamatos  végrehajtás”  az  összbüntetésbe  foglalásnak  már  nem  törvényi  feltétele,  ezért  ha  a 
szabadságvesztés büntetés végrehajtása a feltételes szabadságra bocsátással „megszakad”, az az összbüntetésbe 
foglalásnak nem akadálya.

A fenti szabályokból következik az, hogy a feltételes szabadság is része a végrehajtandó szabadságvesztésnek. 
Annak  tartama  alatt  a  terhelt  még  szabadságvesztés  hatálya  alatt  áll.  A  büntetés  csak  akkor  lesz 
„végrehajtottnak” tekinthető, ha a feltételes szabadság eredményesen eltelt.

A „folyamatos végrehajtás” kezdetű mondat nyilvánvalóan nem irányadó, hiszen a 

folyamatos  végrehajtás  ismét  törvényi  feltétele  az  összbüntetésbe  foglalásnak.  A 

további érvelés és a döntés azonban igen. Ezt a jogértelmezést a jogalkotás nem írta 

felül, sőt meg is erősítette 2009. augusztus 9-i hatállyal, amikor a Btk. 48. §-ának (4) 

bekezdését is módosította, s amely a következőképpen szól:

(4) A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet az ítélet jogerőre emelkedését megelőzően 
vagy azt követően elkövetett bűncselekmény miatt a feltételes szabadság alatt végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélik. Ha az elítéltet egyéb büntetésre ítélik, vagy ha a magatartási szabályokat megszegi, a bíróság a feltételes 
szabadságot megszüntetheti.

E jogszabályhely módosításához a jogalkotó a következő indokolást adta:
2009. LXXX. tv indokolása a 10. §-hoz

A törvény bővíti  a  feltételes  szabadság megszüntetésének  kötelező eseteit.  A Btk.  jelenleg arra  az esetre 
rendeli megszüntetni a feltételes szabadságot, ha az elítéltet az annak tartama alatt elkövetett bűncselekménye 
miatt ítélik végrehajtandó szabadságvesztésre. Ezzel szemben a törvény akként rendelkezik, hogy a feltételes 
szabadságot  meg  kell  szüntetni  minden  olyan,  a  feltételes  szabadság  tartama  alatt  végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélést eredményező bűncselekmény miatt, amit az elítélt akár az ítélet jogerőre emelkedését 
megelőzően, akár azt követően követetett el. Ilyen lehet a büntetőeljárás ideje alatt elkövetett bűncselekmény, a 
jogerős  elítélés  és  a  büntetés  végrehajtásának  megkezdése  között  eltelt  időben,  illetőleg  a  büntetés 
végrehajtásának befejezését megelőzően elkövetett bűncselekmény.
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A részletezett,  s  a  Legfelsőbb  Bíróság által  a  2/2006.  számú Büntető  jogegységi 

határozatában  kifejtett  jogértelmezésnek  azonban  nem  csak  2009.  augusztus  9. 

napjáig van jelentősége. 

Az utoljára említett jogszabály-változás egyértelművé tette a megoldást: a Btk. 48. §-

ának (4) bekezdése értelmében a feltételes szabadságot akkor is meg kell szüntetni, 

ha kvázi halmazatról van szó, de ilyen rendelkezés csak akkor hozható, ha a jogerős 

elítélésre a feltételes szabadság hatálya alatt kerül sor (ez a rendelkezés egyébként 

összhangban áll  a próbára bocsátás megszüntetésével  kapcsolatban a Btk. 73. §-

ának (2) bekezdésében írtakkal).  Egy korábbi  büntetésből  engedélyezett  feltételes 

szabadságot akkor is meg kell szüntetni, ha a hatálya alatt jogerőssé váló elítélés 

alapjául szolgáló bűncselekményt a feltételes szabadsággal érintett elítélés jogerőre 

emelkedése előtt követték el (kvázi halmazat). A miniszteri indokoláshoz képest ez 

nem csak  a  büntetőeljárás  hatálya  alatti,  hanem az  azt  megelőző  elkövetésre  is 

vonatkozik.

A  feltételes  szabadság  megszüntetésével  pedig  a  hátralévő  rész  kétségtelenül 

végrehajtandóvá  válik.  E  büntetés  hátralévő  részét  és  az  új  büntetést  egyszerre 

fogják foganatba venni (előírni).

Ez  a  jogértelmezés  akkor  irányadó,  ha  a  bűncselekmény  elkövetési  ideje  2009. 

augusztus 9. utáni, vagy a bíróság úgy dönt a korábban elkövetett bűncselekmény 

esetében,  hogy  a  Btk.  2.  §-ában  írtak  folytán  az  elbíráláskor  hatályos  törvényt 

alkalmazza (ami nem lesz jellemző a szigorítások miatt).

Egyéb esetben a 2/2006. számú jogegységi határozatban foglaltak miatt akkor is le 

kell  folytatni  az  összbüntetési  eljárást,  ha  az  összbüntetésbe  foglalás  lehetősége 

2009. augusztus 9. napja után nyílik meg, s a terheltet a feltételes szabadság hatálya 

alatt olyan bűncselekmény miatt ítélik végrehajtandó szabadságvesztésre, amelyet a 

korábbi elítélés jogerőre emelkedése előtt követett el, de a feltételes szabadság nem 

szüntethető meg. Nem szükséges, hogy a végrehajtás megkezdése is megtörténjen a 

feltételes szabadág ideje alatt, a jogerős elítélés elegendő.
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4./ Részben felfüggesztett szabadságvesztés 

A  szabadságvesztés  részbeni  felfüggesztésére  vonatkozó  szabályok alkalmazásával 

kiszabott szabadságvesztés részben a végrehajtandó, részben pedig a felfüggesztett 

szabadságvesztés jogi sorsát osztja.

A végrehajtandó szabadságvesztéssel esik egy tekintet alá a visszaesés (többszörös 

visszaesés) szempontjából, mivel a részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés 

is megalapozza a visszaeső, illetve többszörös visszaeső minőséget (függetlenül attól, 

hogy milyen részben hajtották végre, azaz akkor is, ha a felfüggesztés próbaideje 

eredményesen telik el). 

Minden  más  esetben  olyanként  értékelendő,  mintha  a  szabadságvesztés  teljes 

tartamát felfüggesztették volna, hiszen elsősorban erre utal a rendszertani elemzés, 

mely szerint  a törvény egy címben tartalmazza a felfüggesztett,  illetve a részben 

felfüggesztett  szabadságvesztés  kiszabásának feltételeit,  másodsorban a miniszteri 

indokolás is alátámasztja ezt az érvelést:

A 30. §-hoz

1. A törvény közös alcím alatt szabályozza a szabadságvesztés teljes, valamint részbeni felfüggesztésének a 
részletszabályait. A közös alcím alatt a törvény a felfüggesztett és a részben felfüggesztett szabadságvesztést 
közösen felfüggesztett szabadságvesztésként nevesíti. Ugyanez vonatkozik a Btk. egészére: ahol a Btk. külön 
nem utal kizárólag a felfüggesztett szabadságvesztésre, ott a felfüggesztett szabadságvesztés alatt a részben 
felfüggesztett szabadságvesztést is érteni kell.

- a tevékeny megbánás jogintézménye nem alkalmazható azzal szemben, aki a 

szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje 

alatt követte el (36. §)

- nincs  kizárva  a  feltételes  szabadságból  az,  akit  a  részben  felfüggesztett 

szabadságvesztés  végrehajtandó  részének  a  végrehajtása  alatt,  vagy  a 

felfüggesztett rész próbaideje alatt, avagy az utóbb végrehajtani rendelt rész 

végrehajtása alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt ítélnek el (47. §)
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- a  büntetés  elévülésének  határideje,  ha  a  szabadságvesztés  végrehajtását 

részben  vagy  egészben felfüggesztik,  a  próbaidő  leteltének  a  napjával 

kezdődik (68. §)

- nem bocsátható próbára, aki a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés 

felfüggesztésének próbaideje alatt követte el (73. §)

- a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg az elkövető 

pártfogó  felügyelet  alá  helyezhető,  ha  az  elkövető  visszaeső,  pártfogó 

felügyelet alatt áll (82. §)

- az  enyhítő  szakasz  egységesen  alkalmazandó,  mert  először  a  büntetés 

mértéke  határozandó  meg,  majd  a  felfüggesztés,  részbeni  felfüggesztés 

lehetősége vizsgálandó (87. §)

- a  szabadságvesztés  végrehajtása  nem  függeszthető  fel,  ha  az  elkövető  a 

szándékos  bűncselekményt  a  szabadságvesztés  végrehajtása 

felfüggesztésének próbaideje alatt követte el (91. §)

- ha a  az  elkövetőn olyan szabadságvesztést  hajtanak végre,  amely  miatt  a 

felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását nem lehet elrendelni,  akkor a 

próbaidő a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik (91. § (2) bek.)

- a  felfüggesztett  szabadságvesztést  végre  kell  hajtani,  ha  a  próbaidő  alatt 

megállapítják,  hogy  a  szabadságvesztés  végrehajtását  a  91.  §  (1) 

bekezdésében  foglalt  kizáró  ok  ellenére  függesztették  fel,  az  elkövetőt  a 

próbaidő  alatt  elkövetett  bűncselekmény  miatt  végrehajtandó 

szabadságvesztésre  ítélik,  az  elkövető  a  pártfogó  felügyelet  magatartási 

szabályait súlyosan megszegi (91/A. §)

- a  mentesítés  felfüggesztett  szabadságvesztés  esetén  a  próbaidő  leteltének 

napján a törvény erejénél fogva beáll (102.)

- a  bíróság  előzetes  mentesítésben  részesítheti  az  elítéltet,  ha  a 

szabadságvesztés  végrehajtását  felfüggeszti,  és  az  elítélt  a  mentesítésre 

érdemes (104. §)

- a fiatalkorúakra és a katonákra nincsenek eltérő általános részi szabályok

- súlyosítási  tilalom  (Be  354.  §):  felfüggesztett  (részben 

felfüggesztett) szabadságvesztés helyett rövidebb tartamú (akár az 

eredetileg  végrehajtandónak  nyilvánított  rész-tartamnál  rövidebb 
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tartamú) végrehajtandó szabadságvesztés nem szabható ki ügyészi 

– terhére szóló – fellebbezés hiányában

Egyik előző kategóriába sem sorolható az a további szabály, hogy a felfüggesztett 

szabadságvesztést (a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részét) 

végre  kell  hajtani,  ha  a  szabadságvesztés  végrehajtandó  része  alatt  elkövetett 

bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik.

(Amennyiben az eredetileg felfüggesztett részt is végre kell hajtani, akkor a feltételes 

szabadság lehetőségének számítása a teljes tartamhoz igazodik.)

(A  felsorolásban  a  kétszeri  aláhúzással  megjelölt  tétel  azt  jelenti,  hogy  a  többi  eset  kivételével 

kizárólag itt említi a törvény-szöveg a felfüggesztett mellett a részben felfüggesztett kifejezést is, a 

többi esetben kizárólag felfüggesztett szabadságvesztésről ír.)

Mindebből  csak  az  a  következtetés  vonható  le,  hogy  a  részben  felfüggesztett 

szabadságvesztést  az  összbüntetés  szempontjából  (de  más  szempontból  sem, 

kizárólag a visszaesés tekintetében, mert arra konkrét jogszabályi rendelkezés van) 

semmiképpen  sem  lehet  végrehajtandó  szabadságvesztésnek  tekinteni,  amely  az 

összbüntetésbe  foglalás  feltétele  (valamint  a  közügyektől  eltiltás  büntetés 

alkalmazásáé).  A  felfüggesztett  rész  végrehajtandóvá  nyilvánítása  előtt  a  részben 

felfüggesztett  szabadságvesztés  összbüntetésbe  nem  foglalható,  összbüntetésbe 

foglalásnak lehet helye, amennyiben a felfüggesztett rész végrehajtását elrendelik.

Ennek  alátámasztására  érveket  lehet  találni  (értelemszerűen)  a  3/2002.  számú 

Jogegységi határozat indokolásában:

A  Btk.  rendelkezéseinek  rendszertani  értelmezése  alapján  azonban  egyértelmű,  hogy  felfüggesztett 
szabadságvesztés  nem foglalható  összbüntetésbe  sem  végrehajtandó  szabadságvesztéssel,  sem  felfüggesztett 
szabadságvesztéssel.

Felfüggesztett  és  végrehajtandó  szabadságvesztés  összbüntetésbe  foglalása  esetén  az  összbüntetést 
nyilvánvalóan  végrehajtandó  szabadságvesztésben  kellene  megállapítani,  vagyis  a  bíróság  gyakorlatilag 
elrendelné a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását. Erre azonban nincs törvényes lehetőség, mert a Btk. 
91. §-ának felsorolásában nem szerepel ilyen végrehajtási ok.

Felfüggesztett  szabadságvesztések  összbüntetésbe  foglalása  esetén  az  összbüntetés  tartama  adott  esetben 
meghaladhatná az alapítéletekben kiszabott szabadságvesztések közül a legsúlyosabb tartamát. Ha a bíróság az 
alapítéletektől eltérően egy év és két év közötti tartamban állapítaná meg az összbüntetést, ezzel felülbírálná az 
alapítéleteket, mert lényegében a Btk. 89. §-ának (2) bekezdését alkalmazná a terhelt javára. A törvény azonban 
ezt nem teszi lehetővé.

Ha  pedig  az  összbüntetés  tartalma  a  két  évet  is  meghaladná,  akkor  a  végrehajtásának  felfüggesztésével 
megsértené a Btk. 89. §-ának (2) bekezdését.
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Megfontolásra  érdemes,  hogy  amennyiben  összbüntetésbe  foglaljuk  a  részben 

felfüggesztett  szabadságvesztés  végrehajtandó  részét  egy  folyamatosan  töltött  

(kvázi halmazatos) másik büntetéssel,  majd utóbb végre kell  hajtani az eredetileg 

felfüggesztett részt is, akkor nem lehet új összbüntetési ítéletet hozni, mert erre nem 

ad lehetőséget a Be. 575. §-a.

Ha utóbb elrendelik a felfüggesztett rész végrehajtását, s az találkozik egy másik, 

folyamatosan végrehajtott kvázi halmazatos büntetéssel, akkor viszont nincs ok az 

összbüntetési  eljárás  mellőzésére,  mert  álláspontom  szerint  irányadóvá  válik  a 

2/2006-os Jogegységi határozat, ami a büntetés és büntetés-rész találkozása esetére 

ad  iránymutatást  az  összbüntetési  eljárás  lefolytatásának  szükségességére,  ahol 

szintén  megszakadt  a  végrehajtás  az  egyik  büntetés  tekintetében,  azaz  a  teljes 

tartam találkozása a másik büntetéssel.

5./ Az új szankciórendszer folytán keletkezett új jogszabályi rendelkezések

96.  § (1)  Ha  a  foglalkozástól  eltiltást,  járművezetéstől  eltiltást  vagy  kiutasítást  szabadságvesztés  mellett 
szabták  ki,  és  a  szabadságvesztés  büntetéseket  összbüntetésbe  foglalták,  akkor  több,  azonos  tartalmú 
foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás vagy kiutasítás közül azt kell végrehajtani, amelyik az elítéltre 
hátrányosabb.

(2)  Mellékbüntetések  nem  foglalhatók  összbüntetésbe.  Azonos  tartalmú  mellékbüntetések  közül  azt  kell 
végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb.

Ez a szabály is alátámasztja, hogy a büntetéseknek maradt némi hierarchiája, azaz az 

egyetlen  magasabb  szintű:  a  szabadságvesztés.  A  miniszteri  indokolás  is  ennek 

megfelelően  foglal  állást.  Ugyanakkor  a  mellékbüntetéseket  érintőn  szűkült  a 

szankció-rendszer a büntetések javára.

A korábbi erre vonatkozó szabály:

96. § (1) Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, úgyszintén a pénzmellékbüntetés helyébe lépő 
szabadságvesztés sem.

(2) Azonos tartamú mellékbüntetések közül - a pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell végrehajtani, amelyik 
az elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésekre is.
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6./ Az összbüntetés tartama

Az összbüntetés  tartamát  a  kvázi  halmazatra  figyelemmel  úgy kell  meghatározni, 

mintha halmazati büntetést szabnánk ki. A Btk. 93. §-a azonban azt is meghatározza, 

hogy a halmazati büntetés szabályain belül az összbüntetés szabályai úgy irányadók, 

hogy az összbüntetésnek el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el a 

büntetések együttes tartamát.

Nem lehet tehát a halmazatban álló bűncselekmények büntetési tételéből kiindulni, s 

azok legsúlyosabbját a felével emelni, mert már konkrét, kiszabott büntetésekről van 

szó.

A  törvénynek  a  halmazati  büntetésre  utalása  alátámasztja  azt  a  számtalan 

alkalommal kifejtett érvelést, hogy az összbüntetés tartamának megállapítása nem 

matematikai – s főleg nem kizárólag számításokon alapuló – művelet, ez következik a 

3/2002. számú Jogegységi határozatban írtak megfogalmazásából is, amelyek nem 

ilyen kategorikusak, s a bírói mérlegelés igényét vetik fel.

Annak ellenére, hogy a másodfokú bíróság tartózkodik az összbüntetésre egyébként 

nem  irányadó,  s  a  tartamot  érintő  minimális  mértékben  megváltoztató  ítéletek 

meghozatalától, elég nyilvánvaló, hogy kvázi halmazati büntetésként pl. 6 év 15 nap 

megállapítása kevéssé védhető. 

A jellemzően csak az elítélt által támadott összbüntetések tekintetében másodfokon 

már  lehetőség  sincs  arra,  hogy  a  bíróság  korrigálja  annak  az  összbüntetési 

módszernek  az  eredményét,  amely  szerint  minden  egyes  rövidebb  tartamú 

szabadságvesztést  összevetnek  az  egyetlen  legsúlyosabbal,  s  szigorú  (napok) 

számítások alapján mindegyiknek a 3/4 részét elengedik mindentől – összefüggés, 

hasonlóság, időbeliség – függetlenül.  Ebből származnak a több éves, de napokkal 

záródó összbüntetések, amelyek nyilván nem azonosíthatók a halmazati büntetéssel, 

s időnként rendkívül nagymértékű elengedést jelentenek. A másodfokú bíróságnak 

nincs  más  esélye,  mint  meggyőzőbb  indokolást  adni  ehhez,  vagy  –  ritkán  – 

egyértelművé tenni az ügyészi fellebbezés hiánya miatti megkötöttséget.
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7./ Az összbüntetés anyagi és eljárásjogi szabályainak hatálya

A korábban kialakult jogértelmezésnek megfelelően az összbüntetésbe foglalás során 

nem alkalmazható a Btk. 2. §-a: 

2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény 
elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény szerint a cselekmény már nem bűncselekmény, vagy enyhébben 
bírálandó el, akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntető törvénynek nincs visszaható ereje.

A rendelkezés a büntetőjogi felelősség megítéléséről, a bűncselekmény minősítéséről, 

a  büntetés  kiszabásáról  szól,  nem  pedig  a  már  jogerős  ítélettel  elbírált 

cselekményekről. Az összbüntetési eljárás során a jogerős ítéleteket kell összevetni 

az  első  fokú  bíróság  ítéletének  kelte  és  jogereje,  valamint  az  elkövetési  idők 

tekintetében,  vizsgálni  a  bűncselekmények  fajtáját,  jellegét,  elkövetési  idejét, 

összefüggését, valamint a bírói gyakorlat által kialakítandó egyéb körülményeket. 

Mindennek folytán a már kialakult bírói gyakorlat szerint nem alkalmazható a Btk. 2. 

§-a, mert csak akkor lehet az összbüntetésbe foglalás lehetőségéről beszélni, ha van 

legalább  két  jogerős  elítélés.  Továbbra  sem  lehet  tehát  kétséges,  hogy  az 

összbüntetésbe  foglalás,  az  összbüntetési  eljárás  lefolytatásának  lehetőségét  az 

utoljára  hozott  ítélet  jogereje  teremti  meg.  A Be.  574.  §-a  alapján van helye az 

összbüntetési eljárás lefolytatásának, az eljárási cselekményeket pedig Be. 11. §-a 

szerint az éppen hatályos Be. szerint kell elvégezni. Ekkor pedig már nem lehet a Btk. 

92. §-ának korábbi rendelkezéseire hivatkozni.

8. Az összbüntetési ítélet indokolása

Már  a  2007.  december  4.  napjára  készült,  s  a  Debreceni  Ítélőtábla  honlapján 

olvasható  szakmai  anyag  is  tartalmazza,  hogy  milyen  alapokon  nyugodjon  az 

összbüntetési ítélet indokolása. (Bár továbbra is alig van olyan indokolás, amely a 

vizsgálandó elítélések jogerőre emelkedése szerinti időrendi sorrendet követi, inkább 

az összbüntetések „visszaboncolgatása” történik, holott a korábbi összbüntetéseknek 

egy új összbüntetés során semmi jelentőségük nincs.)
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Nem  lehet  arra  hivatkozni,  hogy  az  összbüntetés  célja  a  szabadságvesztések 

egyhuzamban töltéséből eredő hátrány kiküszöbölése, mert ez csak az 1999. március 

1. napja előtti, nem kvázi halmazatos összbüntetésekre vonatkozhat. 

Új  problémaként  jelentkezik,  hogy  az  alapítéletek  alapjául  szolgáló 

bűncselekményeknek a rendelkező részben vagy a jogi indokolásban írt megnevezése 

legyen feltüntetendő az összbüntetés indokolásában.

Álláspontom  szerint  nem  az  alapítéletek  rendelkező  része  szerinti  (BKv.  61.) 

megnevezést kell feltüntetni az összbüntetési ítélet indokolásában, hanem az ítélet 

jogi indokolásában szereplőt,  amelyből kitűnik, hogy az összbüntetésbe foglalandó 

ítéletek mennyiben hasonló vagy nem hasonló bűncselekményeket bíráltak el, s ami 

a 3/2002. számú Jogegységi határozat értelmében kihat az összbüntetés tartamára.

Az egyik büntetés elenyészése azt  jelenti,  hogy megsemmisül,  nem marad belőle 

semmi,  azaz  ha  egy  büntetés  egy  részét  engedjük  el,  arra  nem  lehet  az 

„elenyésztetés” kifejezést használni (3/2002. Jogegységi határozat értelmezése).

Összefoglalva:
 a  kvázi  halmazatos  büntetések  közül  csak  a  végrehajtandó 

szabadságvesztések foglalhatók összbüntetésbe, ugyanezen tekintet alá esnek 

az  eredetileg  felfüggesztett  (felfüggesztett  és  részben  felfüggesztett) 

szabadságvesztések, amelyeknek az utólagos végrehajtását elrendelték

 nem  foglalhatók  összbüntetésbe  a  felfüggesztett,  részben  felfüggesztett 

szabadságvesztések,  a  pénzbüntetés,  illetőleg  a  közérdekű  munka  helyébe 

lépő szabadságvesztések

 folyamatosan végrehajtottnak, illetőleg még végre nem hajtottnak tekintendők 

a büntetések a 2./ pont alatt felsorolt esetekben

 a  jogszabály-változásokra  figyelemmel  a  2/2006-os  Büntető  Jogegységi 

határozat  rendelkező  részének  első  és  harmadik  mondata  azokban  az 

ügyekben irányadó, amelyekben az összbüntetésbe foglalás lehetősége 2009. 
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január 12. napja előtt megnyílt, ezt követően továbbra is irányadó a második 

mondat mindazokban az ügyekben, amelyekben a 2009. augusztus 9. napja 

óta  hatályos  Btk.  48.  §-ának  (4)  bekezdése  az  alapügyben  még nem volt 

alkalmazható

 az összbüntetésbe foglaláskor azt a törvényt (Btk.) kell alkalmazni, amely az 

utolsóként hozott alapítélet jogerőre emelkedésekor hatályos, mivel addig az 

összbüntetési eljárás lefolytatásának a lehetősége fel sem merül, illetve nem 

alkalmazható a Btk. 2. §-a, amely a büntetőjogi felelősség megállapításáról és 

a  büntetés  kiszabásáról  szól,  ami  nem  vonatkoztatható  az  összbüntetés 

tartamának megállapítására

 álláspontom szerint nem az alapítéletek rendelkező része szerinti (BKv. 61.) 

megnevezést  és  minősítést  kell  feltüntetni  az  összbüntetési  ítélet 

indokolásában, hanem az ítélet jogi indokolásában szereplőt, amelyből kitűnik, 

hogy  az  összbüntetésbe  foglalandó  ítéletek  mennyiben  hasonló  vagy  nem 

hasonló bűncselekményeket bíráltak el, ami kihat az összbüntetés tartamára
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