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Az előkészítő anyag felépítése: 

I./ 
Példák a Szolnok Megyei Bíróság gyakorlatából

II./ 
Jogszabályok és a bírói gyakorlat

III./
A gyakorlat alakulása, az országos kollégiumvezetői értekezleten kialakult 
vélemény, megoldási javaslatok 

- - - 

I./
Példák a Szolnok Megyei Bíróság gyakorlatából: 

1./

Szolnoki  Városi  Bíróság  2.B.657/2002/17.,  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság 
2.Bf.1050/2003,  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság  6.B.888/2007/10.  és  Debreceni  
Ítélőtábla Bf.I.283/2008/4. számú határozatai alapján. 

Az  egyéni  vállalkozó  vádlottat  az  alapügy  elsőfokú  bírósága  adócsalás  és  más 
bűncselekmények miatt ítélte el. Az adócsalás témája a következő volt: 

I. tényállás: Áfa adónemben 2000. január 24-től - decemberig 13.311.055,-Ft
II. tényállás: Szja adónemben 2000. évre 3.342.490,-Ft, 
IIII. tényállás: be nem jelentett munkavállalók után Tb. járulék: 7.128.229,-Ft

Eb. járulék:    648.021,-Ft
Ny. járulék: 1.728.055,-Ft

IV. tényállás: munkaadói járulék ugyanezen személyek után 638.931,-Ft

1 Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiuma azzal tárgyalta meg, hogy az anyagot megküldi a 
Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumvezetőjének. 



           munkavállalói járulék: 319.465,-Ft elmulasztást foglalta magában. 

Az ítélet 2003. december 10. napján emelkedett jogerőre a másodfokú határozattal. 

Az ügyészség 2007. július 5-én perújítási indítvánnyal élt a következők alapján: 

ÁFA adónemben 1998-ban   31.144.000,-Ft
                 1999-ben  18.451.000,-Ft
                 2000-ben  16.087.000,-Ft 

     összesen:  65.682.000,-Ft mulasztással rendelkezett, 

A be nem jelentett munkavállalókkal kapcsolatos mulasztás: 

Tb. járulék vonatkozásában   1998-ban 31.060.000,-Ft
           1999-ben 10.629.000,-Ft

Eb. járulék címén            1998-ban   2.390.000,-Ft
                                   1999-ben      967.000,-Ft

Nyugdíjjárulék címén:           1998-ban   5.573.000,-Ft
1999-ben   2.576.000,-Ft további mulasztása volt. 

A megyei  bíróság a perújítást elrendelte,  és az iratokat most már a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróságnak küldte meg az újabb eljárás lefolytatása érdekében, a hatáskör változása 
miatt.  

A megyei  bíróság 2008.  április  23-án a  perújítási  indítványt  elutasította.  Végzésében arra 
hivatkozott, hogy annak ellenére, hogy a folytatólagosság egysége a cselekmény tekintetében 
megvalósult a törvényes vádnak nem képezte tárgyát az alapügyben, a perújításban felhozott 
tényállásrészt egyik adónem és járulék vonatkozásában sem, ezért e tekintetben különleges 
perorvoslatban  sem vizsgálhatók  a  részcselekmények,  a  bíróság  nem hozhat  elmarasztaló 
határozatot. 

Végzését  az  Ítélőtábla  hatályon  kívül  helyezte  és  a  bíróságot  új  eljárás  lefolytatására 
utasította, kifejtve, hogy a rendkívüli jogorvoslat keretében a bíróság már nem a vád tárgyát 
képező tényeket vizsgálja, hanem a perújítási okot, a perújítási indítványban foglaltakat. 

2./

Szolnoki  Városi  Bíróság  9.B.258/2006/2.,  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság 
1.Bpi.45/2008/2 számú határozata:          

A városi bíróság tárgyalás mellőzésével, a 2006. május 29-én jogerőre emelkedett végzésében 
a  Btk.  290.§  (5)  bekezdésbe  ütköző  felszámolás  eredményének  meghiúsításával  járó 
csődbűntett miatt ítélte pénzbüntetésre a vádlottat a következő tényállást megállapítva: 
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A vádlott 2002. augusztus 12. napja óta a bt. önálló képviseletre jogosult ügyvezetője.  A bt. 
fizetésképtelenségét  a megyei  bíróság megállapította  és a felszámolást  elrendelte,  melynek 
kezdő időpontja 2004. október 29. volt, kijelölte a felszámolót is. 

A felszámolási eljárás tényéről a vádlott tudomással bírt, mint önálló képviseletre jogosított 
képviselő. Ennek ellenére a felszámolás kezdő időpontjából 45 napon belül nem készített éves 
beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, mérleget, zárómérleget, záró adóbevallást, záró 
leltárt és a gazdasági társaság iratanyagát nem adta át a felszámoló részére. 

A  főügyészség  perújítási  indítványt  terjesztett  elő  az  elítélt  terhére,  következő  tényállást 
állítva: 

Az elítélt 2004. október 29. napját követően – a felszámolás kezdő időpontja után – a kijelölt 
felszámoló tudta és hozzájárulása nélkül rendszeres gazdasági tevékenységet folytatott, ennek 
keretében az  elvégzett  munkát  illetően  termékértékesítési  számlákat  bocsátott  ki,  melynek 
ellenértékét átvette, azonban a felszámoló felé nem számolt el. 
Így 2004. novemberében 9.555.400,-Ft+Áfa, 
      2004. decemberében  4.375.00,-Ft
      2005. januárjában      3.569.250,-Ft 
összesen: 11.944.250-,Ft-ot vett át, mely összegekkel a felszámoló felé nem számolt el. 

Ezen  túlmenően  további  10.895.000-,Ft-ot  is  átvett,  amit  nem  bocsátott  a  felszámoló 
rendelkezésére. 
Ezen összegekkel együtt a hitelezők kielégítését meghiúsította, a hitelezők követelési összege 
65.693.050-,Ft volt. 

Az indítvány szerint ez a magatartása a Btk. 290.§ (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott 
csődbűntett megállapítására alkalmas, a Btk. 290.§ (1) és (5) bekezdésében írt esetek azonban 
természetes  egységet  alkotnak,  ezért  magatartása  1  rb.  bűncselekménynek  minősül  az 
alapeljárásban elbírált cselekménnyel.

A megyei bíróság a perújítást a korábbi gyakorlatra hivatkozva elrendelte 2008. február 4-ei 
végzésében. 

3./

A  Szolnoki  Városi  Bíróság  9.B.1093/2004/31,  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  
Bíróság 2.Bpi.62/2008/2. számú határozata. 

A városi  bíróság  a  vádlottat  sok  rendbeli  bűncselekmény  miatt  ítélte  el.  Az  alapügybeli 
tényállás megállapította, hogy a vádlott 2000. január 30-án alakult bt-nek képviseleti joggal 
felruházott beltagja volt 2002. január 7. napjáig.
A bt. baromfihús feldolgozással foglalkozott. Ezen gazdasági tevékenység keretében a 2001. 
első negyedévre vonatkozó Áfa bevallásában az adótartozását csökkentő olyan számlákat is 
elszámolt,  amelyeket  a  vádlott-társak  állítottak  ki,  mint  általuk  végzett  munkáról  szóló 
bizonylatot, annak ellenére, hogy ezt a munkát a bt. végezte el. 

Ezen számlák Áfa-tartalma  2001. első negyedévben 4.637.800-,Ft volt. 
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Foglalkoztatott olyan munkavállalókat is, akiket nem jelentett be, 
így társadalombiztosítási járulékként 3.891.678,-Ft
      nyugdíjjárulékként                        1.004.304,-Ft
      egészségbiztosítási járulékként        376.614,-Ft-ot nem fizetett meg.

A bejelentési  kötelezettsége  további  járulékfizetési  kötelezettség  elmulasztását  is  magával 
vonta. 

A főügyészség perújítási indítvánnyal élt az elítélt terhére, mert ugyanezen bt. keretében az 
alapügyben megállapítottakon túl Áfa adónemben valótlan tartalmú számlákat számolt el. 

2000. év 2001. év 
első negyedév 2.932.000,-Ft
második negyedév 5.558.000,-Ft 7.644.000,-Ft,
harmadik negyedév 4.467.903,-Ft 7.057.400,-Ft,
negyedik negyedév 5.512.045,-Ft 8.618.000,-Ft

Áfa adónemben összesen 47.469.148,-Ft megállapítható vált terhére. 

A  megyei  bíróság  2008.  február  13-án  a  perújítási  indítványnak  helyt  adva  a  perújítást 
elrendelte, melyet a Szolnoki Városi Bíróság lefolytatott. 

4./

Szolnoki  Városi  Bíróság  7.B.530/2006/6.  számú,  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  
Bíróság 1.Bpi.149/2008/2.  számú határozat,  Debreceni  Ítélőtábla  Bkf.I.236/2008/2.  számú 
végzése 

A városi  bíróság  a  vádlottat  felszámolás  eredményének  meghiúsításával  járó  csődbűntett, 
valamint  a  korábbi  próbára bocsátás  megszüntetése  mellett  magánokirat-hamisítás  vétsége 
miatt pénzbüntetésre ítélte. A tényállás a következő: 

A  vádlott  a  kft.  ügyvezetőjeként  a  felszámolás  elrendelése  után  a  felszámoló  felé  2005. 
augusztus 4. napjától számított 45 napon belül nem teljesítette a szükséges leltárbeszámoló, 
mérlegkészítési és bizonylat átadási kötelezettségét. Tárgyalás napján, tehát 2006. október 16-
án a zárómérleget, az iratanyag egy részét a vádlott a felszámoló részére átadta. 

A megyei főügyészség perújítást indítványozott a következők miatt:

2007. június 4-én a felszámoló az ügyészségre bejelentést  tett,  melynek alapján nyomozás 
indult  és a következőket  állapította  meg:  A kft.  tevékenységét  lezáró mérlegben a  vádlott 
kimutatott 4.640.000,-Ft értékű tárgyi eszközt, amelyek közül két gépjárművet a felszámoló 
részére nem adott át, annak hollétét a felszámolóval nem közölte. 
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A  nyomozás  során  a  vádlott  elmondta,  hogy  ezek  a  gépjárművek  a  másik  tulajdonos 
birtokában vannak és annak lakásánál találhatók. 

További  tárgyi  eszközökre  vonatkozóan  az  elítélt  élettársával  2005.  június  13-án,  tehát  a 
felszámolási  eljárás  megindítása  előtt  fizetési  megállapítás  alapján  elmaradt  munkabér 
fedezeteként szerződést kötött, amelyek ennek alapján az élettárs tulajdonába kerültek. Ezen 
fizetési megállapodás színlelt jellege valószínűsíthető, a tárgyi eszközök értéke 300.000,-Ft 
volt.  

Az  ügyészi  álláspont  szerint  ezek  a  cselekmények  alkalmasak  arra,  hogy  az  alapügyben 
elbírált cselekménnyel együtt 1 rb. a Btk. 290.§ (1) bek. a.) és b.) pontja szerint minősülő 
csődbűntettként kerüljenek értékelésre, ami súlyosabb büntetést tesz indokolttá. 

A  megyei  bíróság  a  perújítási  indítványt  elutasította,  határozatában  kifejtette,  hogy  a 
felhozottak az alapügybeni vád tárgyához képest  nem jelentenek új bizonyítékot, hanem új 
tényállás megállapításának lehetnek alapja. Ezen cselekményre a törvényes vád nem terjedt 
ki, e nélkül nem képezheti eljárás tárgyát. 

Az Ítélőtábla határozatában a végzést megváltoztatva a perújítást elrendelte, hivatkozott arra, 
hogy természetes egységet képező cselekmények esetén egy határozat hozandó, valamint a 
33.  számú  kollégiumi  véleményben  a  törvényi  egységbe  tartozó  bűncselekményre 
megállapítottakra. 

5./

Szolnoki  Városi  Bíróság 9.Bk.254/2006/23.,  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság 
1.Bpi.134/2008/2., Debreceni Ítélőtábla Bkf.I.214/2008/2. számú határozatai:

A 2. példában szereplő vádlottat a városi bíróság 2007. március 8-án jogerős ítéletében az 
adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette, magánokirat-hamisítás vétsége 
és számvitel rendjének megsértése vétsége miatt 10 hó börtönre ítélte, végrehajtását 3 évre 
felfüggesztve.

A megállapított tényállás ténye a következő: 

A vádlott a bt. beltagjaként 2003. III. negyedévére vonatkozóan benyújtott adóbevallásában 
2.379.000,-Ft Áfa hiánnyal számolt el. 

A főügyészség perújítási indítványt nyújtott be 2008. február 14-én a következők miatt: 

Az  alapügy  ítéletének  jogerőre  emelkedése  után  a  Vám-  és  Pénzügyőrség  Észak-alföldi 
Regionális  Nyomozó  Hivatala  új  bizonyítékokat  tárt  fel:  APEH jegyzőkönyvek,  számlák, 
szerződések, szakvélemények, tanuk vallomása alapján megállapíthatónak látszik, hogy a bt. 
beltagjaként  a  korábbi  elítélt  2003.  IV.  negyedévre,  a  2004.  január  20-ig  beadott 
adóbevallásban 12.371.502,-Ft Áfá-t nem vallott be. 

2004. áprilisától – október 28-ig összesen 12.091.971,-Ft Áfa bevallását mulasztotta el. 
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Az  indítvány  utal  arra,  hogy  ezen  részcselekmények  az  alapügy  cselekményével  a 
folytatólagosság egységét alkotják. 

A megyei  bíróság 2008. március 19-én kelt végzésében a perújítási indítványt  elutasította. 
Elsőként  hivatkozott  arra,  hogy  a  2004.  évi  cselekménysorozat  nem  tartozik  a  korábbi 
cselekménnyel a folytatólagosság egységébe. 

A továbbiakkal kapcsolatban kifejtette, hogy ezen tényállások az alapügyben a vád tárgyát 
nem képezték,  azóta nincs törvényes vád vonatkozásukban, így nem képezhetik rendkívüli 
jogorvoslatnak tárgyát sem. 

Az ítélőtábla végzésében a perújítást elrendelte a következőkre utalva: 

- az eddigi töretlen ítélkezési gyakorlatra, 
- a  jogbiztonság  elvének  elsődlegessége  mellett  érvényesülő  anyagi  igazságosság 

jogállami elvére, ami a korábbi gyakorlatot támogatja. 
- osztotta a megyei bíróság álláspontját a folytatólagosság hiányával kapcsolatban. 

II./
Jogszabályok

A téma felvetését indokoló jogszabályhelyek:
408. § (1) A bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van 

helye, ha
a)  az  alapügyben  akár  felmerült,  akár  fel  nem  merült  tényre  vonatkozó  olyan  új 

bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy
 
a/2  pont: a  terhelt  bűnösségét  meg  kell  állapítani,  vagy  lényegesen  súlyosabb  büntetést, 
intézkedés  helyett  büntetést  kell  kiszabni,  vagy büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedésnél 
lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni;

Be. 2.§ (1)- (4) bekezdése: (a 2006. évi LI. tv. 1.§-ával beiktatott, 2006. július 1-től hatályos)
   (1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el.

(2)  Törvényes  a  vád,  ha  a  vádemelésre  jogosult  a  bírósághoz  intézett  indítványában 
meghatározott  személy  pontosan  körülírt,  büntető  törvénybe  ütköző  cselekménye  miatt  a 
bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi.

(3) A bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat 
emeltek, és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz.

 (4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a 
vádlónak a vád tárgyává tett cselekmény Btk. szerinti minősítésére,  a büntetés kiszabására 
vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványához.
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III./
A gyakorlat alakulása, a országos kollégiumvezetői értekezleten kialakult vélemény, 

megoldási javaslatok

Megyei  Bíróságunk területén  hosszú időn keresztül  hasonló  ügyek  nem fordultak  elő.  Az 
említett  elrendelt  perújításokhoz  a  megyei  bíróság  a  büntetőeljárás  kommentárjában  is 
közzétett álláspontot automatikusan alkalmazta, ez a következő: 

A bűncselekményi egységet képező részcselekmények – tehát a természetes egység, valamint 
a folytatólagosság körébe vonható, illetve olyan bűncselekményeknél, amelyek esetében az 
üzletszerű elkövetés az alaptényállás eleme vagy a véghezviteli magatartás folyamatos jellegű 
– kizárólag egy eljárás keretében bírálhatók el. Éppen ezért, ha utóbb derül ki, hogy a terhelt 
még  a  korábbi  ítélet  hozatalt  megelőzően  további  olyan  cselekményeket  valósított  meg, 
amelyek a már elbírált bűncselekményi egységbe tartoznak, a többszöri eljárás tilalma folytán 
az újabb büntetőeljárás lefolytatása kizárt. 

Az  ítélkezési  gyakorlat  szerint  nincs  mód  külön,  új  eljárás  indítására,  egyes  újabb 
részcselekmények  miatt,  pld.  a  több emberen  elkövetett  emberölés  bűntetténél,  az  ifjúság 
elleni  bűncselekményeknél,  az  ugyanazon  munkakörben  elkövetett  hanyag  kezelésnél,  a 
folytatólagosan véghezvitt bűncselekményeknél. 
Fennáll viszont a perújítás lehetősége, ha az utóbb feltárt részcselekmények olyan súlyúak, 
amelyek  az  alapügyben  kiszabott  büntetést  lényegesen  befolyásolják,  következésképpen  e 
részcselekmények felrovása esetén a terhelttel  szemben előreláthatólag lényeges mértékben 
súlyosabb büntetést kell kiszabni. 

Kitér továbbá a kommentár arra, hogy további vádemelésnek nincs helye és a perújításban 
egyesíteni az ügyeket nem lehet. 

 - - - 

2006. július 1-től azonban a Be. a törvényes vád fogalmát is rögzíti, valamint a törvényes vád 
nélküli eljárás tilalmát. 

Ezzel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégium 1/2007. számú véleménye I. 
fejezet e.) pontja a következőket tartalmazza: 

A  folytatólagosság  törvényi  egységébe  tartozó  részcselekményeket  az  elkövetési  
magatartás és az elkövetési körülmények kellően pontos leírásával kell vád tárgyává tenni.  
Ha  az  indítvány  csupán  általánosságban  utal  arra,  hogy  az  elkövető  meghatározott  
időtartamon belül a vád tárgyává tett részcselekményeken kívül más részcselekményeket is  
elkövetett, ezek a részcselekmények nem tartoznak a vád tárgyához.
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Figyelembe kell venni: 

1. A törvényes vád alapján való eljárás olyan alapvető elv, melyet a büntetőeljárás egyik 
szakaszában sem lehet  átlépni.  Nem pótolhatja azt  más irányú indítvány.  Perújítási 
indítvány alapján úgy eljárni, mintha vád is lenne az ügyben, nem lehet. 

2. A korábbi gyakorlat nem jogszabályon alapult. A Be-nek a perújításról szóló szakaszai 
ugyanis  a  perújításnak ilyen  esetét  nem szabályozzák.  A gyakorlat,  a  szabályozást 
most már nem pótolhatja, mert a Be. 2.§-a ezt nem tesz lehetővé!

A kollégiumvezetők 2008. évi március 5-i országos találkozóján ezt a témát előterjesztettem. 
A résztvevők – köztük a Legfelsőbb Bíróság jelen volt bírái is – egyetértettek abban, hogy a 
perújítások elrendelése a példák szerinti esetekben nem helytállóak, bár egységes javaslat nem 
született. 

Van olyan bíróság, ahol az ügyész vádiratot nyújt be azzal, hogy ezt a bíróság tekintse egyben 
perújítási indítványnak is. A perújítást elrendelhetik, azonban itt az egyesítés nem történhet 
meg. 

Álláspontom szerint csak jogszabály-módosítással lehet ezt a helyzetet megoldani, mégpedig 
a perújításhoz szükséges beiktatni külön pontot ezen esetekre, miszerint az indítvány egyben 
vád is az újabb tényállásrészekre. 

Külön állásfoglalást  igényel  azonban, hogy pontosan mely esetek tartozzanak a módosítás 
keretébe. 

S z o l n o k, 2008. év november hó 17. napján – 

Dr. Kiszelyné dr. Finta Éva
   büntető kollégiumvezető 
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