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1. Előszó

A joggal foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek már 
nagyon korán felismerték, hogy a jogalkalmazás szempontjából 
nélkülözhetetlen a különböző ügyekben keletkezett döntéseket 
olyan joghatással felruházni, amely biztosítja a jogbiztonságot.

Ez a jogintézmény tulajdonképpen, nem más, mint a jogerő 
fogalma, amelyet először Ulpianus fogalmazott meg a közis-
merté vált kijelentésével, mely szerint: „Res iudicate pro veritate 
accipitur”(az ítélt dolog …. elfogadtatik). A kifejezés jelentés 
tartalma több szempontból is sokat mondó, amelyek közül a leg-
figyelemreméltóbb megállapítást ahhoz kell fűznünk, hogy ez a 
kijelentés nagyon árnyaltan érzékelteti a bírói ítélet igazságtar-
talmával kapcsolatos kérdéskört is. Ulpianus ugyanis, nem azt 
mondja ki, hogy az ítélt dolog feltétlen módon igaz, és e miatt 
végleges és megfellebbezhetetlen, hanem csak azt, hogy ítélt dol-
got igaznak és véglegesen eldöntöttnek kell tekinteni.

Miért volt erre szükség? Az elérendő cél nyilvánvalóan a jog-
biztonság volt, mert a jogerő intézménye, azt a célt szolgálja, 
hogy a bíróság elé került ügyek, a törvények adta keretek között 
véglegesen befejeződjenek. 

Egyszerű e megállapítani, hogy mikor tekinthető a bírósági 
döntés jogerősnek? Úgy gondoljuk, hogy sokak számára kézen-
fekvő a válasz, hogy igen. 

Ehhez képest csak röviden utalunk rá, hogy a szerző foglalkozik 
az alaki, az abszolút és relatív alaki, az egyszerűsített és bővített, 
a feltételes és a feltétel nélküli jogerő kérdéseivel, és több irányú 
megközelítésben tárgyalja a részjogerő eseteit is. Ugyancsak kü-
lönböző megközelítésben tárgyalja a kötelező erő, kötőerő és a 
határozat megváltoztathatatlanságának kérdésköreit is.

A hazai tudományos irodalom eddig nem fordított igazán ko-
moly figyelmet a jogerővel kapcsolatos nézetek feldolgozására, 
így hangsúlyozott figyelemmel kell üdvözölnünk Elek Balázs 
monográfiáját, amely kellő szakmai alapossággal dolgozza fel a 
téma, rendelkezésre álló hazai és külföldi forrásait. Ennek során 
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nemcsak áttekintést ad a különböző álláspontokról, de azokról 
véleményt alkot, elemez és kifejti saját véleményét is. A jogerő, 
a büntetőeljárásban című monográfia egyaránt szolgálja a tudo-
mány iránti érdeklődők és a gyakorlati szakemberek igényeit.

     

    Dr. habil Kardos Sándor
          tanszékvezető egyetemi doncens

2. Bevezetés, a jogerő jelentősége

A büntetőeljárás céljaként sokszor olyan értékek jelennek 
meg, amelyek feszült viszonyban állnak egymással, és nehezen 
egyeztethetők össze. Példaként lehet említeni az igazságosság, 
a jogbiztonság vagy a jogbéke fogalmait. Joggal feltételezi a tár-
sadalom, hogy a jogerős ítélet megfelel az igazságosság követel-
ményének.1 Ezt a „Res iudicata pro veritate habetur” jogi tétel 
fejezi ki, azaz a jogerős ítéletet igaznak kell tartani.2 Ha elfo-
gadjuk, hogy az eljárás a szerkezete alapján egy meghatározott 
végponttal rendelkezik, akkor egy eljárási esemény belépésével 
zárul le az eljárás véglegesen, hiszen másképp ezt nem lehetne 
elérni. A büntetőeljárás, mint egy cél felé fejlődő, dinamikusan 
mozgó folyamat, nehezen képzelhető el végpont nélkül, feltéve, 
hogy az nem perpetuum mobile. A jogerő kérdésénél abban álta-
lában egyetértés van, hogy a jogerő megakadályozza a vég nélküli 
jogviszonyokat és az ezzel együtt járó bizonytalanságot. Feladata 
a jogviszonyok jövőbeli biztosítása, valamint az az adott eljáráson 
túlmenő hatás, amelyet általában a „ne bis in idem” mondattal 
írnak le.3

A jogerő biztosítja továbbá a jogrend stabilitását, az állami 
akarat, a törvények érvényesítését. Ha a bíróságok büntetőítéle-
teit korlátlanul kétségbe lehetne vonni, az aláásná a törvények, az 
állami akarat érvényesítését, a jogbiztonságba vetett bizalmat, és 
kétségessé tenné az állami szervek eljárásának értelmét.4

A hatályos büntetőeljárási jogban a jogerő kérdései felmerül-
nek a nyomozás során, a másodfokú eljárásban, a harmadfokú 
eljárásban, a megismételt eljárásban, illetve a rendkívüli peror-

1 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.) 12. § (1) A bíróság feladata az igazság-
szolgáltatás, Be. 75. § (1) bekezdés (…) A bizonyítás során a tényállás alapos, hiánytalan, 
a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni (…)
2 Takács György: Ha a jogász latinul beszél. KJK, Bp., 1991, 216. o.
3 Wiener A. Imre: A Ne Bis In Idem elv érvényesítéséről. Büntetőjogi Kodifikáció, 
1-2/2003, 62–68. o., Tarr Ágnes: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatában. 
Miskolci Jogi Szemle, 2007, 2. szám, 100–118. o.
4 Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, 2000, 494–498. o.

Előszó
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voslatok eljárásaiban is. Kapcsolódási pontjai vannak más jog-
ágakkal, és nemzetközi összefüggései is értelmezést igényelnek. 
Számtalan fontos elméleti és gyakorlati kérdést vet fel, azonban 
a magyar szakirodalomban viszonylag kevesen foglalkoznak a 
témakörrel.5

A hatályos perjogi törvény kevés helyen, összefüggéstelenül, 
rendszerezetlenül, néhol ellentmondásosan tárgyalja a jogerő 
kérdéseit, aminek következtében a bírói gyakorlat sem teljesen 
egységes. A jogerő pontos fogalmát a büntetőeljárásról szóló tör-
vény nem is határozza meg.

A monográfia megírását a jogerővel kapcsolatos tudományos 
kutatás előzte meg, amely kutatás céljainak meghatározása an-
nak indokaiból és az előzetes feltevésekből ered, hiszen alapvető 
feladat ezen kérdéseknek tudományos eszközökkel történő feltá-
rása, igazolása vagy gyengítése. Feltételeztem, hogy a büntetőel-
járási jogszabályok nem egyértelműen rendelkeznek a jogerőről, 
aminek az oka a jogirodalom ellentmondásossága, ami ellentétes 
jogértelmezéshez is vezet. Ezen feltevés része az is, hogy a jogerő 
fogalmának alaki és anyagi jogerőkénti értelmezése ugyancsak 
nem megfelelően kidolgozott. Feltevésem, hogy a jogtudomány 
nem egyértelműen fogalmazza meg azt sem, hogy milyen igaz-
ságtartalmat várhatunk el a jogerős ítélettől, ami tovább nehezíti 
a jogerő elméleti és gyakorlati megalapozását. Az elemzett kér-
déskörben célom megalapozott elméleti és gyakorlati következ-
tetések levonása, a jogerővel kapcsolatos tudományos, és a jog-
alkalmazói munkában is alkalmazható ajánlások, hasznosítható 
javaslatok kimunkálása.

A kutatás célja és feladata elsődlegesen a jogerővel kapcsolatos 
elméleti szakirodalom, valamint a bírói gyakorlatban felmerü-
lő kérdések, továbbá válaszok önálló, tudományos kritikai fel-
dolgozása. A hazai jogirodalom teljes körű bemutatása mellett 
külföldi szakirodalmi hivatkozásokkal igyekszem a téma minél 

5 Egészen más a helyzet a külföldi, különösen a német szakirodalomban, ahol monográ-
fiák sora jelent meg a jogerőhöz kapcsolódó eljárásjogi kérdésekről.

teljesebb bemutatását és feldolgozását elérni, egyben hozzájárul-
ni egy jövőbeni egységes joggyakorlat kialakulásához, ami csak 
stabil elméleti megalapozottsággal érhető el. A monográfia egy-
ben annak összefoglalása, hogy milyen problémák jelentkeznek 
a határozatok jogerejének megállapítása során a jogerőt tanúsító 
záradékokkal összefüggésben.

A kutatás módszere igazodott a feldolgozott terület jellegé-
hez, természetéhez. Ennek során történeti, elméleti és empirikus 
elemzéssel komplex feltárási, közelítési módszerek alkalmazásá-
val biztosítható a téma viszonylagosan teljes mélységű feltárása. 
Alkalmazott kutatási módszer volt a könyvtárkutatás, a hatályos 
jogszabályi anyag feldolgozása, az alkotmánybírósági határoza-
tok tükrében. Személyes konzultációt folytattam ügyészekkel, 
bírákkal. Büntetőügyek aktáit tanulmányoztam és dolgoztam fel 
a jogerő kérdésével összefüggésben.

Jelen tanulmány megírásához a végső lökést a büntetőhatá-
rozatok jogerejével kapcsolatos irodalom hiányosságai, annak 
elhanyagoltsága, elméleti kimunkálatlansága, kidolgozatlansága 
adta.

Találóan fogalmazott Bócz Endre, amikor egy nyilvános vé-
désen arra világított rá, hogy napjaink tudományos értekezései 
remélhetőleg egy jövőbeni, egységes szemléletű büntetőeljárási 
törvény alapjául fognak szolgálni.6

Az ítélkezésben, illetve ehhez szorosan kapcsolódóan a bí-
rósági ügykezelésben, ügyvitelben még a tekintetben is eltérő 
gyakorlat alakult ki az országban, hogy mely végzéseket kell 
jogerősítő záradékkal ellátni. Nem egységes a gyakorlat abban, 
hogy az ügydöntőnek nem minősülő, fellebbezésre tekintet nél-
kül azonnal végrehajtható vagy halasztó hatályú fellebbezéssel 
támadható végzéseket kell-e jogerősíteni, illetve van-e erre egy-
általán eljárásjogi vagy ügyviteli felhatalmazás, különös tekintet-
tel a vádemelés után az előzetes letartóztatás elrendelése, fenn-
tartása tárgyában hozott végzésekre. Az országosan is ellentétes 

6 DE-ÁJK Doktori Iskola, Dr. Fázsi László PhD-dolgozatának nyilvános vitája

Bevezetés, a jogerő jelentősége Bevezetés, a jogerő jelentősége
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gyakorlatot jól szemlélteti Háger–Kardos a jogerővel kapcsolatos 
tanulmányában.7

Ugyancsak különböznek a vélemények a polgári eljárásjog-
ban, ahol a szakirodalomban eltérő nézetek találhatóak a jogerő 
fogalmáról, de az alaki és anyagi jogerő megkülönböztetésével 
kapcsolatban is majdnem minden szerző más-más állásponton 
van.8

Megjegyzendő azonban, hogy hasonlóan sokféle álláspont ala-
kult ki például a német polgári eljárásjogban is.9

A jogrend fenntartására irányuló tevékenység egyik eszköze a 
jogerő. A jogerő a bírósági határozat stabilitásának követelménye 
mellett azon a benne rejlő feltételezésen alapszik, hogy a határo-
zat törvényes. Érdemes ezért közelebbről megvizsgálni azt a kér-
dést, hogy ez a feltételezés mennyire erős, ehhez milyen hatások 
kapcsolódhatnak.

7 Kardos Sándor–Háger Tamás: A bírói határozat végrehajthatósága, a határozat jogerő-
sítő záradékkal való ellátása. Debreceni Jogi Műhely, 2011, április 1–11. o.
8 Bella Mária: Közigazgatási perben hozott ítélethez fűződő jogerőhatás érvényesülése a 
közigazgatási jogkörben okozott kártérítési perben. Magyar Jog, 2011, 8. szám, 482–484. o.
9 Germelmann, Class Friedrich: Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in 
der Europaischen Union. Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der deutschen, 
französischen und englischen Rechtskraftlehren. Mohr Siebeck Tübingen, 2009, 10. o.

3. Az igazság és a jogerő összefüggései

„Aliud nihil in iudiciis quam iustitiam locum habere debet.” 
(A bírósági eljárás célja nem lehet más, mint az igazság felderí-
tése.) 

Codex Iustinianus 7, 62, 6, 110

3.1. Az igazság kiderítése, mint a büntetőeljárás célja

Az igazság kiderítése, megállapítása, mint a büntetőeljárás 
célja és feladata általában axiómaként, megkérdőjelezhetetlen 
megállapításként, alaptényként kerül kapcsolatba a büntető igaz-
ságszolgáltatással.11 Feltételezzük, hogy a jogerős ítélet bizonyító 
ereje közokiratként egyértelműen bizonyítja azt, hogy történt-e 
bűncselekmény, és azt ki követte el. A jogerős ítélet tényállásá-
nak ideális esetben a valós tényeket kell tartalmaznia, amihez bű-
nösség megállapításakor igazságos büntetés társul, melyet még 
ideálisabb esetben igazságos törvények alapján szab ki a bíróság. 
„A büntetőeljárástól valamely múltbeli eseményről szóló igazság 
megállapítását várjuk, függetlenül attól, hogy milyen rendszerű 
maga az eljárás, és milyen a megcélzott igazság természete.”12

Tremmel ennél erősebben fogalmaz: „Sok szempontból a jog-
erős bírósági döntés, bár lehetnek némi hiányosságai, hibái, az 
igazság erejével bír, mondhatni erősebbnek mutatkozik a való-
ságnál is.”13

Joggal feltételezi a társadalom, hogy a jogerős ítélet megfelel az 
igazságosság követelményének. Ezt a „Res iudicata pro veritate 
habetur” jogi tétel fejezi ki, azaz a jogerős ítéletet igaznak kell 
tartani, az megfelel az igazságosság követelményének.14

10 Nótári Tamás: A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul. 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 16. o.
11 Be. 12. § (1) bekezdés: „A bíróság feladata az igazságszolgáltatás.”
12 Erdei Árpád: Mi az igazság? In: A büntetőítélet igazságtartalma. (szerk.: Erdei Árpád), 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 9–22. o.
13 Tremmel Flórián: Magyar büntetőeljárás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 
2001, 457. o.
14 Előfordul még: Res iudicata pro veritate accipitur. (Az ítélt dolgot igazságként kell 
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A büntetőeljárásról szóló törvény erre vonatkozóan a bírósá-
gok feladatai és a bizonyítás általános szabályai között tartalmaz 
utalást. Eszerint a bíróság feladata az igazságszolgáltatás, és tö-
rekednie kell a bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, 
a valóságnak megfelelő tisztázására.15

Érdemes megjegyezni azt, hogy az igazság és az igazságosság el-
térő fogalmak, bár bíróságok ítéleteiben, esetenként az Alkotmány-
bíróság határozataiban is szinonim jelentésként alkalmazzák.

A bíráskodásnak a legjellegzetesebb összetevője az igazság-
szolgáltatás, amely Bócz szerint már elnevezésében is félreve-
zető, hiszen nem igazságot, hanem igazságosságot hivatott szol-
gáltatni, de beleértendő az alkotmánybíráskodás is. „Az igazság 
ismeretelméleti kategória. Minden mentálisan ép embernek jel-
legzetes tulajdonsága az, hogy tudata van, ezért képes az anyagi 
környezetében lezajló folyamatokat differenciáltan visszatükröz-
ni, a valóságot ismerni, igaz ismeretekre szert tenni, és ezeket 
felhalmozni. Az igazság az ismeret és az ismeret tárgya közötti 
helyes (adekvát) viszony. A differenciált tudás, persze, mindig vi-
szonylagos annyiban, hogy ismertek a korlátai, vagyis az, hogy 
az ismeret mire nem vonatkozik. Ebből adódik az a paradoxon, 
hogy minden újabb ismeret megszerzése egyúttal az »ismeret-
len« tartományát is növeli.” Bócz szerint ezzel nem azonos, de 
kapcsolódó fogalom az igazságosság. „Az igazságosság nem is-
meretelméleti, hanem etikai kategória; az a követelmény, hogy az 
egyes emberek vagy csoportjaik között jelentkező konfliktusok 
megoldásánál a teendőkre vonatkozó döntés a szükségképpen 
eltérő, sőt ellentétes érdekeket – amelyek a társadalmi környe-
zet valóságos tagoltságán, mint prizmán megtörve jelentkeznek 
– kellő terjedelemben és megfelelő súllyal figyelembe véve szü-
lessen meg.” 16

elfogadni.) Ulpianus Digesta Iustiniani 1, 5, 25, 50, 17, 207, Nótári Tamás i. m. 171. o.
15 Be. 12. § (1) bekezdés, Be.75. § (1) bekezdés 2. mondat
16 Bócz Endre: A bíráskodás tekintélye és a jogpolitika. Magyar Jog, 2011/8. szám, 449–
458. o.

Az igazság és az igazságosság iránti igény még erőteljesebben 
jelenik meg, ha valamilyen bírói tévedés, vagy közkedvelt elneve-
zésén említve: justizmord derül ki. A tudományos szakirodalom 
is megdöbben azon, hogy ilyen esetek még mindig előfordulnak, 
és azon, hogy a bíróságok nem hajlandóak levonni a megfele-
lő következtetéseket.17 Ha azonban megvizsgáljuk azt, hogy mit 
is gondolhatunk manapság a perbeli igazságról – amit majd a 
jogerős ítéletnek tartalmaznia kell –, akkor talán nem is olyan 
riasztó a kép. 

Anélkül, hogy a perbeli igazság jelentését értenénk, anélkül, 
hogy meghatároznánk, mi az elvárt igazság, amit a büntetőeljá-
rásban elérendőnek tartunk, nyitott marad az a kérdés is, hogy az 
eljárás lezárultával a jogerő milyen értelemben használt igazság-
fogalomhoz lesz mellérendelhető. Ebben csak annyi a nehézség, 
hogy az igazság fogalmának mindenki által elfogadott meghatá-
rozása még senkinek sem sikerült.

Köztudott, hogy az igazság szó jelentése koronként és jogi is-
kolánként eltérő módon fogalmazódik meg. A ténylegesen ki-
alakított jogi normák nézőpontválasztás szerint egyszerre kép-
viselhetik az igazságot és az igazságtalanságot. A pozitivista jogi 
iskola képviselőinél például semmiféle törvény nem lehet igaz-
ságtalan.18 Hans Kelsennél magának az igazságosság kérdésének 
a felvetése is értelmetlen.19 A skandináv realizmus egyik képvi-
selője, Alf Ross szerint az igazságra hivatkozni nem más, mint 
az asztalra csapni; az igazságra hivatkozó emberrel nem lehet 
racionális vitát folytatni.

A jogdogmatikával foglalkozók minden törekvése ellenére an-
nak az állításnak az alátámasztása, hogy „ez az igazság” vagy „ez 
az állítás igaz” elméletfüggő, és attól függ, hogy mitől tekintünk 
vagy fogadunk el igaznak egy kijelentést. Bár az igaz mondat 
kifejezés jelentése a köznyelvben igen világosnak és érthetőnek 

17 Hack Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 45. o.
18 Hobbes T.: Leviatán. Magyar Helikon, Budapest, 1970, 293. o.
19 Kelsen H.: Tiszta jogtan. Bibó Szakkollégium, Budapest, 1988, 7–9. o.
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látszik, e jelentés pontosabb meghatározására irányuló minden 
eddigi kísérlet eredménytelen maradt, és számos vizsgálódás, 
amelyben ezt a kifejezést használták, és amely látszólag kézen-
fekvő premisszákból indult ki, gyakran paradoxonokhoz és anti-
nómiákhoz vezetett.20

Az igazság, valamint a valóság kifejezések értelme, azok egy-
máshoz való viszonyának kérdésköre a filozófiának gazdag, sok 
szempontból vitatott kérdésköre.21 Az igazság szó filozófiai, jog-
dogmatikai értelmét nem is kísérlem meg definiálni, inkább a 
büntetőperben elérhető igazság kérdésére adott válaszokat pró-
bálom összefoglalni, ami azért is fontos, mert csak így kaphatunk 
képet arról, hogy milyen elvárások fogalmazódnak meg a bírói 
ítéletekkel szemben.

Az eljárásjogi irodalomban alapvetően kétféle nézettel talál-
kozhatunk. Vannak, akik szerint az anyagi igazság elérhető, ami 
az eljáró hatóságok kötelezettsége. Az igazság el nem érése rend-
szerint az eljáró hatóságok mulasztásának, tévedésének, hibájá-
nak a következménye. Mások tagadják, hogy az anyagi igazság 
elérhető lenne a bűnügyekben – az emberi megismerés gyen-
geségei, fogyatékosságai vagy egyéb okok miatt –, mert a bűn-
ügyekben nem az anyagi igazság érhető el, hanem csak az alaki 
igazság. 

Az igazság keresése és megállapítása a büntetőeljárás központi 
kérdése, magának az igazságnak a felfogása a különböző eljárási 
rendszerekben sem azonos. Az inkvizitórius eljárásban a mate-
riális (anyagi) igazság megállapítása volt a cél, ami vegyes rend-
szerben is fennmaradt, s elvben ma is ez a helyzet. A vádelvű 
rendszerekben keresett igazság ettől eltérően a formális (alaki) 
igazság, vagyis az a megállapítandó, hogy a terhelt bűnösségét 
állító vádlónak vagy az ezt vitató terheltnek van-e igaza.22

20 Tarski: Az igazság fogalma a formalizált nyelvekben. In: Bizonyítás és igazság. 61. o. 
Hivatkozza: Szabó Miklós: Ars iuris, a jogdogmatika alapjai, Miskolc, 2005, Bíbor Kiadó, 
275. o.
21 Földesi Tamás: Igazság az igazságról. Problémák és megoldások. Kossuth Könyvkiadó, 
1976, 51. o.
22 Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárás jogtudományában, ELTE Eötvös Ki-

3.2. Az anyagi igazság elve

Az igazság fogalmának konfliktusokkal övezett okait is vizs-
gálva Erdei arra mutatott rá, hogy jogászok nemzedékeinek sora 
tanulta, sőt tanulja ma is, hogy a büntetőeljárásban az anyagi 
igazságot kell megállapítani, miközben az eljárási törvény egy-
re többször enged ebből az elvárásból. Emellett az elmélet és a 
gyakorlat is eltérően látja a büntetőeljárásban elérendő igazság 
mibenlétét.23

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk, a Bűnvádi perrendtartás 
alapelveinek tárgyalása során a korabeli tankönyvek rendszerint 
kiemelt helyen kezelték az anyagi igazság elvét. 

Egyetértés volt azonban a kommentárok és a tankönyvek szer-
zői között abban, hogy az anyagi igazság nem abszolút, feltétlen, 
hanem csak az emberi igazság megvalósítása lehet, mivel minden 
ember, így a bíróság is tévedhet. 

Az anyagi igazság elve is olyan történeti képződmény, amely 
az idők folyamán többé-kevésbé változó tartalommal és termi-
nológiával, de mégis bizonyos relatív állandósággal jellemezte és 
jellemzi ma is a büntetőeljárás rendszerét. 

Cséka álláspontja szerint az olyan látszólagos általánosságok, 
mint a demokratizmus, az igazságosság, az alkotmányos jogok 
biztosítása, a humanizmus, a törvényesség, az egyenlő elbánás, a 
hatékony hatósági eljárás igénye a legszélesebb értelemben vett 
büntetőeljárási alapelveknek is tekinthetők, amelyek napjaink-
ban jobban előtérben vannak, mint a múltban bármikor, s foko-
zottan korszerűek a büntetőeljárás rendszerében.24 Éppen ezért a 
fogalmak pontos meghatározását, azok kialakulási folyamatában 
történő értelmezését mellőzhetetlennek tartom.

A német perjogi irodalomban Vargha úgy fogalmazott a XX. 
század elején, hogy az anyagi igazság elve az a követelmény, mi-

adó, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2011, sorozatszerkesztő: Varga István, 
ELTE Jogi Kari Tudomány 15., 30. o. 
23 Erdei: Mi az igazság? 2010, i. m. 9–22. o.
24 Cséka Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntetőeljárásban. In: Tóth Károly (szerk.): 
Emlékkönyv Szabó Andrásnak. Szeged, JATE ÁJTK, 1998, 103–120. o. 
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szerint a bírót kötelezni kell, hogy minden hozzáférhető eszközt 
és utat felhasználjon arra, hogy az anyagi igazságot, azaz vala-
mennyi, a perre nézve döntő körülmény valós tényállását megál-
lapítsa, és hogy sem a bíró, sem a felek ebben semmiféle módon 
és semmilyen tekintetben nem akadályozhatják meg. Minden 
egyes pernek, használjon akár inkvizitórikus, akár akkuzatórius 
formákat, törekednie kell a fogalom által meghatározott igazsá-
gosság, és ennek megfelelően az anyagi igazság, valamint az ún. 
történeti bizonyosság felkutatására. Egyikük sem elégedhet meg 
– mint ahogy az a polgári perben szokásos – az alaki/formális 
igazsággal!25

Finkey – árnyalatnyi különbséggel – az anyagi igazság elvének 
jelentőségét a büntetőeljárásban oly módon hangsúlyozta, hogy 
a bíróságnak csak akkor szabad marasztaló ítéletet hoznia, vagyis 
az állam büntetőhatalmát akkor szabad alkalmazásba vennie, ha 
a terhelt, illetőleg a vádlott valósággal, tényleg elkövette a vádbeli 
büntetendő cselekményt, s annak elkövetésében őt kétségtele-
nül alanyi bűnösség terheli. A büntetőeljárás tehát nem elégszik 
meg az alaki igazsággal, mint a polgári perjog, amely elfogadja a 
felek megegyezését, még ha az a tényekkel, az anyagi igazsággal 
ellenkezik is. Finkey is elismeri, hogy a valódi, az általános (er-
kölcsi) igazság megvalósítása emberek között alig képzelhető el, 
de a büntetőeljárásban minden eljáró hatóságnak és személynek 
kötelessége az emberileg megközelíthető, ún. anyagi igazságnak 
a felmerült konkrét esetben való megvalósításához hozzájárul-
ni. „E czélból kötelessége a bíróságnak úgy vezetni az eljárást, 
hogy az igazi tényállás, a tárgyi és alanyi bűnösség történeti bi-
zonyossággal megállapíttassék, továbbá a bűnösség, a beszámítás 
és büntetéskiszabás kérdései az emberileg elképzelhető legigaz-
ságosabban eldönteni. (…) Az, hogy mind e biztosíték daczára 
a büntető eljárás nem mindig képes az anyagi igazságot megta-
lálni, s a bírói tévedések a legjobb büntető perrendtartás mellett 

25 Vargha, Julius: A büntető eljárási jog (Das Strafprozessrecht). Carl Heymanns Verlag, 
Berlin, 1907, 37. o

sincsenek kizárva, sajnosan el kell ismernünk, ami azonban nem 
ok arra, hogy annak megközelítése felé fokozott erélylyel ne tö-
rekedjünk.”26

A Balogh–Edvi–Vargha kommentár is azt hangsúlyozta, hogy 
az emberi igazságszolgáltatásnak természetszerű gyarlóságánál 
fogva nem egyszer csak a relatív igazság valósul meg. A büntető 
törvénykezésnek fő feladata gyanánt azt kell kiemelni, hogy az 
objektív valódi tényállást, a matematikai bizonyossághoz lehető-
leg közel álló történeti bizonyosságot minden irányban és min-
den oldalról állapítsa meg, továbbá hogy azoknak a tényeknek a 
felderítésében és megítélésében, melyekre a bíróságnak határo-
zatát alapítani kell, a bíró ne függjön a felek önkényétől, és ne le-
gyen kötve törvényesen megállapított bizonyítási szabályokhoz, 
hanem határozatát szabadon s az anyagi törvénynek megfelelően 
hozhassa meg. A büntető perjog több irányban megszorítja a fe-
lek rendelkezési jogát, a bűnvádi eljárás megindítása rendszerint 
a vádhatóság kezdeményezésére történik, és amennyiben ezt a 
bűnper sikere kívánja, a bíró hivatalból, vád nélkül is eljárhat.27 A 
hivatalbóliság, az officialitás tehát éppen az anyagi igazság érvé-
nyesülése érdekében lett a büntetőeljárási jog egyik alapelve.

Az anyagi igazság Vámbérynál is a bírói határozatban megál-
lapított tények és a valóság egybevágása. Mint a tények történeti 
hűségű megállapítása, és a tényekre illő jogszabály alkalmazá-
sa, az anyagi igazság elve voltaképp egybeesik a büntetőeljárás 
céljával, és összefügg az officialitás elvével. „Az anyagi igazság 
lehető érvényesülése az eszmény, amelyet minden eljárási szabály 
megvalósítani igyekszik, anélkül természetesen, hogy az embe-
ri eszközökkel el nem érhető abszolút fogalom akár a szabály 
megalkotásában, akár annak végrehajtásában teljesen érvénye-
sülhetne.”28 Kivételként szerepelnek az anyagi igazság elve alól 

26 Finkey Ferencz: A magyar büntetőeljárás tankönyve. Politzer Zsigmond és fia kiadása, 
Budapest, 1903, 180. o.
27 Balogh Jenő–Edvi Illés Károly–Vargha Ferencz: A bűnvádi perrendtartás magyarázata. 
I. kötet. Grill Károly Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése, Budapest, 1898, 180. o.
28 Vámbéry Rusztem: A bűnvádi perrendtartás tankönyve. 3. kiadás. Grill Károly Könyv-
kiadó Vállalata, Budapest, 1916, 47. o.
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mindazok a korlátok, amelyeket a Bp. az officialitás és legalitás 
elvének érvényesülése elé állított. Az állami büntetőigény és ez-
zel együtt az anyagi igazság nem érvényesül feltétlenül, midőn 
magánindítvány vagy kívánat hiánya állja útját.29

Az anyagi igazság elvét Angyal is alapelvi szinten tárgyalta. „A 
büntetőigény érvényesítése és a szoros értelemben vett bünte-
tőeljárás kizárólag az objektív igazság vágányán haladhat, minél 
fogva vezérlő eszméje nem lehet más, mint az anyagi igazság el-
ve.”30 Az anyagi igazságnak arra tekintet nélkül kell érvényesülni, 
hogy a vádat hatóság vagy magánszemély terjeszti-e elő, mert a 
magánvád sem a sértett magánérdekének, hanem a közérdeknek 
az ügye. „A büntetőeljárás során – alapuljon az akár a nyomozó-, 
akár a vádrendszeren – mindenkor a történeti valóság és az anyagi 
igazság megállapítására kell törekedni, szemben a polgári perrel, 
mely figyelemmel arra, hogy abban a felek rendelkezési jogától 
függő jogviszonyok elbírálásáról van legtöbb esetben szó, az ún. 
alaki igazság megállapításával is beéri.” Angyal álláspontja szerint 
az anyagi igazság érvényesülését biztosító intézmények egy része 
szervezeti (például a bírói függetlenség, a vád, védelem, bíróság, 
nyomozó hatóság elkülönülése; a laikus elem részvétele), más ré-
sze eljárásjogi (például a bírói aktivitás, az audiatur et altera pars 
elve, a bizonyítékok szabad mérlegelése, a perorvoslatok hasz-
nálata). „A bizonyítékok szabad mérlegelése a legszorosabban 
függ össze az anyagi igazság elvével. Ha a büntetőeljárás célja 
a történeti bizonyosság megállapítása, úgy nem szabad beérni a 
valószínűségekkel, minél fogva minden oly bizonyítási rendszer, 
mely a bírót a bizonyítékok értékelése körül szoros szabályokhoz 
köti, egyenesen akadálya az anyagi igazság felderítésének. (…) A 
bizonyítékok szabad mérlegelésének elvéből egyenesen követke-
zik, hogy a büntetőperben sem vélelemnek, sem fikciónak, sem 
bizonyítási tehernek (onus probandi) nincs helye.”31

29 Vámbéry: uo. 47. o.
30  Angyal Pál: A magyar büntető eljárásjog tankönyve. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
Rt., Budapest, 1915, 265–268. o.
31 Angyal: uo. 265–268. o.

Angyal is elismeri azonban, hogy az anyagi igazság elve sem 
abszolút. Előfordulhat, hogy annak teljes következetességgel való 
érvényesítése sokkal nagyobb kárral járna, mint amennyi haszon 
az egyénre, társadalomra és államra a teljes igazság megvalósítá-
sából származhat. E megfontolás alapján enged törést az anyagi 
igazság elvén a Bp. is, például amikor bizonyos cselekmények 
esetén indítvány hiánya címén kizárja az eljárást, vagy a Btk. által 
meghatározott büntethetőséget kizáró okok fennforgása esetén 
állít akadályt.32

Király ugyancsak az anyagi igazság elvét vezeti le. A bünte-
tőeljárás feladata megfogalmazható úgy is, mint az ún. anyagi 
igazság elérése, vagy mint a felek tény és jogvitájának az általuk 
benyújtott bizonyítékok alapján való eldöntése. Ezen az elvi ál-
lásponton Király szerint a jövőben sem kell változtatni, de ezen 
elvek, pozíciók merevségének a feloldására azonban szabad gon-
dolni.33

Nála az ’igazság’ fogalma nem jelzőtlen, hanem abszolút igaz-
ságról, tényigazságról beszél. „A büntetőeljárásban egyedi té-
nyekről mondanak ítéletet, arról, hogy a vádlott bizonyos helyen 
és időben lopott, erőszakoskodott, ölt vagy mást követett el. Az 
ilyenféle egyedi kijelentésekben kifejezett igazságok az abszolút 
igazságok csoportjába tartoznak, amelyeket szokás tényigazság-
nak is nevezni. Követelmény velük szemben, hogy teljesen, pon-
tosan fejezzék ki a tényt, amelyre vonatkoznak.”34 „Más fogalma 
az igazságnak nem is lehet, mert a jogi igazság igazságot és ha-
misságot egyaránt takarhat, így veszélyes álláspont az, amely az 
állami vagy más tekintéllyel fedezett tévedést vagy hamisságot 
igazságnak, akár jogi igazságnak tünteti fel.”35

Az anyagi igazság elve tehát szoros összefüggésben áll a bün-
tetőjogi legalitással, a hivatalbóliság elvével, valamint a bizonyí-
tékok szabad mérlegelésének elvével is.

32 Angyal: uo. 270. o.
33 Király Tibor: A büntetőeljárási jog reformja elé. Magyar Jog. 1993. május, 257–261. o.
34 Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli valószínűségről. Buda-
pest, 1972, 174. o.
35 Király: uo. 221. o.
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3.3. Legalitás és anyagi igazság a büntetőeljárásban

Az igazságszolgáltatás állami monopóliuma magában foglalja 
a legalitás elvét, ami szerint az állam kötelezettséget vállal min-
den bűncselekmény üldözésére. A legalitás érvényesülését általá-
ban az alkotmányosság velejárójaként szokták emlegetni.

A kortárs tananyagokban a hivatalból való eljárás elvéről kü-
lönféle nézetek jelennek meg, ami nem segíti a róla szóló egy-
séges és korszerű tanok kialakulását. Amiben nincs különösebb 
véleményeltérés, az az officialitás és a legalitás szoros kapcsolatá-
nak elismerése. Csatlakozom Erdei álláspontjához a tekintetben, 
hogy a sokféle irodalmi megközelítés közül Bárd Károlyé látszik 
a legmeggyőzőbbnek.36 Eszerint a legalitás elve parancs, amely 
megállapítja a büntetőigény érvényesítésének kötelezettségét a 
bűnüldöző szervek számára. Az officialitás ezzel szemben jogo-
sultságot fogalmaz meg, felhatalmazva az államnak az erre a célra 
létrehozott szerveit, hogy a büntetőigényt saját elhatározásuktól 
akár a sértett kívánsága ellenére érvényesítsék.37

A legalitás elve alól az opportunitás jogintézményei engednek 
kivételeket, általában célszerűségi okokból. Egyre nagyobb tér 
nyílik az opportunitásnak, a célszerűségnek, a gazdaságosság-
nak, amely lassan átveszi a legalitás elvétől az elsőbbséget, és a 
hangsúly is egyre az előzetes eljárásra tevődik át, a bírósági eljá-
rás érdemi szerepe pedig fokozatosan csökken. Kérdés az, hogy 
a jogerő a legalitás parancsának a végét is jelenti-e, továbbá az 
opportunitás keretében meghozott döntések mennyire zárják le 
véglegesen az ügyet, mennyiben tekinthetőek ítélt dolognak, és 
mennyi ideig lehet lebegtetni a büntetőjogi felelősségre vonást. 

Az opportunitás elvénél ezért mindig felmerülhet a kérdés, 
igazságos-e, hogy számos terhelt cselekményét véletlenül (anélkül, 
hogy rászolgált volna) nem üldözik. Ez azonban nem okoz gondot 
a meg nem valósuló abszolút legalitás eszméje számára, mivel az, 
hogy a tettes a megérdemelt büntetését elnyeri-e, reálisan szem-

36 Erdei (2011) i. m. 180–194. o.
37 Bárd Károly: A jogállamiság határai. Magyar Jog, 1989/6., 66. o.

lélve mindig nagymértékben a véletlentől függ, hiszen bizonyta-
lan és a jogrendre nézve csak szűk határok között irányítható már 
az a kérdés is, hogy egyáltalán kiderítik-e a bűnelkövető kilétét. 
Ugyanez érvényes arra is, hogy a felderített feltételezhető elkövető 
számára a bűncselekményt a büntetőeljárással szemben támasztott 
törvényi követelményeket kielégítő módon bizonyítsák be.38

Sok más fogalomhoz hasonlóan a legalitás értelme is bővült, 
átalakult az idők folyamán. A legalitás manapság már nem ér-
telmezhető úgy, hogy a bűncselekményt büntetésnek kell követ-
nie, és a felelősségre vonás sem egyértelmű azzal, hogy a bűnöst 
megbüntetik. Az új jogintézmények egy része megelégszik azzal, 
hogy az elkövetőt a fenyegetettség állapotába helyezik anélkül, 
hogy tényleges büntetés érné.

Király pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az officialitás és a 
klasszikus büntetőjogi felfogásra alapított legalitás a büntetőel-
járásban sohasem vált kivételt nem tűrő szabállyá. „A jogpolitikai 
indíttatású, vagy célszerűség diktálta, de a jog által nem körvona-
lazott szelekció, ideértve a latens bűnözés feltárható, de fel nem 
tárt részét, mellékhatásai közé tartozik, hogy igazságtalanság kí-
séri. Egyfelől a bűncselekmény sértettjei, akiknek ügyét félrete-
szik, hátrányosnak érzik helyzetüket azzal szemben, akikét gon-
dosan kezelik. Másfelől a leleplezett tíz bűnelkövető, akin példát 
statuálnak, ha közben kilencven mást futni hagynak, nemcsak 
szerencsétlennek érzi magát, hanem igazságtalanul üldözöttnek 
is.”39 A szelekcióval így áttérünk a törvény előtti egyenlőtlenség 
kérdéskörére.

38 Ezen gondolatmenetből vezeti le Herke, hogy a súlyosítási tilalom nem ellentétes jog-
intézmény a legalitás elvével, hiszen azokban az esetekben, amikor érvényesül, általában 
a terhelt büntetőjogi felelősségre vonása már első fokon megtörténik (a védelem ritkán 
fellebbez a felmentő vagy eljárás-megszüntető rendelkezés ellen), és csak esetleg az me-
rülhet fel, hogy a terhelt felelősségét súlyosabban kellett volna megítélni. Ebből a szem-
pontból tehát egy vádlottal kapcsolatosan anyagi halmazatban álló bűncselekményekkel 
összefüggésben érvényesülő részjogerő mindenképpen nagyobb hatással van a legalitás 
elvére (illetőleg annak esetleges nem érvényesülésére), mint a súlyosítási tilalom, hiszen a 
felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezéssel kapcsolatban mondja ki a Be. 348. § 
(2) bekezdése, hogy az csak akkor változtatható meg, ha ellene fellebbeztek. Herke Cson-
gor: Súlyosítási tilalom a büntetőeljárásban. Monográfia, PTE ÁJK, Pécs, 2010, 242. o.
39 Király Tibor: A legalitás a büntetőeljárásban. Jogtudományi Közlöny, 1986/5. szám, 
201–206. o.
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A legalitás, opportunitás elvével a Kúria az eljárás megszün-
tetésének bírói lehetősége kapcsán foglalkozott, és a bírói gya-
korlatot is irányító döntése szerint a demokratikus jogállamban 
a büntetőhatalom az állam – alkotmányosan korlátozott – köz-
hatalmi jogosítványa a bűncselekmény elkövetőinek büntetőjogi 
felelősségre vonására. Ebben a büntetőjogi rendszerben a bűncse-
lekmények a társadalom jogi rendjének sérelmeként szerepelnek, 
és a büntetés jogát az állam gyakorolja. Az állam nemcsak jogo-
sult, hanem köteles is gondoskodni arról, hogy a bűncselekmé-
nyek elkövetőivel szemben a büntetőeljárás meginduljon, illetve 
az eljárást lefolytassák. A bűnüldözés kizárólagos joga egyben 
a büntetőigény érvényesítéséről való gondoskodás kötelességét 
jelenti.40 Ezért büntetőeljárási jogunkban az officialitás (illetve a 
legalitás) elve érvényesül, amely a büntetőeljárás megindításának, 
illetve lefolytatásának a kötelezettségét rója a büntetőügyekben 
eljáró hatóságokra.

A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak köte-
lessége, hogy az e törvényben megállapított feltételek esetén a 
büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa.

A felsorolt szervek közül a bíróság a vádlott büntetőjogi fe-
lelősségének a megállapítására irányuló eljárást hivatalból nem 
indíthat, mert a bíróság eljárásának alapja a törvényes vád. Az 
eljárási feladatok megoszlásának követelményéből fakad, hogy 
a büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól 
elkülönül, ezért a Be. alapvető rendelkezése, hogy a bíróság az 
ítélkezés során törvényes vád alapján jár el.

A hivatalból való eljárás követelménye tehát a bíróság eljárásá-
ban valójában a legalitás elvében ragadható meg. A legalitás elve 
tulajdonképpen az officialitás elvének egyik megnyilvánulása, de 
azt nem meríti ki. A legalitás elve a törvény előtti egyenlőség és 
a jogbiztonság követelményéből fakad, és azt követeli meg, hogy 
minden egyes bűncselekmény elkövetését felelősségre vonás kö-
vesse.41 A bíróságok ítélkező tevékenységében az officialitás első-

40 40/1993. (VI. 30.) AB határozat
41 A legalitás elve nem tévesztendő össze a büntetőjogi legalitás elvével.

sorban akképp ragadható meg, hogy a törvényes vád alapján (a 
vádló által) megindított eljárásban a vádat köteles kimeríteni.

A törvény az officialitás (és a legalitás) elvének maradéktalan 
alkalmazásának a követelménye alól célszerűségi okból – a tör-
vényben taxatívan felsorolt esetekben – kivételt enged. Feljogo-
sítja a büntetőügyekben eljáró hatóságokat arra, hogy mellőzzék 
a bűncselekmény üldözését, a vádemelést, illetve az elbírálást an-
nak ellenére, hogy büntetőeljárási akadály nem áll fenn. Ezek az 
ún. opportunitás esetei.

Az opportunitás körébe tartoznak azok az esetek, amikor a 
törvény annak figyelembevételével jogosítja fel a hatóságokat 
az eljárás megindításának a mellőzésére, a bizonyítás mellőzé-
sére, a vádemelés részbeni mellőzésére, illetve a már megindí-
tott eljárás megszüntetésére, hogy az e rendelkezéssel érintett 
cselekmény(ek)nek az elkövetett (az eljárás tárgyát képező) je-
lentősebb súlyú bűncselekmény(ek) mellett a vádlott felelősségre 
vonása szempontjából nincs jelentősége.42

Az ilyen rendelkezések alkalmazásának értelemszerűen az az 
általános feltétele, hogy anyagi bűnhalmazatban álló cselekmé-
nyek miatt induljon (folyjon) az eljárás.

A jelentősebb súlyú bűncselekmény fogalmának a meghatá-
rozása körében a bűncselekmények absztrakt és konkrét tárgyi 
súlyát (társadalomra veszélyességét) egyaránt értékelnie kell 
a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak. A bűncselekmények 
absztrakt tárgyi súlyának értékelése a jogalkotó feladata, és az 
egyes bűncselekményekhez kapcsolt büntetések nemében és 
mértékében ragadható meg.

Az egyes bűncselekmények absztrakt tárgyi súlya még nem 
igazítja el a jogalkalmazót sem abban a kérdésben, hogy mit te-
kintsen jelentősebb súlyú bűncselekménynek, sem pedig abban, 
hogy milyen az az enyhébb tárgyi súlyú bűncselekmény, amely-
nek a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősé-
ge. Ezért a vizsgált rendelkezések alkalmazásának feltételei min-

42 lásd: 187. § (1) bek.; 220. § (1) bek.; 267. § (1) bek. g) pontja; 306. §; 332. § (2) bek.
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dig csak a konkrét esetek konkrét körülményeihez igazodóan 
határozhatók meg.

A jogalkalmazó az opportunitást eredményező rendelkezések 
alkalmazása körében a következőket vizsgálja:

A büntetési tételben kifejeződő absztrakt tárgyi súlybéli kü-
lönbség nem feltétlenül zárja ki a vizsgált rendelkezések alkal-
mazását. A bíróságok alkalmazhatják a Be. 306. §-ában és a 332. 
§-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést azonos absztrakt 
tárgyi súlyú bűncselekmények esetén is. Bizonyos nagyságrend 
felett elkövetett, azonos minősítésű bűncselekmények (például 
sorozatos lopás, nagyobb számú okirat-hamisítás stb.) esetén a 
vádlott büntetése szempontjából közömbös, hogy mennyi to-
vábbi rendbeli bűncselekményt követett el. Ilyen esetekben a 
legalitás érvényesítésének a társadalom számára már nem vol-
na értékelhető előnye, ugyanakkor az eljárás folytatása mind a 
társadalom, mind az eljárás alá vont, illetve az eljárással érintett 
személyek számára kifejezett hátrányokkal járna (eljárás elhúzó-
dása, felesleges költségek stb.).

Ha az eljárás gyorsításával, a költségek csökkentésével, a tanúk 
kíméletével stb. meghatározható előnyök nem érhetőek el, mert 
például a bíróság a teljes körű bizonyítást lefolytatta, és a vádlott 
büntetőjogi felelősségét megalapozó tényállást megállapította, 
akkor nincs olyan társadalmilag kompenzálható előny (és ezzel 
együtt elkerülhető hátrány), amely a legalitás elvének áttörését 
indokolhatná. Ilyenkor az opportunitás eseteinek alkalmazása a 
törvény alapvető rendelkezéseinek a sérelmével járna.

A Kúria hangsúlyozza, hogy a vizsgált rendelkezések alkalma-
zása nem szűkíthető le kizárólag a kiszabandó büntetés vizsgá-
latára. A törvény szövegében „a felelősségre vonás” nem korlá-
tozható a büntetés kiszabására. E feltétel a büntetés kiszabásán 
felül egyéb anyagi jogi és eljárási jogi szempontok érvényesítését 
is igényli.

Ha tehát az egyébként csekélyebb súlyú, és a kiszabandó 
büntetés (alkalmazandó intézkedés) szempontjából közömbös 
cselekménynek az eljárás tárgyát képező jelentősebb súlyú bűn-

cselekmény anyagi jogi megítélése körében jelentősége lehet, ez 
önmagában akadályát képezheti az eljárás – vizsgálat tárgyát ké-
pező jogcímen történő – megszüntetésének.

A csekélyebb súlyú cselekménynek azonban nem csupán a je-
lentősebb súlyú bűncselekmény anyagi jogi értékelése, hanem a 
bizonyítása körében is jelentősége lehet.

A bíróság eljárásában a legalitást áttörő rendelkezések alkal-
mazásának ennél fogva akkor sincs helye, ha a vád tárgyává tett 
jelentősebb súlyú bűncselekmény bizonyítása körében van jelen-
tősége a kiszabandó büntetés nemét és mértékét egyébként nem 
befolyásoló egyéb (ún. bagatell) cselekmény(ek)nek.43

A hivatkozott döntés is jelzi, hogy a Kúria gyakorlatában is 
erős alapelvként érvényesül a legalitás, de szerepe az anyagi igaz-
sághoz való ragaszkodás mellett abban is megragadható, hogy az 
opportunitási eszközök nem alkalmazhatóak akkor, ha a meg-
maradó cselekményrészek bizonyítása (így az anyagi igazság ki-
derítése) nehézségbe ütközne.

43 A hivatkozott büntetőügyben az elsőfokú bíróság a teljes körű bizonyítás lefolytatá-
sa után 4 rb. magánokirat-hamisítás vétsége miatt indított büntetőeljárást azzal az in-
dokkal szüntette meg, hogy azoknak a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs 
jelentősége. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla ezen 4 rb. magánokirat-hamisítás 
vétségében is bűnösnek mondta ki a terheltet. A Legfelsőbb Bíróság érvelése szerint 
ezen cselekményeknek jelentőségük volt az utóbb minősített emberölés kísérleteként 
értékelt cselekményhez kapcsolódó megfelelő jogi következtetések levonása körében is. 
Igazolták – egyebek mellett –, hogy a vádlott a gyógyszerek – a gyógyszerek hatóanyaga, 
alkalmazása, hatásmechanizmusa, kockázatai, forgalmazása stb. – területén elmélyült és 
folyamatosan frissített szakismeretekkel rendelkezik. Ha egy ilyen személy általa tudot-
tan nagy dózisban alkalmazza a clozapin hatóanyagot tartalmazó szert 9 éves gyermeke-
ken, akkor ezen tények ismerete segítheti a bíróságot annak az anyagi jogi kérdésnek az 
eldöntésében, hogy a cselekménye elkövetésekor előre láthatta-e a sértettek halálának a 
bekövetkezését, azt kívánta is, vagy csupán közömbös volt iránta, avagy netán tévedésben 
volt az alkalmazott szer hatását, következményeit illetően, s ezért cselekménye (a halálos 
eredmény elmaradása folytán) csak mint testi épség elleni bűncselekmény értékelhető. A 
vádlott az eljárás során folyamatosan változó, a feltárt adatokhoz, tényekhez igazított vé-
dekezésére figyelemmel, a tényállás megállapítása körében is jelentősége volt a magánok-
irat-hamisításként érintett cselekmények bizonyítási anyagának, a tényállásban történő 
megállapításának, és mindezeknek az élet elleni cselekmény bizonyítási anyagával együtt 
történő értékelésének. Legf. Bír. Bhar. II. 1. 064/2007/23. szám, Bhar. II. 4/2009/4
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3.4. A processzuális igazság

A vád igazságáról szóló tanulmányában Kadlót arra mutat 
rá, hogy a materiális igazság eszméjét (eszményét), az anyagi 
igazság perbeli megállapításának követelményét – az eltérő jogi 
hagyományokon, társadalmi tradíciókon felépülő dogmatikai 
rendszerek egyformán – az ítélkezés alappillérének tekintették. 
A materiális igazsághoz való görcsös ragaszkodás azonban a jog-
alkalmazást teljesíthetetlen feladat elé állítja, és a jogfejlődésnek 
olyan gátat szab, amely akadályozza a megjelent új követelmé-
nyek, a hatékonyság, az időszerűség teljesítését, az egyszerűsí-
tést támogató jogintézmények meggyökerezését. Az „ősbűn” 
álláspontja szerint akkor esett meg, amikor a jogalkotás hagyta 
magát béklyóba verni, és az anyagi igazság perbeli megállapí-
tásának követelményét a törvényben [a büntetőeljárásról szóló 
1973. évi I. törvény (II. Be.)] a hatóságok kötelezettségeként írta 
elő.44 Kadlót arra a megállapításra jut, hogy a materiális igazság 
bálványát még a jogtudomány és az Alkotmánybíróság együttes 
ereje sem volt képes ledönteni, miután kiválóan levezeti, a hazai 
bizonyításelméleti irodalom miként mutatta be, hogy milyen té-
nyezők vezetik félre a büntetőperben az igazság megállapításá-
nak lehetőségét.45

44 Kadlót Erzsébet: A „vád igazsága”. In: A büntetőítélet igazságtartalma. (szerk.: Erdei 
Árpád), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 23–44. o.  
45 Kadlót: uo. 23–44. o. (Kadlót rendszerezése annyira találó, hogy arra az általa rendsze-
rezett sorrendben hivatkozom jelen tanulmányban.) 
Cséka Ervin tanulmányok sorát adta közre a ténymegismerés buktatóiról. (Cséka Ervin: 
A ténymegismerés elméleti alapjai a büntetőeljárásban. Kriminalisztikai tanulmányok II. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1963) 
Király Tibor a bírói megismerés természetes, illetve anyagi és eljárási (objektív) korlátairól 
írt. (Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli igazságról és valószí-
nűségről. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972) 
Pusztai László hangsúlyozta a verzióelmélet veszélyeit (ti. többféle lehetséges magyarázat ese-
tén helyesen választjuk-e ki az „igazolandó” verziót) és megfontolatlan alkalmazásának káros 
következményeit (valamely verzió túl korai elvetése), illetve a bizonyítási tilalmak – felderítési 
tilalmak összefüggéseit. [Pusztai László: Szemle a büntetőeljárásban. Budapest, 1977; Pusztai 
László: A büntetőper előkészítése. In: Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. Tanulmá-
nyok Király Tibor tiszteletére. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995, 33–46. o.]
Erdei Árpád feldolgozta a bizonyíték értelmezőjének ismereti korlátaiból, a szakértői 

bizonyítás valószínűségelemeiből szükségképpen adódó bizonyítási anomáliákat és fel-
oldhatatlan ellentmondásokat. A bizonyítási tilalmak eljárásjogi következményeinek 
elemzésével összefüggésben rámutatott, hogy a szabad bizonyítás valójában csak illúzió, 
de legalábbis a törvényben szereplő logikai bukfenc. [Erdei Árpád: Tilalmak a bizonyí-
tásban. In: Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. i. m. 47–61. o.; Erdei Árpád: Tény 
és jog a szakvéleményben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987]
Bárd Károly a bíróságnak a funkciómegosztás szempontjából aggályos, a bizonyításban 
betöltött disszonáns szerepére hívta fel a figyelmet a tárgyalási modellekről szóló mo-
nográfiájában, majd későbbi tanulmányaiban az alapjogi vetületekből fakadó bizonyítási 
korlátok súlyáról értekezett. (Bárd Károly: A büntetőhatalom megosztásának buktatói. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987; Bárd (1989) i. m. 66. o.)
Bócz Endre a büntetőjogi eszköztár túldimenzionálásáról, a funkciómegosztás követel-
ményének törvényi lerontásáról, a büntetőeljárási hatóságok feladatairól és szerepéről írt. 
(Bócz Endre: Az ún. vádalkuról. Belügyi Szemle, 1995/10. sz. 3–11. o.; Bócz Endre: A 
nyomozási szakasz néhány alapkérdése az új büntetőeljárási törvényben. Belügyi Szemle, 
1998/7–8. sz. 128–139. o.)
Kertész Imre a hatóság harmadlagos ismeretszerzésének következményeire, korlátaira 
mutatott rá. (Kertész Imre – Stauber József: A bűn kockázata, a büntetés hozama. Ma-
gyar Jog, 1996/10. sz. 577–590. o.)
Tóth Mihály az eljárási garanciák formális alkalmazása ellen, a terhelti vallomást övező, a 
bizonyítékok értékelésével összefüggő tévhitekkel szemben egyaránt felemelte a szavát. 
[Tóth Mihály: A „Magyar Miranda” első néhány éve. In: Erdei Árpád (szerk.): Tények 
és kilátások. i. m. 62–77. o.]
A téves ítélethez vezető, a bizonyítást érintő, csak részben elkerülhető, de nem mindig 
orvosolható hibákról Hack Péter, illetve Fenyvesi Csaba tett közzé tanulmányokat. [Hack 
Péter: A hatóságok eljárási kötelezettségei és ezek számonkérhetősége a büntetőeljárá-
si törvényben. In: Holé Katalin–Kabódi Csaba–Mohácsi Barbara (szerk.): Dolgozatok 
Erdei Tanár Úrnak. Bibliotecha Iuridica, Budapest, 2009, 107–122. o.; Fenyvesi Csaba: 
Szembesítés. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2008]
A bűnügyekben jellemző bizonyítékínség, illetve a jogellenes bizonyítékok tényállás 
megállapítására gyakorolt kedvezőtlen hatásairól Tremmel Flórián értekezett. [Tremmel 
Flórián: A jogellenes bizonyítékok néhány kérdéséről. In: Gál István László–Kőhalmi 
László (szerk.:) Emlékkönyv Losonczy István professzor halálának 25. évfordulójára. Pé-
csi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2005, 306–313. o.; Tremmel 
Flórián: Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg Campus, Pécs, 2007]
A személyi jellegű bizonyítási eszközök felhasználásának – csak részben kiküszöböl-
hető – csapdáiról Finszter Géza, Hautzinger Zoltán, Elek Balázs publikációit érdemes 
megemlíteni. [Finszter Géza: Bizonyításelméletek a jog világában. Rendészeti Szem-
le, 2006/8. sz. 70–102. o.; Hautzinger Zoltán: Az igazságügyi őszinteségvizsgálat. In: 
Korinek László–Kőhalmi László–Herke Csongor (szerk.): Emlékkönyv Irk Albert egye-
temi tanár születésének 120. évfordulójára. Pécs, 2004, 43–52. o.; Elek Balázs: A vallomás 
befolyásolása a büntetőeljárásban. TKK, Debrecen, 2008]
Kardos Sándor az eljárási alapelveknek egyes bizonyítási szabályokra való kivetítéséről 
tett közzé tanulmányt. [Kardos Sándor: Gondolatok a tisztességes eljárásról. In: Holé 
Katalin–Kabódi Csaba–Mohácsi Barbara (szerk.): i. m. 200–224. o.]
A büntetőeljárási hatóságok diszkrecionális jogkörének a bizonyításra gyakorolt hatásait 
Róth Erika vizsgálta. (Róth Erika: Az ügyész diszkrecionális jogkörének néhány kérdése. In: 
Bizonyítékok – Tiszteletkötet Tremmel Flórián Egyetemi Tanár 65. születésnapjára. Pécs, 
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A kérdéssel foglalkozó szerzők és tanulmányok sora természe-
tesen folytatható. 

Angliában az 1970-es évek igazságügyi tévedései (justizmord-
jai) után kezdték el ennek az okait vizsgálni. Baldwin a nyomozás 
során történt kihallgatások körülményeit vizsgálta. Megállapítá-
sa szerint helyesebb ezeket a kihallgatásokat igazságkeresés he-
lyett „bizonyítékgyártó gépezetnek” vagy „rendőri költemények 
igazolására és törvényesítésére szolgáló társas összejövetelnek” 
nevezni, ami később a bírói ítéletekben nagyon sok hibaforrást 
okozhat, így a döntés messze kerül az anyagi igazságban gyöke-
rező való tényállástól.46

Fantoly a tárgyalás jogintézménye kapcsán mutatta ki, hogyan 
távolodhatunk el az opportunitásnak engedve az anyagi igazság 
gondolatától.47

Tóth pedig azt tekintette át, hogy miként és milyen mér-
tékben befolyásolhatják a bizonyítás sikerét egyes, elsősorban 
a bűnüldözéshez köthető előítéletek és prekoncepciók. A bíró 
ugyanis nem feltétlenül bölcsebb vagy tapasztaltabb az eljárás 
többi résztvevőjénél, s az sem feltétlenül állítható, hogy mindig 

2006, 511–522. o.; Az ügyész diszkrecionális jogköre. Büntetőeljárás. 2005, 81–89.  o.)
Herke Csongor a büntetőeljárásban legálisan köthető megállapodásokkal összefüggésben 
vizsgálta a hatóságok bizonyítási helyzetét. Herke a megegyezések kapcsán veti fel azt az 
aggályát, hogy ha a bíróság a terhelt beismerő vallomásának hitelt ad anélkül, hogy azt 
további bizonyítékokkal is alátámasztaná (annak érdekében, hogy ezáltal kikerüljön egy 
hosszadalmas és esetleg eredményre sem vezető bizonyítás-felvételt), veszélybe kerülhet 
az anyagi igazság kiderítése. (Herke Csongor: Megállapodások a büntetőperben. Mono-
gráfia, Pécs, 2008)
Az Európai Unió jogi aktusaiból eredő újfajta bizonyítási tilalmakkal, sajátos kötöttsé-
gekkel vagy kívánalmakkal, azoknak a hatályos eljárási rendre, a nyomozásra és a tény-
állás megállapítására gyakorolt hatásával (is) foglalkozott Farkas Ákos, Holé Katalin és 
Karsai Krisztina. [Farkas Ákos: Az Európai Unió tagállamaiban lefolytatott bizonyí-
tás eredményének felhasználása a hazai büntetőeljárásokban. In: Holé Katalin–Kabódi 
Csaba–Mohácsi Barbara (szerk.): i. m. 41–51. o.; Holé Katalin: Europol és jogállam. 
Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2009; Karsai Krisztina: Büntetőeljárás és az 
uniós jog, avagy a büntetőjogászoknak is le kell nyelnie az integráció békáját. Kontroll, 
2005/1. sz.]
46 John Baldwin: Police Interview techniques. Establishing Truth or Proof? The British 
Journal of Criminology Vol. 33 Summer 1993, No. 3., 325–352. o.
47 Fantoly Zsanett: Lemondás a tárgyalásról – lemondás az igazságról? In: A büntetőítélet 
igazságtartalma. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 139–152. o.

két véglet között keresné a „józan kompromisszumot”. A dolga 
és egyben a felelőssége megfelelni a közmegegyezésen alapuló 
legitimációnak, ami felruházta őt a döntés jogával, azzal a ne-
mes és megtisztelő feladattal, hogy a kétségek és a bizonyosság 
mérlegre helyezése révén kimondja a perbeli igazságot – abban 
reménykedve, és folyamatosan arra törekedve, hogy az egyben az 
objektív és teljes igazság legyen.48

Hack a hibás elítélésekhez vezető közvetlen körülmények 
körében említi a szemtanú általi téves felismerést, a rendőrség 
hibáit, illetve törvénysértéseit, az ügyész eljárási hibáit, a bizo-
nyítékok kirekesztésének elmulasztását, kétes, megbízhatatlan 
vagy nem szilárd tudományos alapon álló szakértői véleménye-
ket, bűnözők, börtönügynökök tanúvallomásának felhasználását, 
hiányos vagy hibás védői munkát, a hamis beismerő vallomást és 
a félrevezető közvetett bizonyítékokat.49

Kiemelném még Finsztert, aki a büntetőeljárási megismerés 
főbb akadályai körében ismeretelméleti akadályként azt említi 
meg, hogy a bűncselekmény egyszeri, egyedi triviális tény, amely 
az esetek egy jelentős részében nem rekonstruálható a büntető 
igazságszolgáltatás számára. A bűn rejtőzködő természete, a fe-
lelősség elhárítása erkölcsi akadályt jelent, ami különösen akkor 
leküzdhetetlen nehézség, ha a társadalom túlnyomó többsége 
maga sem azonosul a jogi tilalmat megalapozó erkölcsi felfogás-
sal, és a jogi, valamint ismeretelméleti igazság eltérő természe-
tű, ami azt jelenti, hogy a jog által kínált eszközök nem mindig 
alkalmasak az ismeretelméleti igazság megismerésére.50 Számos 
cselekménynek valóban ellentmondásos a társadalmi megíté-
lése, ami nem könnyíti meg azt, hogy a bíróságok széles kör-
ben elfogadott ítéletet hozzanak a társadalom igazságérzetének 

48 Tóth Mihály: Közvetett bizonyítás, prekoncepciók és előítéletek. In: A büntetőítélet 
igazságtartalma. (szerk.: Erdei Árpád), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 
2010, 74–88. o.
49 Hack: i. m. 41. o.
50 Finszter Géza: A büntetés igénye – hatalom tudás nélkül? In: Dolgozatok Erdei Tanár 
Úrnak. (szerk.: Holé Katalin–Kabódi Csaba–Mohácsi Barbara), ELTE Állam- és Jogtu-
dományi Kara, Budapest, 2009, 60–98. o.
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megfelelően. Gondolhatunk itt az eutanázia, a kegyes halál, a 
magzatelhajtás, az adócsalás vagy az orvvadászat, orvhalászat el-
lentmondásos társadalmi megítélésére.51

Maradéktalanul egyetértek így Kadlót azon következtetésével, 
hogy az említett és további szerzők sokféle aspektusból kiinduló, 
eltérő síkon mozgó, olykor egymással is polemizáló tanulmánya-
iból kibontakozó képlet szerint a materiális igazság doktrínájá-
nak igazolásától messze távolodtunk.52

A processzuális igazság a terheltek törvény előtti egyenlősé-
gének megvalósítására alkalmas, biztosítékokkal övezett, tisz-
tességes eljárást állítja a középpontba, amely a pozitív jogban 
megfogalmazható és utólag ellenőrizhető garanciákon keresztül 
szolgálja a jogbiztonságot. 

Ez a korlátozott igazságfelfogás természetesen nem magyar 
találmány. A német jog szerint a büntetőeljárás alapvető felada-
ta az igazság megállapítása. A német büntetőeljárási törvényben 
(Strafprozeßordnung) azonban nem szerepel az „igazság” szó. A 
német felfogás a terhelt bűnösségének vagy nem bűnösségének 
megállapításában látja az igazság lényegét. Ez az igazság nem 
anyagi, hanem eljárási természetű, amelyhez az eljárási jogsza-
bályok megtartásával lehet eljutni.53

Bárd rámutat arra, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 
gyakorlata szerint az egyezményben részes államok nem arra 
vállaltak kötelezettséget, hogy a materiálisan igazságos dön-
téseket hozzák meg bíróságaik, azaz a tényállást a valóságnak 
megfelelően állapítják meg, és a jogot helyesen alkalmazzák. A 
processzuális igazságosság gondolatának térnyerése párhuzamos 
volt azzal az elbizonytalanodással, hogy a büntetőeljárásban az 

51 Az orvvadászat társadalmi megítélésére lásd: Elek Balázs: Orvvadászok nyomában. 
Elemzések és történetek a tárgyalóteremből. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 
2009
52 Kadlót: i. m. 2010, 23–44. o.  
53 Mohácsi Barbara: A büntetőeljárási „igazságkutatás” és az alapjogi garanciák egyensú-
lya a német büntetőeljárási jogban. (A naplófeljegyzés mint bizonyíték) In: Dolgozatok 
Erdei Tanár Úrnak. (szerk.: Holé Katalin–Kabódi Csaba–Mohácsi Barbara), ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2009, 316–326. o.

igazságot tükröző helyes döntés egyáltalán megszülethet-e. Eh-
hez kellett az a szkepszis, amit az elmúlt fél évszázad tudomá-
nyos irányzatai szülte kétségek teremtettek. Kellettek a modern 
igazság és bizonyítási teóriák, amelyek megkérdőjelezték a jog-
alkalmazás alapjául szolgáló korrespondencia elmélet tételét, azt, 
hogy létezik egy megismerőtől független világ, amelyről objektív 
tudást szerezhetünk.54 A strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt a 
panasszal érintett kormányok nem járnak sikerrel, ha valamely 
jogkorlátozást a büntetőeljárásban pusztán arra hivatkozva kí-
vánják igazolni, hogy arra az „anyagi” vagy „objektív” igazság 
megállapítása érdekében volt szükség. A sérelmezett döntés-
sel szemben panaszosként fellépőknek is kicsi az esélyük arra, 
hogy sérelmük orvoslást nyer, ha úgy vélik, ügyükben tartalmilag 
helytelen, tévesen megállapított tényeken alapuló, igazságtalan 
döntés született. Valójában az egyezmény is elsőbbséget ad a 
processzuális igazságosságnak az anyagi és a materiális igazság-
gal szemben, azaz a helyes döntés követelményével szemben.55

A processzuális igazságosság az, ami képes kompenzálni a 
perbeli megismerés szükségképpeni fogyatékosságait és elfo-
gadhatóvá tehet olyan döntéseket is, amelyeknek a materiális 
igazságosságáról nem lehetünk meggyőződve. A processzuális 
igazságosság mellett szól – Bárd érvelése szerint – az, hogy ki-
vitelezhető.56

3.5. Az anyagi és processzuális igazság az Alkotmánybíró-
ság határozataiban

Az Alkotmánybíróság a perben elérhető igazság kérdését 
ugyancsak a processzuális igazság javára döntötte el, bár meg-
jelenik az anyagi igazság elérésének az igénye is az egyes hatá-
rozatokban. A törvényességi óvás jogintézményét megszüntető 

54 Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes 
eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó, Budapest, 2007, 69–75. o.
55 Bárd: uo. 66. o.
56 Bárd: uo. 77. o.
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határozatában arra mutatott rá, hogy az Alkotmány az anyagi 
igazság elérését alanyi jogként nem biztosítja, nem is biztosít-
hatja, mivel az annak szükségképpeni elemét jelentő perbeli 
megismerhetőségének korlátait megfelelő mértékben oldó kor-
rekciós technikák nincsenek. A jogerő szempontjából oly lénye-
ges jogbiztonság elve is tág mérlegelési és döntési lehetőséget 
hagy nyitva a jogalkotó számára, hiszen a jogállamiság más elvek 
érvényesülését is megköveteli, s ezek a jogbiztonság követelmé-
nyével ütközhetnek. Például az igazságosság egyedi esetekben 
való megvalósulását elősegítő méltányosság intézménye a jog-
biztonsággal elvileg ellentétes. A jogbiztonság azonban mégsem 
szenved csorbát, mert a konkrét kivételek érvényesülési körét és 
feltételeit a jog előre tisztázza. 

Az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbizton-
ságot szolgáló intézményeken és garanciákon belül maradva va-
lósulhat meg. „Az anyagi igazság érvényesülésére” éppúgy nem 
biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány, mint ahogy 
arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. 
Ezek a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érde-
kében megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó – intéz-
ményeket kell létrehoznia, és az érintett alanyi jogokat garantál-
nia. Az Alkotmány tehát az anyagi igazság érvényre juttatásához 
szükséges és az esetek többségében alkalmas eljárásra ad jogot, 
és azt nem garantálja, hogy annak eredménye minden esetben 
helyes lesz. 

Az anyagi igazságosság és a jogbiztonság követelményét a jog-
erő intézménye hozza összhangba – megint csak a jogbiztonság 
elsődlegessége alapján.

A törvényességi óvás jogintézménye megszüntetésének is az 
volt az egyik döntő indoka, hogy a törvényesség vagy az anyagi 
igazságosság önkényes válogatás szerinti érvényesülése nem al-
kotmányos.57

57 9/1992. (I. 30.) AB határozat

Király bírálta az Alkotmánybíróság határozatának azon szö-
vegrészét, mely szerint anyagi igazságra nincs alanyi jog, mert ez 
nem helytálló általános állítás formájában. Ha például terheltről, 
vádlottról van szó, neki joga van arra, hogy elítéltetése csak bi-
zonyított, igaz tények alapján legyen kimondva, ezért perújítás 
javára még a halála után is lehetséges. Azért is félreérthető Király 
szerint az Alkotmánybíróság ezen határozata, mert néha anyagi 
„igazságosságot”, majd „igazságot” említ. Ez egy pongyola meg-
fogalmazás, ugyanis az igazságosság (justitia) helyett a rövidebb 
igazság (veritas) szót írja helyenként. A bíróság arra hivatott, 
hogy igazság alapján igazságosan ítéljen, ennek képtelenség az 
ellenkezőjét állítani, és Király is biztos benne, hogy az Alkot-
mánybíróság határozata sem ezt akarta.58

Az Alkotmánybíróság más döntéseiben kifejezetten foglalko-
zott olyan jogintézményekkel, amelyek az anyagi igazság érvény-
re jutását szolgálják. Az állam büntetőigényének érvényesítése 
során ilyen a védelem funkciójának olyan szabályozása, amely a 
büntetőeljárás alá vont személy rendelkezési jogát jelentősen kor-
látozza. A büntetőeljárások törvényben meghatározott körében 
a védő részvétele kötelező, azaz a védő a terhelt akaratától füg-
getlenül, a törvény rendelkezése alapján vesz részt az eljárásban. 
Mind a kötelező, mind pedig a lehetséges védői közreműködés 
esetében a védő a védelmi funkció ellátásához szükséges joga-
it a terhelt akaratától függetlenül, esetenként kifejezett akarata 
ellenére is, a terhelt érdekében gyakorolja. „A védelemhez való 
jog, így a védelem funkciójának ellátása garanciális jelentőségű a 
büntetőjogi felelősség kérdésében hozott jogerős döntésig, amely 
ideális esetben megfelel az anyagi igazság jogállami követelmé-
nyének.”59

A büntetőigény elévülési szabályainak visszamenőleges mó-
dosítására irányuló törvényhozói törekvések kapcsán állapította 

58 Király (1993) i. m. 257–261. o.
59 1320/B/1993. AB határozat a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvénynek azon 
rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatáról, amely az ügyvéd által történő felül-
vizsgálati eljárás kezdeményezése elé korlátot állít
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meg az Alkotmánybíróság, hogy nem hárítható az elkövetőre 
annak terhe, hogy az állam mulasztása miatt a büntetőeljárás 
ideális célja, az igazságos és rendeltetését betöltő büntetés kisza-
bása nem teljesülhet. Ennek az alkotmányos teherelosztásnak a 
szempontjából közömbös, hogy az állam rosszul vagy egyáltalán 
nem érvényesítette a büntetőigényét, és közömbös az is, hogy 
milyen okból.

Kétségtelen, hogy a büntetőeljárás szabályozásakor sem lehet 
az igazság abszolút, mindenáron és minden eszközzel elérendő 
cél, mivel éppen a tisztességes eljárás követelményei miatt az 
eljárás szereplőinek jogai, érdekei védelmében olyan garanciák-
ra is szükség van, amelyek esetenként szűkíthetik az elkövetőre 
és a bűncselekményre vonatkozó igazság megállapításának le-
hetőségét. Ilyen például a terhelt joga a hallgatásra, a tanúzási 
akadályok és mentességek, továbbá a bűncselekmény útján, más 
tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges kor-
látozásával szerzett bizonyítékok értékelésének tilalma. A Be. a 
különeljárásban nem ad és nem is adhat felmentést a büntető-
bíróság alkotmányosan megalapozott feladata alól. A büntető-
bíróság – a vád keretei között – a büntetőigényt az anyagi igaz-
ság alapján, a törvényes és tisztességes eljárás követelményeinek 
megfelelően köteles elbírálni. A vád bizonyításának terhe ugyan 
az ügyészt terheli, azonban a bíróságnak hivatalból és önálló 
szakmai felelősséggel kell törekednie az igazság elérésére, azaz az 
állami büntetőigény ténybeli alapjainak megalapozott, a valóság-
nak megfelelő megállapítására.60

A felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának különleges 
eljárásban történő elrendelése kapcsán arra mutatott rá, hogy a 
jogbiztonság elvének és a törvénynek megfelelő megbüntetés al-
kotmányos követelményének konkurálása esetén az előbbi élvez 
prioritást. A jogbiztonság érdekében el kell viselni azokat a bí-
rói hibákat vagy tévedéseket, amelyeknek köszönhetően egyes 
elkövetők a megérdemeltnél enyhébb büntetésben részesülnek. 

60 14/2004. (V. 7.) AB határozat; 11/1992. (III. 5.) AB határozat ABH 1992, 77, 92.

A terheltre kedvező tévedés esetében az állami büntetőhatalmat 
megvalósító két szervezet, a bíróság és az ügyészség kellő körül-
tekintés nélkül járt el. Az ennek következtében hibásan kiszabott 
büntetés megváltoztatása, helyesbítése nem történhet a rendkí-
vüli jogorvoslat mellőzésével, mert a jogerő feloldására csak az 
tekinthető elfogadható eszköznek. A jogállam lényegi ismérvét 
jelentő jogbiztonság követelményével és a jogerő tiszteletével el-
lentétes az, ha az állam büntetőhatalmának gyakorlói, a bíróság 
és az ügyészség a jogerő beállta után akár hosszú idővel is lehe-
tőséget kapnak a téves vagy hibás jogerős bírósági határozatnak 
a terhelt terhére – a jogerő feloldására irányuló rendkívüli peror-
voslati eljárás mellőzésével – történő módosítására.61

A ténykérdések kapcsán bejelenthető jogorvoslatok alkotmá-
nyossági vizsgálata körében ugyancsak felmerült az anyagi igaz-
ság kérdése. A perorvoslat ugyanis az a jogi eszköz, amelynek 
segítségével a vád és a védelem az elsőfokú bíróság határozatát 
és eljárását kifogásolhatja úgy, hogy a magasabb bírói fórum an-
nak felülvizsgálatára és az arról való döntésre kötelezett. Sem a 
jogorvoslathoz való jog alkotmányos tartalma, sem a jogorvoslati 
jogosultság garanciális eljárási alapelve nem biztosít alanyi jogot 
arra, hogy a büntető felelősségre vonás alapjául szolgáló tényál-
lás-megállapítást minden esetben az elsőfokú bíróság végezze, 
illetve hogy tényállási hiba esetén a másodfokú bíróság korrigáló 
döntése ellen újabb jogorvoslati lehetőség nyíljék, avagy ténykér-
désekben a másodfokú bíróság csupán korlátozott reformatórius 
jogkörrel vagy azzal sem rendelkezzék. A büntetőeljárás szem-
pontjából is érvényes továbbá az Alkotmánybíróságnak a Polgári 
Perrendtartás tekintetében kifejtett álláspontja, amely szerint a 
hatályosnál sokkal részletesebb és bonyolultabb perrendtartási 
szabályozás sem tud garanciát adni arra, hogy minden eseti bí-
rósági döntés tökéletesen megfeleljen az anyagi igazság követel-
ményének.62

61 5/1999. (III. 31.) AB határozat
62 49/1998. (XI. 27.) AB határozat; 1437/B/1996. AB határozat, ABK 1998. március 
124., 126.
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A büntetőeljárásról szóló törvény egyik sokat vitatott módo-
sításának vizsgálata során pedig megjegyezte, hogy a módosítás 
egyik kifejezett jogalkotói szándéka „a hatékony, gyors, az igaz-
ság szolgáltatására törekvő jogrendszer”, illetőleg „mind a polgá-
ri, mind a büntetőeljárásokban a nagy súlyú, kiemelt vagyoni ér-
téket érintő és a társadalom által nagy figyelemmel kísért ügyek 
hatékony, belátható időben lezárható, jogszerű elbírálása” volt. 
Ez a jogalkotói rendelkezés azonban pusztán célkitűzés, mivel 
semmiféle konkrét feladat, határidő, szankció stb. nem kapcso-
lódik hozzá.63

3.6. A valós tényállás megállapítására irányuló törekvés, a 
középutas igazságszemlélet

Láthattuk, hogy a szerzők nagy része bár kívánatosnak tarta-
ná a büntetőeljárásban az objektív igazság elérését, ezt általában 
nem tartják kivitelezhetőnek.

Tremmel például hangsúlyozottan „középutas” állásponton 
van. A büntető eljárásjog általános feladataként ő is az igazság 
elérését tekinti. Ezzel kapcsolatban két alapvető megszorítást 
tart indokoltnak: az első az, hogy az igazságról nem mint erkölcsi 
(jogi) igazságról, azaz igazságosságról, hanem csupán a ténykér-
dések megoldásával kapcsolatos, azaz ismeretelméleti megkö-
zelítésben (gnoszeológiai aspektusban) vett igazságról van szó, 
arról, hogy az ügydöntő határozatokban megállapított tényállás 
a valósággal megegyezzen, megfeleljen a valóságnak. A második 
megszorítása Tremmelnek, hogy felesleges és kifejezetten káros 
a bűnügyekben elérhető igazság elé bármilyen jelzőt tenni. So-
kan például objektív igazságot, vagy teljes igazságot emlegetnek, 
azonban ezek a jelzők véleménye szerint félrevezetőek. Az igaz-
ság ugyanis a megismerés minőségi tulajdonsága, megismerés pe-
dig nem folyhat megismerő alany, azaz szubjektum nélkül. Ebből 
következően az igazságnak mindig van több-kevesebb szubjektív 

63 166/2011. (XII. 20.) AB határozat

mozzanata, oldala, és tisztán objektív igazság nem is létezik. Így 
egy középutat fogad el, azaz nagyban törekedni kell az igazság 
elérésére, de teret kell engedni az ún. negatív ügydöntő határoza-
toknak, így a nyomozás megszüntetésének, a felmentő ítéletnek, 
különös tekintettel az ártatlanság vélelmére és kétség esetén a 
terhelt javára való döntéssel. Ebből következően fő szabályként 
csak a bűnösség megállapításához és a büntetés kiszabásához kö-
veteli meg a törvény az igazság elérését.64

A jelzőtlen igazságfelfogással szemben Erdei attól tart, hogy 
ez az elgondolás inkább zavart okoz, mint megtisztítja a fo-
galmat a rárakódott rétegektől, így ő maga jobbnak érzi, hogy 
szükség esetén jelzővel pontosítsa, milyen értelemben használja 
a kifejezést. A formális igazság kimondása természetesen a leg-
gyakrabban a materiális igazság megállapításán nyugszik, ám ez 
nem feltétlen követelmény. Az akkuzatórius eljárás tehát a jog-
vita eldöntésével zárul, a döntés alapja pedig némileg más, mint 
a vegyes rendszerű eljárásban. A vegyes rendszerű eljárás bíró-
ságának a jog az igazság megállapítását a feladatává teszi, ami 
kizárja a passzív szerepet.65 Ismerve az „igazság” szó jelentésének 
változatosságát, szerzőkénti különböző értelmét, valóban nem 
célszerűtlen, ha pontosabban meghatározzuk, hogy mit értünk 
a fogalom alatt. Az eljárási törvény által a büntetőeljárás felada-
tául megszabott „igazságszolgáltatás” is úgy lesz értelmezhető, 
ha pontosabb meghatározást rendelünk a fogalom mellé annak 
érdekében, hogy érthető legyen, milyen elvárást támasztunk a 
jogerős döntéssel szemben.

Herczog a jogerőről szóló monográfiájában a jogerő lényege 
kapcsán hivatkozik arra az álláspontra, hogy a nem megfelelően 
feltárt tényállásokat az ítélet tényállásából mellőzni, kirekeszteni 
lenne szükséges. Az igazságszolgáltatás iránti bizalmat is aláás-
sa, ha egy hiányosan felderített bűnügyben kell dönteni. Később 
felbukkanó újabb bizonyító anyag esetén az efféle határozatok 

64 Tremmel (2001): i. m. 36. o.
65 Erdei (2011): i. m. 15., 30–31. o.
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az igazságtalanság elmarasztaló bélyegét hordozzák magukon. 
Mivel a döntésekhez jogerő kapcsolódik, utólag már csak rend-
kívüli jogorvoslatok útján állítható helyre az igazság(osság), ami 
viszont csak kivételes esetben lehetséges. Javaslata szerint ezért 
„olyan permegakadályozó végzéseket kellene alkotni, amelyek 
megakadályozzák a büntetőügy eldöntését, és a vád elenyészését 
eredményezik, mert a megelőzés jobb mint az orvoslás, és jobb 
egy döntést elkerülni, mint azt helyesbíteni.”66 Ez a javaslat tehát 
azt az igényt veti fel, hogy teljesen fel nem deríthető esetekben 
hozhasson a bíróság is olyan határozatot, ami nem dönti el vég-
legesen az ügyet.67

Úgy vélem, hogy a hatályos büntetőeljárásról szóló törvény is 
nevezhető középutas megoldásnak. Kötelezettségként írja elő a 
valós tényállás megállapítására irányuló törekvést, amivel egyben 
elismeri, hogy ez nem mindig lehetséges. Kötelező megalapozott 
tényállást megállapítani, ami azonban korántsem jelenti minden 
esetben azt, hogy a tényállás a valós tényeket tartalmazza. Ismeri 
a törvény a vádalkut, ami már-már a tényállásra nézve is lehet-
séges, és emellett az ügyész által nem indítványozott bizonyítást 
nem is mindig kötelező lefolytatni.68

Mindezek után joggal merülhet fel a kérdés, hogy a jogerő 
által védett értékként megemlíthető-e az igazság. Ha igen, ez 
alatt anyagi igazságot, avagy a processzuális igazságot, esetleg 
mindkettőt értjük-e? Nem nehéz ugyanis belátni azt, hogy a 
két fogalom és azokon belül is az egyes megközelítések teljesen 
különbözőek. Egy ítélet, amely megfelel a processzuális igazság 
fogalmának, az anyagi igazságnak teljesen ellentmondhat. 

Képzeljünk el egy együtt élő fiatal párt, akiknek a kapcsola-
tát hangos, esetenként már-már becsületsértő veszekedések jel-

66 Herczog P.: Die Rechtskraft strafgerichtlicher beschlüsse und ihre beseitigung, 
Inaugural Dissertation, Freiburg, 1971, 109. o.
67 A hatályos Be. – úgy vélem – ebben megfelelő szabályozást ad, ugyanis vádemelés ese-
tén a vádelvből következően azt ki kell meríteni, a bíróság nem kerülheti meg a döntést. 
Ha kétséges a vádemelés sikere, akkor a nyomozás során több lehetőség is van a jogerő-
hatás nélküli, az újabb eljárást ki nem záró döntések meghozatalára.
68 lásd: Be. 75. § (1) bekezdés, 538. § (7) bekezdés

lemzik. Félnek is a baráti körben, hogy előbb-utóbb esetleg egy 
csúnyább vita után valamelyikük kárt tesz a másikban. Minden 
vita azonban látványos kibéküléssel fejeződik be. Egy alkalom-
mal azonban a fiú elkövet egy kis botlást, és a barátnő szemében 
megbocsáthatatlanul félrelép. Amikor erre lakásukon fény de-
rül, kiabálás, tányércsörömpölés kezdődik. Érzi a fiú, hogy most 
nincs értelme vitatkozni, ezért fogja magát és távozik a lakásból. 
Távozásakor bár hozzá sem ér a lányhoz, az idegességében az 
emeleti lépcsőn megbotlik, miközben barátja elrohan mellette, 
így leesik, és fejét a falba veri úgy, hogy orra megreped. A szom-
szédok hallják az ordibálást, a dübbenést, és aggódnak is, hogy 
nem bántja-e a fiú a barátnőjét. Ez az aggodalom szinte a bizo-
nyosságig erősödik, miután a fiú távozik, és kiérkeznek a men-
tők. A lány már a mentők kihívásakor elmondja azt a szubjektív 
érzését, miszerint barátja úgy nekilökte a falnak, hogy betört az 
orra, és később a vallomásaiban is ezt tartja fenn. A mentősök 
közvetett tanúként is ugyanezt tudják megerősíteni. A nyomozás 
során tanúként kihallgatott barátok is kénytelenek elmondani, 
hogy a korábbi veszekedéseket hallván ők már sejtették, hogy 
előbb-utóbb a fiú bántalmazni fogja barátnőjét. A szomszédok 
is terhelően vallanak a fiúra, akit szóváltás, ordibálás és egy nagy 
csattanás után láttak sietősen távozni a lakásból. A helyszíni 
szemle alátámasztja a sértett lány előadását, azt, hogy vérfolt van 
a falon, ahová a barátja nekilökte. Az igazságügyi orvos-szakértői 
vélemény megállapítja, hogy „a sérülés keletkezhetett úgy, ahogy 
a sértett előadta, hátulról nagy erővel meglökték, majd egyensú-
lyát vesztve orrával a falnak esett, amely testrésze megrepedt, ami 
8 napon túl gyógyuló sérülést eredményezett”. 

Mindezen bizonyítékokkal szemben áll a terheltünk egyszerű, 
alig hihető védekezése, hogy ő nem bántotta a sértettet, és nem 
is tudja, hogyan keletkezhetett a sérülése. 

Talán nem kell bizonygatnom, hogy igen könnyen előfordul-
hat az, hogy a bíróság bűnösnek találja a vádlottat súlyos testi 
sértés bűntettében. Ezt a Be. 351. § (2) bekezdésének megfele-
lően megalapozott tényállásban rögzíti. A tényállás ugyanis me-
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galapozatlansági hibákban nem szenved. Nem felderítetlen, nem 
hiányos, nem ellentétes az iratok tartalmával, és helytelen logi-
kai következtetés sincs benne. Egyszerűen csak nem igaz. Később 
kiderülhet, hogy a döntés hibás volt, de a processzuális igazság 
ellenére is mindenki egy újabb justizmordról beszélne. A sajtó a 
bíró felelősségre vonását követelné, holott nem tett mást, mint a 
kötelességét teljesítve a meggyőződése szerint ítélkezett.69

Nem biztos, hogy lesz esélye a terheltnek esetleges másodfokú 
eljárásban bizonyítani ártatlanságát, mert főszabályként a má-
sodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú ítélettel megállapított 
tényállásra alapítja.70 A tényálláshoz kötöttség elvi indokát a Be. 
78. § (2) és (3) bekezdése adja, mely szerint a bizonyítás eszköze-
inek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott 
bizonyító erejük; a bíróság a bizonyítékokat egyenként és összes-
ségükben szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így 
kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. Ezáltal biztosított 
a bizonyítékok hitelt érdemlőségének meggyőződés szerinti, 
szabad értékelése, és a védett mikénti mérlegelése.71

Kivételes, amikor a Be. megengedi, hogy a másodfokú bíróság 
a tényállást kiegészítse vagy helyesbítse, vagy eltérő tényállást ál-
lapítson meg, és ez alapján határozzon. A kiegészítés, helyesbítés 
csak a meglévő tényállásba illeszkedő ténymegállapítást ered-

69 Több esetben még a minden kényszer nélkül tett beismerő vallomásról is kiderül, hogy 
nem fedi a valóságot. Lásd például: BH 2001. 316. Legf. Bír. Bf. III/1404/1999/5. sz.; 
BH 1978. 157. Legf. Bír. Bf. IV/1477/1977. sz., vagy a híres-hírhedt Pusoma ügy: Heves 
Megyei Bíróság B. 445/1994/36, Bp. 279/1996/5, B. 201/1997/95
70  Be. 351. § (1) bekezdés
71 Kétségtelen, hogy a másodfokú felülbírálat [Be. 348. § (1) bekezdése] kiterjed az el-
sőfokú ítélet tényállására is. A tényállás módosításának joga azonban korlátozott, akkor 
nyílik meg a lehetősége, ha a tényállás megalapozatlan [Be. 351. § (1)-(2) bek., 352. §]. 
Ha az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, amit viszont a másodfokú 
bíróság – megalapozatlanság hiányában – módosít, akkor ez nem csupán eljárási sza-
bálysértés. Ezáltal ugyanis az adott határozat ténybeli alapja – a módosítás (helyesbítés, 
kiegészítés, kirekesztés) szerinti mértékben – megváltozik. Az a megalapozatlan, ami a 
megalapozott tartalom helyébe került. Ez még akkor sem közömbös, ha nincs kihatása 
a büntetőjogi főkérdésekre. Azt jelenti ugyanis, hogy a másodfokú bíróság az első fokon 
megállapított tényállás tartalmától függetlenül valójában a bizonyítékok felülmérlegelé-
sére bocsátkozott. Legf. Bír. Bhar. III. 616/2010/24. szám

ményezhet, attól eltérőt nem. Következésképpen, ha a tényállás 
megalapozatlansága ezúton kiküszöbölhetetlen, akkor az szük-
ségszerűen hatályon kívül helyezést eredményez. Ez alól egy ki-
vétel van: ha eltérő tényállás állapítható meg az iratok tartalma, 
ténybeli következtetés vagy bizonyításfelvétel útján, és annak 
alapján a vádlott felmentésének vagy az eljárás megszüntetésé-
nek van helye.72

Ennek az sem akadálya, hogy a másodfokú bizonyítás alapján 
megállapított új tények ellentétbe kerülnek az elsőfokú tény-
állás egyéb részeivel. Ebben a kivételes esetben ugyanis mód 
van olyan ténnyel kapcsolatos bizonyítékok eltérő értékelésére 
is, amelyekre a másodfokú bíróság bizonyítást nem vett fel. Ez 
esetben tehát a Be. 352. § (3) bekezdése szerinti korlát nem ér-
vényesül. E rendelkezés indoka, hogy feleslegessé teszi az ítélet 
hatályon kívül helyezését akkor, amikor a megalapozatlanság 
kiküszöbölése a megismételt eljárásban egyébként is a vádlott 
felmentését, az eljárás megszüntetését eredményezné. A bizo-
nyítékok eltérő értékelésével kapcsolatos korlátozás feloldása 
pedig azért szükséges, mert ellenkező esetben a másodfokú 
bizonyítással érintett, illetve nem érintett tények együttes ér-
tékelése, és így az eltérő tényállás megállapítása gyakorlatilag 
lehetetlen lenne.

Ugyanakkor az eltérő tényállás megállapításának törvényi le-
hetősége nélkül a bizonyítékok eltérő értékelése csak korlátozott 
törvényi lehetőség, mert annak eredménye összhangban kell áll-
jon a módosítandó tényállással.

Az eltérő tényállás megállapításának szintén alapvető feltéte-
le, hogy maga a tényállás megalapozatlan legyen. Ha a tényállás 
megalapozott, még a felmentő határozat érdekében sem lehet 
eltérő tényállást megállapítani pusztán a bizonyítékok eltérő ér-
tékelésével.73

72 Be. 352. § (1) bekezdés b) pont
73 BJD 7761., 8377., KÚRIA Bhar. III. 447/2012/4. szám, BJD 8349.
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Esetleges felülvizsgálati eljárásban még kevésbé lesz esélye a 
terheltnek vitatni a mérlegeléssel megállapított tényállást, mert 
ott a tényállás megalapozottságának kérdése érinthetetlen.74

3.7. A bírói meggyőződés és az igazság

A hazai büntetőeljárás irodalmában az egyik első értelmezés 
a bíró belső meggyőződéséről – Beksics Gyula fordításában – 
Carrara Ferencz nevéhez fűződik. Carrara levezetése szerint „a 
bizonyosságot, ha bölcsészetileg azon elemekben vizsgáljuk, me-
lyekből származhat: metaphyzikainak mondjuk, midőn pusztán 
csak okoskodás, phyzikainak, midőn a testi érzékek, erkölcsinek 
(vagy történetinek), midőn mások tanúságtételei képezik alap-
ját. A metaphyzikai bizonyosság szükséges, a phyzikai szilárd, 
az erkölcsi esetleges. Mind a három bizonyosság téves lehet. 
A metaphyzikai bizonyosságnál való tévedésnek logikai hiba, a 
phyzikainál a logikai hibán kívül az érzékek káprázata, a tör-
ténelminél a logikai hibán és az érzékek káprázatán kívül azok 
hazugsága is lehet oka, kik hamis dolgot igaz gyanánt adnak 
elő. (…) Ezért a metaphyzikai bizonyosságnak elsősége van a 
phyzikai bizonyosság és a történeti bizonyosság fölött. A bün-
tetőeljárásban ami a tény megállapítását illeti, mégsem érhető 
el sem metaphyzikai, sem phyzikai bizonyosság, hanem csak a 
történeti bizonyosságra kell a figyelmünket fordítani. Ezt min-
denki igaznak ismeri el a metaphyzikai bizonyosság tekinteté-
ben. Sokan azt hiszik, hogy a bíró néha phyzikai bizonyosságot 
is szerezhet a bűntettről. Valójában különböző tényekről szerez 
meggyőződést, és ebből von következtetést a bűntettre. Ily érte-
lemben azonban phyzikai bizonyosságot szerzett a bíró akkor is, 

74 Be. 423. § (1) A felülvizsgálati eljárásban a jogerős határozatban megállapított tény-
állás az irányadó. A felülvizsgálati indítványban a jogerős határozat által megállapított 
tényállás nem támadható. „A felülvizsgálati eljárás során a Legfelsőbb Bíróság még a 
megalapozatlan tényálláshoz is kötve van – a megalapozatlanságot nem orvosolhatja, ez 
okból az ítéleteket hatályon kívül sem helyezheti –, csak az ítéletben megállapított tények 
alapul vételével történhetett meg annak a felülvizsgálata, hogy a terhelt bűnösségére vont 
jogi következtetés helyes-e.” Legf. Bír. Bfv. III. 1. 119/1998/7. szám

midőn hitelt ad a tanúnak, kinek vallomását hallja vagy olvassa. 
A bíró éppen úgy phyzikailag van meggyőződve arról, hogy a 
vádlott sírt, hogy a folt vértől származik, mint arról, hogy a tanú 
azt mondta. De hogy e tények bizonyosságát a bűntett bizonyos-
sággá változtassa, tovább kell mennie, s e második bizonyosságot 
az első esetben okoskodásból, vagy utóbbi esetben a tanú hitelt 
érdemlőségéből kell merítenie. A bíró a bűntett felől csak akkor 
szerezhet jogosan phyzikai bizonyosságot, ha azt előtte, a tárgya-
lás alatt követik el.”75 

Carrara értelmezésében az emberi bizonyosság elvét, a bizo-
nyítékok elfogadását vagy elvetését az ún. belső meggyőződés 
rendszerére alapozzuk. Ez abból áll, hogy a törvény nem fog-
lalkozik azon bizonyítékokkal, melyek alapján a bíró kimondja, 
miszerint a bűntett létesült, hanem megelégszik azzal, hogy azon 
ember, kire komoly tiszt bízva van, kifejezze meggyőződését.76

Ebből következően már a XIX. század közepén megjelent a 
jogirodalomban az a nézet, hogy a bírói meggyőződés folyamata 
nem tekinthető olyan objektív kategóriának, ami szükségszerűen 
maga után vonná az objektív történeti igazságot.

Napjaink jogirodalmában Finszter ehhez hasonló álláspont-
ja szerint a bíróság marasztaló döntése semmilyen módon nem 
alkalmas annak igazolására, hogy a bizonyítás valóban helyes 
tényállást állapított meg. „Az igazságos ítélet maga ugyan erköl-
csi értéket jelent, de alkalmatlan arra, hogy a történeti tényállást 
alkotó tények valóságtartalmát alátámassza.” Finszter szerint azt 
is mondhatjuk, hogy a büntetőjogi bizonyítás helyességét ma-
gának a pernek a törvényes lefolytatása nagyban segíti, de nem 
garantálja. Ami az itt mutatkozó ellentmondást feloldhatja, 
az a belső meggyőződés lehet. Finszter úgy véli, hogy a belső 
meggyőződésre alapított határozathozatal azt jelzi, hogy a ter-
mészettudományos megismeréssel ellentétben a jogi megisme-
rés igazságtartalma sem a gyakorlatban történő beválással, sem 

75 Carrara Ferencz: A büntető jogtudomány programja. Fordította: Beksics Gusztáv. A 
Magyar Tudományos Könyvkiadó Hivatal, Budapest, 1878, 902. §, 420–421. o.
76 Carrara: i. m. 420–425. o.
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pedig a természettudományok által feltárt törvényszerűségeknek 
a konkrét esetben való alkalmazásával nem igazolható. A bün-
tetőeljárási garanciák kimunkálása és alkotmányos alapelvekké 
nemesítése ezeknek a korlátoknak a belátása.77

Király arra mutatott rá, hogy a bírói meggyőződés szerepé-
nek felnagyítása az ítéleti bizonyosság kialakításában, valamint 
az előforduló bírói tévedések táplálják azokat a véleményeket, 
amelyek tagadják a büntetőítélet igazságát, illetve bizonyossá-
gát, és legfeljebb valószínűséget engednek meg. Ismert képvi-
selője e nézetnek Jerome Frank amerikai jogtudós, aki a Courts 
on Trial című munkájában élesen bírálta az amerikai igazság-
szolgáltatást. Király álláspontja szerint az igazság és bizonyos-
ság szubjektivista fölfogásához, illetve relativizálásához vezet, 
ha a per eredményét a meggyőződéssel azonosítjuk, mert itt a 
meggyőzött bíró lesz az egyedüli kritérium. Király a bíró meg-
győzésének és meggyőződésének a jelentőségét nem tagadja, de 
kétségbe vonja a szubjektivista pszichologizáló értelmezését, és 
ennek egyeduralmát. Ugyanis minden bírósági ítéletnek meg 
kell felelnie az ésszerűség követelményeinek, és ki kell állnia az 
ész kritikáját. A büntetőítélet, a kijelentések akkor igazak, ha 
a valóságot fejezik ki, a megegyezést a valósággal semmi sem 
pótolhatja, hiányát semmi sem orvosolhatja, a bíró meggyőző-
dése sem. A meggyőződés nem tesz igaz kijelentést hamissá és 
hamisat igazzá. A jog a bíró téves meggyőződése folytán azon-
ban elismerhet igaznak olyan ítéletet, amely hamis. A jog teremt 
tehát eszközöket a tévedés jóvátételére, hogy a valóság és az íté-
let összhangba kerüljön, valamint gondoskodik a tévedés okozta 
sérelmek jóvátételéről.78

A meggyőződés perjogi fogalmának kialakulása a bizonyíté-
kok értékelési rendjében lényeges változást hozott. Szemben a 
formális bizonyítékokkal, amelyek tartalma, létrejöttük körül-

77 Finszter (2009): i. m. 60–98. o.
78 Király Tibor: Valószínűség és bizonyosság a büntetőeljárásban. A valószínűség néhány 
alkalmazása. (Részletek a Büntetőítélet a jog határán, KJK, Budapest, 1972, IV. fejezet 
241–249., 256–279. oldaláról.)

ményei, hitelességük, bizonyító erejük, valódiságuk nem volt 
vizsgálható a bíró részéről, a meggyőződés ezek egy részének az 
ellenőrzését is lehetővé tette. A meggyőződés belső folyamatá-
nak kialakulását azonban jogi normával nem lehet szabályozni, 
és ennek során jogi normával nem lehet elhatárolni az objektív 
jellegű tényezőket. A jogszabály legfeljebb arra lehet alkalmas, 
hogy tiltó rendelkezésekkel (például az elfogultság és a bíró ki-
zárásának szabályozásával), valamint pozitíve előírt követelmé-
nyekkel (például a megalapozottság kritériumrendszere, indoko-
lási kötelezettség) ennek a belső folyamatnak a lényegéről – az 
ítélet indokolásában történő beszámolás útján – mint a maga-
sabb szintű bírói fórumok, az ügyben érintett feleknek és a köz-
véleménynek ellenőrzési lehetőséget biztosítson.79

A belső meggyőződés alapján rögzített tényállást a bíró kö-
teles megfelelően megindokolni, számot adni döntéshozatali 
tevékenységéről, a felülbíráló bíróság pedig ezt jogosult és köte-
les ellenőrizni. Ha a bíróság az indokolási kötelezettségének oly 
mértékben nem tett eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra al-
kalmatlan, az feltétlen hatályon kívül helyezési okot valósít meg. 
Ha a megtámadott határozat indokolása olyan mértékben hiá-
nyos, hogy nem állapítható meg belőle, mire alapította a bíróság 
a döntését, akkor nyilvánvalóan meghiúsul az érdemi felülbírálat 
lehetősége, ami hatályon kívül helyezést eredményez.

Ezzel szemben a jogi indokolási kötelezettség megsértése, il-
letve hiányossága – természetéből adódóan – általában nem fel-
tétlenül képez hatályon kívül helyezési okot, ott a belső meggyő-
ződésnek egészen más értelme van.80

A büntetőeljárásról szóló törvény a bizonyítékok értékelése 
körében rögzíti, hogy a bizonyítás eszközeinek és a bizonyíté-
koknak nincs törvényben előre meghatározott bizonyító ereje. 
A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összes-

79 Be. 78. § (3) bekezdés; Be. 21. §; Be. 258. § (3) bekezdés; Be. 351–352. §; stb.; lásd 
még: Nagy Lajos: Ítélet a büntetőperben. A büntetőbírói döntési tevékenység problémái. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974, 250–264. o.
80 1/2007. BK vélemény 1. a) pont; Be. 373. § (1) bek. III. pont a) és b) alpont
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ségükben szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így 
kialakult meggyőződése szerint állapítja meg.81 

Kérdésként merülhet fel, hogy a bírói meggyőződés hogyan 
tükröződhet a bizonyítékértékelésben, hogyan lehet megindo-
kolni azt a meggyőződést, ami esetleg ellentmond annak, amit 
a többi bizonyíték logikusan sugallna. A határozatban ugyan-
is sokkal egyszerűbben meg lehet indokolni egy döntést azzal, 
hogy a bizonyítékok zárt logikai rendszert alkotnak, szemben a 
bíró szubjektív belső meggyőződésével. Lehetséges, hogy a bíró 
meg van győződve arról, hogy a kihallgatott, terhelő vagy mentő 
vallomást tevő tanúk nem mondanak igazat, azonban ezen egy-
mással összhangban lévő vallomásokkal szemben csupán annyit 
tudna ellenérvként felhozni, hogy nem hiszi el.82

Az ítélethozatalnál számos olyan tényező szerepet játszhat, 
amit logikai alapon nem lehet megindokolni. Egy ítélet logi-
kailag teljesen elfogadható, ha például öt terhelő vallomást tevő 
tanú vallomását fogadja el a bíró, szemben két mentő tanúéval, 
de logikailag már aggályos lehet, ha pusztán arra a szubjektív 
megérzésére hivatkozik, hogy az öt terhelő tanú vélhetően rosz-
szul emlékezik, vagy a nyomozás során valószínűleg meg nem 
engedhető befolyás hatására tettek terhelő vallomást, vagy is-
merték fel a terheltben az elkövetőt.

Vitán felül áll az a megállapítás, hogy abban az esetben is fel-
mentő rendelkezést kell hoznia a bírónak, ha szubjektíve bű-
nösnek gondolja a terheltet, azonban ezt a rendelkezésre álló 
bizonyítékok nem támasztják alá. A gyakorlatban a probléma 
inkább elítélésnél merülhet fel. Elvileg nincs helye olyan elíté-
lésnek, ahol a bíró meggyőződése szerint nem a vádlott követte 
el a bűncselekményt, vagy legalábbis nem a vád által előadott 
módon, azonban a tanúk és vádlottak vallomásaiból ennek az 
ellenkezője következik. A legkényesebb része a ténymegállapí- 

81 Be. 78.§ (2), (3) bekezdés
82 Elek Balázs: A téves ténymegállapítás egyes pszichológiai aspektusai. Debreceni Jogi 
Műhely, III. évfolyam 4. sz., 2006/b. 10. 01.; http://www.jogimuhely.hu

tásnak az, amikor a bíró magát a beismerő vallomást sem tartja 
hitelesnek, főleg, ha azt utólag maga a terhelt is vitatja.

Több olyan büntetőügy is ismert, ahol az első fokon eljárt bíró 
meggyőződésével szemben az utóbb eljáró bíróság más követ-
keztetésre és ellentétes ténymegállapításokra jut, lényegében úgy, 
hogy ugyanazon ügy bizonyítékai alapozhatják meg mindkét 
döntést. Ilyenkor a laikus közvélemény, de sokszor a szakma is 
értetlenül áll a kellően nem közvetített döntések előtt.83

Korábbi munkáimban már értekeztem arról, hogy problémát 
látok abban, hogy nem vagy alig lehet találni olyan közzétett 
bírósági határozatot, amely a bírói meggyőződés kialakításának 
nem pusztán logikai szempontjaira vonatkozna.84

A bírói belső meggyőződés, amit a büntetőeljárási törvény 
mérceként előír, olyan pszichológiai tényezők alapján alakul ki, 
amelyeknek az ismerete tudatosabbá teheti a vallomások meg-
szerzését és értékelését. A hagyományosan megkövetelt logikus 
és formalizált vallomásértékelést ezért jobban összhangba kelle-
ne hozni a pszichológiai szempontokkal, ami alatt érteni kell a 
vallomást tevő észlelésekor lejátszódó törvényszerűségeket, a bi-
zonyíték megszerzésével kapcsolatos jelenségeket, és a vallomás 
kialakulását befolyásoló tényezőket is. Ez elősegíthetné az olyan 
esetek elkerülését vagy csökkentését, ahol csak utólag derül ki, 
hogy a bíróság ártatlanul, vagy kellő bizonyíték hiányában ítélt 
el valakit.

Végül érdemes arra is utalni, hogy látszólag különbség van a 
bírói ítélet bizonyossági szintjében a common law és a konti-
nentális jogrendszerű országok között. A common law jogrend-
szerekben a „beyond reasonable doubt” a mérce, azaz ne legyen 
ésszerű kételye, kétsége a bírónak. A francia, német gyökerű ve-
gyes rendszerben az „intime conviction”, a belső meggyőződés 
a bizonyosság kívánalma, mértéke. A bizonyítás szempontjából 

83 Bencze M.–Zsíros Zs. (2005): A bűnösség vélelme – a „Buktai-ügy” tanulságai. In: 
Szabadfalvi J. (szerk.): AMABILISSIMUS – A legszeretetreméltóbbak egyike. Loss 
Sándor Emlékkönyv. Debrecen, 151–165. o.
84 Elek (2008): i. m. 20–21. o.
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valójában mindkettő ugyanazt jelenti. A bírónak biztosnak kell 
lennie a bűnösségben.85

A common law jogrendszerekben napvilágra került nagyszá-
mú justizmord azt is igazolja, hogy az igazság megtalálására jog-
rendszerektől függetlenül nincs garancia.

Sajnos szinte könyvtárnyi irodalma van a különböző korokban 
és jogrendszerekben napvilágra került olyan bírói tévedéseknek, 
ahol az igazság megtalálása valamely oknál fogva nem sikerült.86

3.8. Fellebbezés ténykérdésben

A büntetőeljárás fakultatív szakasza a fellebbezési eljárás, 
amely attól függően folyik, hogy beadtak-e joghatályos felleb-
bezést. A másodfokú bíróság felülbírálati, revíziós tevékenységé-
nek az a szerepe, hogy megakadályozza a megalapozatlan vagy 
törvénysértő ítéletek jogerőre emelkedését, továbbá biztosítsa a 
büntetőügyekben az igazság és a törvényesség megvalósítását. 

Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a közvetlenség elve 
alapján megvizsgált bizonyítékokból az elsőfokú bíróság által 
a meggyőződése szerint megállapított tényállás tényei, megál-
lapításai mennyire vitathatóak fellebbezésben, régi keletű vita, 
és szorosan összefügg a bíróság igazság-megállapítási tevékeny-
ségével. Erre példa Eördögh András tanulmánya 1894-ből, aki 
a tényekkel kapcsolatos fellebbezés megengedését a büntető 
igazságszolgáltatásra nézve egyenesen károsnak véli. Ezen állás-
pontjának az oka az, „hogy az alsóbíróság tagjai a tényállás felis-
merésére ugyanazon szellemi képességgel bírnak, mint a másod-
bíróságé, másodszor: hogy a fellebbviteli tanács erősebb száma 

85 Delmas-Marty and Spencer: European Criminal Procedures, Cambridge University 
Press, October 2002., 7–9. o. (The level of certainty: beyond reasonable doubt and ’intime 
conviction’)
86 Lásd például Michael Naughton: Redefining miscarriages of justice. A revived human-
rights approach to unearth subjugated discourses of wrongful criminal conviction. Brit. 
J. Criminol. (2005) 45., 165–182. o., (Advance Acces publication 2. August 2004.); Hack 
Péter: A büntetőhatalom függetlensége és számonkérhetősége. Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest, 2008; Badó Attila–Bóka János: Ártatlanul halálra ítéltek – az 
amerikai igazságszolgáltatás tévedései. Nyitott Könyv Kiadó, Budapest, 2003

a biztosabb tényfelismerés garanciáját nem nyújtja, harmadszor: 
hogy reproductionális eljárás mellett a fellebbviteli bíró a tény 
felismerésére vezető anyagot silányabb, már többé-kevésbé meg-
romlott vagy megrontott minőségben kapja, végül negyedszer: 
hogy reproductio nélkül pusztán írásbeliség mellett, teljesen a 
homályban evez”.87

Baumgarten Izidor ugyancsak a tényekkel kapcsolatos felleb-
bezés megengedése ellen érvel. Azzal érvel, hogy „ugyanazon 
bíró másképp ítél, ha az utolsó, és másképp, ha az utolsó előt-
ti szó az övé. A nagyhatalomnak mindig legjobb correctivuma 
volt az egyéni felelősség – nem a törvényes, hanem az erkölcsi. 
A fellebbvitel megengedésével a fél és a bíró közötti viszonyt 
megzavarja az első bíró viszonya a felsőbíróhoz. Mindannyian, 
kik alsóbb fórumnál szolgáltunk – ha egyébként nem tudnók – 
önkéntelenül éreztük, hogy a felsőbb bíró nem annyira az ügy, 
mint az ítélet felett ítél, és az ítélet bírálata nem választható el 
a bíró minősítésétől. A bíró óhajtja, hogy ítélete megálljon, és 
ezen kívánság hatása alatt mindazon kétes esetben, hol a köz-
vetlen érintkezés a törvénykezési dráma összes szereplőivel a 
tényállást más színben tünteti fel, mint a jegyzőkönyvek tanul-
mányozása, inkább öntudatlanul, mint akarva feláldozza egyéni, 
de a tárgyalásban részt nem vett felsőbíró előtt teljes mértékben 
nem is indokolható meggyőződését a felsőbíró döntése alá bo-
csátott ítélete kedvező sorsának, és ilyképp jogerőre emelkedik 
egy döntés, melynek ellenkezőjét talán a közvetlen benyomás 
előnyeit respektáló felsőbíró érvényre juttatott volna. A ténykér-
désben való fellebbvitel mellett a bíró nem önmagának és saját 
lelkiismeretének megnyugtatására dolgozik, hanem emellett és 
azon kívül egy felsőbíró helyeslését akarja kivívni, és a kölcsönös 
félreértések játékából gyakran oly sententia születik, mely mind-
egyikük meggyőződésével ellenkezik.”88

87 Eördögh András: A fellebbezésről a ténykérdésben. Jogtudományi Közlöny, Budapest, 
1894. április 27., 129–132. o.
88 Baumgarten Izidor: Fellebbvitel ténykérdésben. Jogtudományi Közlöny, 46. szám, 
1898, 327–328. o.
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Finkey is utal arra, hogy az a kérdés, miszerint lehet-e ténykér-
désben helyet adni felülvizsgálatnak vagy fellebbezésnek, régi idő 
óta az egyik legvitatottabb kérdése a perjogi irodalomnak. Ő úgy 
véli, hogy az anyagi igazság megközelítése szempontjából nem 
helyeselhető a ténykérdés fellebbezése, mert ha a fellebbviteli fő-
tárgyalást csakugyan a szóbeliség és a közvetlenség elvei szerint 
rendeznénk be, ami azonban óriási teher lenne úgy az államra, 
mint a felekre, nem nyújt több biztosítékot a per alaposabb el-
döntésére, mint az első bíró tárgyalása. A bizonyítékok sokszor 
nem ismételhetők, és a második tárgyaláson a felek rendszerint 
csak egymás gyengéit – amit az első tárgyaláson felismertek – 
fogják feszegetni.89

Találkozhatunk olyan állásponttal is, amely szerint nincs is 
szükség a másodfokú bírósági eljárásra, esetleg nagyon szűk ke-
retek között engedhető meg, amit igazol az esküdtszéki rend-
szer példája is, hiszen az esküdtbírósági döntés jogereje annak 
köszönhető, hogy az esküdtek a népszuverenitást fejezik ki, és 
emiatt döntésük más által nem kérdőjelezhető meg és nem bírál-
ható felül. Ülnökbíróság vagy hivatásos bírákból alakult bíróság 
eljárása esetén a másodfokú eljárás azért tekinthető szükségte-
lennek, mert konfliktust okoz a különböző szintű bírósági eljá-
rások viszonyában. Nem megoldható ezen megközelítés szerint 
a másodfokú eljárásban a kontradiktórius, szóbeli, közvetlen tár-
gyalás megismétlése, amely eljárási forma biztosítaná egyedül a 
másodfokú bíróság helyes döntését. 

A közvetlenség elve azonban mára erősen leszűkített értelem-
ben maradt meg az eljárási törvényben, és a különböző gyorsító 
törvénycsomagok egyre nagyobb teret engedtek annak, hogy a 
bíróság eljárása a büntetőeljárás központi szerepéből ismét a nyo-
mozási szakasz egyszerűsített megismétlése, formális ellenőrzése 
legyen. A törvény egyre nagyobb teret enged a terhelt nélküli 
eljárásnak, a tanú korábbi vallomása ismertetésének, felolvasásá-
nak, a tanú személyes jelenléte nélküli bírósági eljárásnak.90

89 Finkey: i. m. 180. o.
90 lásd például: Be. 217. § (3) bekezdés h) pont; Be. 279. §. 281. §; Be. 296. §

Bárd arra mutat rá, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 
általános szabályként elfogadja azt a tényállást, amit a nemze-
ti bíróságok állapítottak meg. Ez a tétel a nemzeti jogorvosla-
ti rendszerektől sem idegen, mert a felsőbíróságok rendszerint 
kötelesek tiszteletben tartani azt a tényállást, amelyet a közvet-
lenség elvének előnyeit élvező alsóbíróságok állapítottak meg. 
Az alsóbíróságok mérlegelési szabadsága nem érne semmit, ha 
a bizonyítékok hitelt érdemlőségét illetően hozott döntést a fel-
lebbviteli bíróság félretehetné. Erre csak akkor kerülhetne sor, ha 
bizonyítást folytathatna le a felsőbíróság is, ezt viszont az eljárási 
törvények általában szűk keretek közé szorítják, már csak azért 
is, mert maga a jogorvoslati jog fogalmánál fogva azt kívánja, 
hogy az alsó- és a felsőbíróságok eljárásmódja, valamint az álta-
luk vizsgált kérdések terjedelme eltérő legyen. Ha az első- és má-
sodfokú fórum jogköre megegyezne, úgy a fellebbviteli bíróság 
döntése ellen a jogorvoslathoz való jog miatt újabb orvoslási le-
hetőséget kellene biztosítani, legalábbis ha az újabb döntés eltér 
az első fokon hozott ítélettől. Mindez azt is eredményezhetné, 
hogy sohasem születik jogerős döntés.91

Ahogy már Angyal is rámutatott, a bizonyítási teher ellentét-
ben áll a szabad bizonyítás elvével, így az anyagi igazság megálla-
pításának kötelezettségével is. Ez az oka, hogy a büntetőeljárás-
ról szóló törvénynek azon rendelkezése, hogy „ha az ügyész nem 
indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizo-
nyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására”, részben nem 
ment át a bírói gyakorlatba, részben ellentétes jogértelmezést 
eredményezett. A szabály alkalmazása esetén eleve lehet tudni, 
hogy a törvényesen megállapított tényállás sem megalapozott 
nem lesz, de a valóságot sem fogja tartalmazni, mégis jogerőre 
emelkedhet.

A megalapozatlanság kiküszöbölése körében a másodfokú 
eljárásokban értelmezést igénylő kérdésként jelentkezett így a 

91 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum, 2004/I. szám, 
44–50. o.
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hatályos Büntetőeljárási törvény 75. § (1) bekezdésében foglalt 
szabály.92

A probléma tehát az, amennyiben az ügyész nem indítványoz-
za bizonyos esetekben a bizonyítás lefolytatását, és ebből eredően 
marad megalapozatlan az elsőfokú bíróság határozata, az emlí-
tettek a másodfokú eljárásban felróhatók-e az elsőfokú bíróság-
nak, s ebből adódóan alkalmazhatók-e a megalapozatlan tényál-
lással kapcsolatos másodfokú eszközök, vagy pedig a tényállást 
megalapozottnak kell tekinteni, s ekként a másodfokú eljárásban 
annak kiegészítésére, módosítására nincs lehetőség.93

Az egyik álláspont szerint a bíróság csak akkor mellőzheti 
valamely bizonyítási eszköz beszerzését, ha egyértelmű, hogy 
az abból származó bizonyíték kizárólag a vádat támasztaná 
alá. Ugyanis az ilyen bizonyítási eszköz beszerzésére nem hív-
hatja fel az ügyészt, mert ezzel megsértené a Be. 1. §-ában 
foglaltakat.94

A másik álláspont szerint a felülbírálat határait megszabja az 
első- és másodfokú bíróság feladatai és kompetenciája közötti 
különbség. A másodfokú bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az 
elsőfokú bíróság tartotta-e magát a vádhoz kötöttséghez. Ebből 
adódóan a vádképviseleti hiányosságot a fellebbviteli ügyészség 
indítványában nem pótolhatja.95 Ha az ügyész nem sérelmezte 
fellebbezésében a ténymegállapítási hiányosságot, az ellentétes 
lehet az anyagi igazság elvével, de erősíti a bizonyítási teher ér-
vényesülését, és ezen keresztül az eljárás tisztességét.

A kialakult bírói gyakorlat szerint a bíróság nem jogosult a vád 

92 Be. 75. § (1) bekezdése: „A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és 
a büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás 
alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban ha az 
ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszkö-
zök beszerzésére, és megvizsgálására.”
93 Balla Lajos: Részbizonyítás a másodfokú eljárásban. In: A büntetőítélet igazságtartal-
ma. (szerk.: Erdei Á.) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 106–120. o.
94 Berkes György (szerk.): Büntetőeljárási Jog Kommentár a gyakorlat számára. HVG 
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009, 7. pótlás, 879. o.
95 Holé Katalin–Kadlót Erzsébet (szerk.): A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tör-
vény magyarázata V. kötet. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2006, 56–57. o.

funkcióinak gyakorlására, a másodfokú felülbírálat során nem 
értékelhető eljárási szabálysértésként vagy megalapozatlansági 
okként, hogy az elsőfokú bíróság nem szerzett be a vádat alá-
támasztó olyan bizonyítási eszközt, amelynek a beszerzésére az 
ügyész nem tett indítványt. Ez természetesen nem zárja ki, hogy 
például a sértett indítványára vagy hivatalból a bíróság elrendel-
je az eljárási cselekmények elvégzését, a bizonyítás kiegészítését 
terhelő bizonyítékok vonatkozásában is. Következésképpen a 
hivatkozott szabály nem azt jelenti, hogy a bíróság a vádló indít-
ványa hiányában terhelő bizonyítékot nem szerezhet be, illetve 
bizonyítékot nem vizsgálhat meg, hanem csupán azt, hogy erre 
nem köteles. Ebből pedig az fakad, hogy erre nem is kötelezhető, 
tőle nem számon kérhető.96

3.9. Eljárási garanciák és a megalapozott tényállás

Arra is lehetne példákat hozni, amikor az anyagi igazság-
gal szemben felmentő ítéletet kénytelen hozni a bíróság a 
processzuális igazság érdekében, mert a terhelő – és egyébként 
meggyőző – bizonyítékokat nem lehet felhasználni. Ilyenkor az 
a kérdés, hogy a nyilvánvalóan terhelő bizonyíték (például egy 
nem megfelelő figyelmeztetések mellett felvett hozzátartozói 
vallomás, rendőri jelentésbe foglalt vallomás) mellőzése után 
fennmaradó bizonyítékok elegendőek lehetnek-e a bűnösség 
kétséget kizáró bizonyítására. Ilyen esetben is magyarázkodásra 
kényszerülhet a bíróság, hogy miért kellett valakit előzetes le-
tartóztatásba helyeznie korábban ’ártatlanul’, ha végül (jogállami 
módon) felmentő ítéletet hoz, holott a fel nem használható ira-
tokból tudja, hogy a vádlott elkövette a terhére rótt bűncselek-
ményt.

Kadlót a materiális igazság megszállottjai között említi azon 
szerzőket, akik az eljárási kötöttségeket kimondottan károsnak 
ítélik. Ezen álláspont szerint a túl sok eljárási szabály, formai elő-

96 1/2007. BK vélemény az 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései értelmezéséről, 
II. d) pont
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írás csak megnehezíti a büntetőeljárás egyetlen lehetséges célját: 
a materiális igazságkutatást. Az egyébként is minimalizálandó 
eljárásjogi szabályoknak ezért minden lehetséges bizonyítási esz-
köz igénybevételét meg kell engedniük. Sőt a konkrét perben 
nem elegendő a rendelkezésre álló bizonyítási eszközök kime-
rítése, hanem az igazságkutatás szempontjából releváns ismereti 
értékeket kell társítani a bizonyítékokhoz, az igazságkutatás tu-
datos vagy gondatlan akadályozását pedig bűncselekménnyé kell 
nyilvánítani. A materiális igazság megelőzi a jogerő értékét is, 
ezért a jogerő kérdését olyan rugalmasan kell szabályozni, hogy a 
materiális igazságosság szempontjából helytelen ítéletek bármi-
kor korrigálhatók legyenek.97

Meg kell jegyeznem, hogy a processzuális igazság győzelmét az 
anyagi igazság felett a közvélemény esetenként nehezen emészti 
meg. Ha megkérdezem egyetemi hallgatóktól általánosságban 
azt, hogy előfordulhat-e olyan szituáció egy büntetőeljárásban, 
amikor kisebb kényszert vagy azzal való fenyegetést alkalmazzon 
a hatóság a vallomás megszerzése érdekében, egyöntetűen szok-
ták visszautasítani a felvetést. Ha elmesélem a Németországban 
Daschner-perként elhíresült ügyet, ahol a 11 éves gyermek meg-
találása érdekében a nyomozó a valódi „gyermekrablót” külön-
böző kínzásokkal fenyegette meg arra az esetre, ha nem beszél, 
már rendszeresen azt a választ kapom, hogy „ez más”. Az igazság 
kiderítése érdekében alkalmazandó kényszer mellett elgyengülő 
hallgatók sem tudnak választ adni azonban arra, hogy hol húz-
nák meg a határt a processzuális és az anyagi igazság között.98

A Daschner-perként elhíresült ügy kapcsán a strasbourgi bí-
róság 2008. június 30-án hozott ítéletében mondta ki azt, hogy 
a körülmények nem legitimálhatják az eljárás résztvevőinek erő-
szakos cselekményeit. Az alkalmazott módszerek (így a kény-
szerrel való fenyegetés) még akkor sem fogadhatók el, ha egy 
gyermek életének a megmentése a cél. 

97 Freisler, R.: Grundzüge des kommenden Strafverfahrensrechts. In: Deutsches 
Strafrecht, 1935, 228–246. o. Hivatkozza: Kadlót (2010) i. m. 23-44. o.
98 lásd: Piti Sándor: A pszichikai kényszer. Rendészeti Szemle, 2010/3. szám, 12–36. o.

A nem jogszerűen megszerzett bizonyíték felhasználhatóságá-
nak tilalmából következik, hogy legyen az bármennyire alkalmas 
az igazság feltárására, a jogrend előbbre való az igazságnál. 

„A ma általános szabad bizonyítási rendszerben bizonyíték-
ként minden felhasználható, ami alkalmas lehet a bírói meg-
győződés kialakításán keresztül a tényállás megállapítására. 
Nem áll tehát rendelkezésre semmilyen egyértelmű támpont 
e mérlegelést illetően: egy bizonyíték elfogadása valamelyik 
(latens vagy manifeszt) igazságelmélet alapján történhet meg, 
elvetése pedig az ugyanilyen alapon megfogalmazódó »ésszerű 
kétely« következményeként. Mivel a bizonyítéknak az »igazság-
gal« való (egyébként kézenfekvő) kapcsolata a már elmondot-
tak szerint nem igazít el (hiszen éppen az igazságot keressük), 
nem mondhatjuk azt sem, hogy a hamis vagy téves bizonyíték 
nem bizonyíték. A bizonyítási eszközök egyrészt önmagukban 
(a narratív hihetőségük vagy »életszerűségük«, illetve valószí-
nűségük alapján), másrészt egymáshoz képest a koherenciájuk 
vagy inkoherenciájuk alapján lehetnek alkalmasak a tényállás 
megállapítására.”99

Az eljárás gyakran meghirdetetten maga is gátat emel az 
igazság megállapítása elé. Ezért, s a valóság objektív megismer-
hetőségének nehézségei miatt van az, hogy az eljárásjogok nem 
az igazságot kérik számon az eljáró és döntéshozó bíróságon, 
hanem a meggyőződést. [Be. 5. §, 75. §, 78. § (3) bekezdés] 
Van azonban, amikor az eljárási jog magasabb fokú meggyőző-
dést kíván meg, ez a kétséget kizáró meggyőződés a Be. 4. §-a 
szerint. 

Összegezve, az igazság elé állított legkeményebb jogi korlát az, 
amely kizárja, nem létezőnek nyilvánítja a bizonyítékok köréből 
azokat, amelyeket tiltott módon vagy lényeges jogok korlátozá-
sával szereztek meg.100

99 Szabó Miklós: Ars iuris, a jogdogmatika alapjai. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2005, 258. o.
100 Be. 78. § (4) bekezdés
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3.10. Az igazságos büntetés

„Független bíró nincs. Tudatos érzéseink, vágyaink, előítéle-
teink felett uralkodhatunk. Az ősök, a környezet, a világnézet 
tudatunk küszöbét át nem lépő befolyása azonban korlátlanul 
uralkodik felettünk” – írja Szabó József jogfilozófus A jogászi 
gondolkodás bölcselete című tanulmányában.101 Hasonlóan fogal-
maz Frank a bírák személyiségéről és szemléletéről. Az egyes 
bírók jelleme, hajlamai, elfogultságai és szokásai gyakran meg-
határozzák, hogy mit fognak törvényesnek tartani. Ha az ember 
gondolkodik, abba mindig bekapcsolódik a teljes személyisége, 
és ez színt visz annak minden részébe. Ahhoz, hogy megismer-
jük a bírák megérzéseihez vezető okokat, amely létrehozza ma-
gát a jogot is, tanulmányozni kell a bírák személyiségét. Az igaz-
ságosság személyenként nagyon eltérő lehet, függ a bírók lelki 
alkatától, személyiségétől, neveltetésétől, környezetétől, egyéb 
jellemvonásaitól.102

Ahogy nincs két egyforma ember, így minden bíró is más és 
más. Az egymástól adottságokban, képességekben, hajlamokban 
rátermettségben, érdek lődésben, vérmérsékletben eltérő bíróktól 
azt várja el a közvélemény, hogy a rájuk bízott ügyeket egyfor-
mán ítéljék meg, és hasonló döntéseket hozzanak, mert azt sem 
tűri el a közvélemény, hogy az azonos ügyekben hozott első-, 
másodfokú és felülvizsgálati (harmadfokú) ítéletek egymástól 
homlokegyenest eltérjenek.

Éppen ezért rendszeresen felmerülő kérdés, hogy amikor a 
bíró kiszabja a büntetést, hogyan dönt a végső időtartamról sza-
badságvesztés büntetés kiszabásakor. Miért pont 1 év 6 hónap, 
és miért nem 2 év 3 hónap. Ilyenkor a büntetési tételkeretre, a 
bírói gyakorlatra, a konkrét bűncselekmény súlyára, az enyhítő 
és súlyosító körülményekre szoktunk hivatkozni. Ennek ellenére 

101 Szabó József: A jogbölcselet vonzásában. Válogatott tanulmányok. (szerk.: Szabadfalvi 
József ), Debrecen, Prudenta Iuris, Miskolc, 1999, 144. o.
102 Frank, Jerome: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt. Válogatott írások. Szent István 
Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2006, 60–61. o. 

talán nem szentségtörés kijelenteni, hogy a törvényes bünteté-
si tételkereten belül a bírói gyakorlatnak is megfelelő büntetés 
esetenként inkább enyhének vagy súlyosnak tekinthető. Amíg 
emberek ítélkeznek, addig az ítélet meghozatalában a bíró sze-
mélyes habitusa, szemlélete, értékrendje is kifejeződhet. Ha egy 
vádlott helyébe képzeljük magunkat, akivel szemben éppen ál-
latkínzás miatt emeltek vádat, mert történetesen a szomszédja 
őt rendszeresen zavaró macskáját tehetetlenségében légpuskával 
meglőtte, talán nem mindegy, hogy ki is lesz az a bíró, aki végül 
ítélkezik és büntetést fog kiszabni. Létezhet olyan bíró, aki maga 
is több cicát tart, azokat családtagként szereti, és gyermekkora 
óta minden családi fotón egy cicussal pózol. Olyan bíró is elő-
fordulhat, aki szenved attól, hogy a szomszédja macskaőrült, aki 
legalább öt macskát tart a lakásában, illetve a környék kandúrjai 
is rendszeresen odajárnak. A macskák néha összetévesztik az ab-
lakot, ezért még kánikulában sem tud szellőztetni, nehogy azok 
hozzá is bemásszanak. Az udvaron a szomszéd macskák piszkát 
először össze kell takarítani, hogy a gyereke játszhasson, és még 
az ismerősei között is van olyan, akinek a kisgyermekét rendsze-
resen orvoshoz kell vinni, mert valamikor egy fertőzött macska 
megmarta. Talán nem mindegy, ki szabja ki a büntetést.

Korinek a bírák személyisége kapcsán arra a kétségtelen tény-
re hívja fel a figyelmet, hogy a bíróságok tevékenységében sem 
kizárólag a jogszerűség érvényesül. A teljesen eltérő tartalmú ha-
tározatok léte arra utal, hogy a bírák személyisége vagy a dön-
tések meghozatalát befolyásoló egyéb tényezők következtében 
az igazságszolgáltatás terén is háttérbe szorulhatnak a törvényes 
elvárások.103

A büntetéskiszabásban megkerülhetetlenül jelen van a bíró 
egyéni büntetéskiszabási szemlélete, ami alapvetően nem ütköz-
het az általános büntetéskiszabási bírói gyakorlattal, mert az tor-
zulásokhoz, igazságtalanságokhoz vezetne.

103 Korinek László: Kriminológia I. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 
2010, 652. o.
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Ezt a büntetéskiszabási bírói gyakorlatot az állami büntetőpo-
litika is befolyásolhatja, erre megvannak az alkotmányos eszkö-
zei. A 13/2002. (III. 20.) AB határozat úgy fogalmaz, hogy „nin-
csen tehát az Alkotmányból levezethető korlátja annak, hogy 
a bírói mérlegeléshez a jogalkotó törvényi szabályozás útján az 
alkotmányos büntetőjogi elvekkel összhangban álló szemponto-
kat határozzon meg, akár a büntetéskiszabási gyakorlat egysé-
gesítése, akár annak szigorítása vagy enyhítése érdekében”. Ezt 
nyilvánvalóan akkor teszi a jogalkotó, ha elégedetlen az aktuális 
bírói büntetéskiszabási gyakorlattal.

Ha végigkövetjük a büntető törvénykönyv jelentősebb válto-
zásait, amelyek egy-egy jogpolitikai váltáshoz kapcsolhatók, lát-
hatjuk, hogy több olyan jelentősebb változás is volt az elmúlt 20 
évben, ami a bírói szemléletet igazította vagy kívánta igazítani. 
Az ezt követő „bírói reagálás sohasem öncélú, mert nem az a fel-
adata, hogy jogpolitikai szándékokat, új elgondolásokat tagadjon 
vagy elutasítson, hanem az, hogy a meglévő törvényeket élet-
helyzetekre alkalmazza”.104

A jogalkotó akaratának megismerésére elsősorban a törvény-
szöveg szolgál, ami a büntetőjog forrása. A jogszabályok indo-
kolása már nem kötelező érvényű, de az ún. történeti értelme-
zés keretében komoly befolyással van a jogalkalmazókra.105 A 
jogszabály megalkotásának körülményei egyrészt fontos szem-
pontrendszert alkotnak, másrészt a jogalkotó a törvénymódosí-
tásokhoz kapcsolt indokolásban közvetlenül magyarázhatja el az 
egyes módosítások indokait.106

104 Kónya István: A Btk. változásai, avagy a Btk. elmúlt évtizede. Magyar Jog, 2010/9., 
513–521. o.
105 Gál István László: Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 2007, 24. o.
106 Az eltérő kriminálpolitikai megfontolásokat tükröző Btk.-módosításokról lásd: Elek 
Balázs: A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói alakítása. Kriminológiai Köz-
lemények 70. Válogatás a Magyar Kriminológiai Társaság 2011. évben tartott tudomá-
nyos rendezvényein elhangzott előadásokból. Budapest, 2012, 20–33. o.

A büntetőtörvény változása minden esetben jelentős hatással 
van a jogalkalmazásra, ezen túlmenően a közvéleményt, társadal-
mat is élénken foglalkoztató kérdés. A Btk. 2. §-ában megfogal-
mazott hatályszabály helyes alkalmazásának biztosítása érdeké-
ben a jogalkalmazónak folyamatosan vizsgálni kell a jogszabályi 
rendelkezések változásait, mely a konkrét, elbírálásra váró ügyek-
ben sosem jelenthet mechanikus, pusztán a kronológiát szem 
előtt tartó értelmezést. A törvényi rendelkezéseket ugyanis kü-
lön-külön, valamint összhatásukban is össze kell vetni, és mindig 
az adott terheltre vonatkozóan lehet állást foglalni helytállóan 
abban, hogy az elkövetéskor vagy az elbíráláskor hatályos büntető 
törvénykönyvet kell alkalmazni. Ezt vádlottanként kell vizsgálni, 
és nem könnyű feladat. A különböző vádlottakra alkalmazandó, 
különböző időpontban hatályos, és különböző szemléletű bün-
tető törvényeknél is figyelemmel kell lenni az ítélet belső egyen-
súlyára, de aránytalanságok óhatatlanul előfordulhatnak, ami a 
közbizalmat is megingathatja a döntés meg nem értése miatt. 

A hasonló bűnt elkövetőkkel szemben a törvényes büntetési 
tételen belül kiszabott büntetés igazsága még relatívabb lehet, 
mint a tényállás igazsága. Törvényes, de nem biztos, hogy igaz-
ságos a büntetés, ha két egyaránt 30 éves, büntetlen, egyedülálló 
közúti rendőr, akik 5000 forint elfogadásával passzív vesztegetést 
követnek el, majd egyikük felfüggesztett, másikuk végrehajtandó 
szabadságvesztés büntetést kap. Sokszor a sajtó „tálalásán” is mú-
lik, hogy a közvélemény egy büntetést megfelelőnek, enyhének 
vagy súlyosnak tart-e.

A törvényes keretek között kiszabott igazságtalan büntetés or-
voslására a rendkívüli perorvoslatok nem is lesznek alkalmasak.

Arra, hogy a processzuális igazság hogyan töri át az anyagi 
igazság elvét a kiszabandó büntetés kapcsán, Herke a súlyosí-
tási tilalom szabályait hozza fel példaként. Hasonlóan ahhoz, 
ahogyan a bűnüldözés egyszeriségének az elve az anyagi igaz-
ságosság elvét a jogbiztonság érdekében átlépte, a reformatio in 
peius büntető-eljárásjogi tilalma is áthágja az anyagi igazságos-
ság elvét. Ha kiderül, hogy az első fokon kiszabott büntetés a 
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tett súlyának és a bűnösség mértékének nem felel meg, akkor a 
büntetés növelésére csak a formális jogerő beállta után, egy rend-
kívüli perorvoslati eljárásban kerülhet sor, ha annak a feltételei 
fennállnak. A súlyosítási tilalom tehát a jogállamiság egy olyan 
eleme, ami áttöri az anyagi igazságosság követelményét, mivel 
a jogbiztonság és az anyagi igazságosság közötti viszonyban a 
jogerő belépésével az első javára dönt. A súlyosítási tilalom tehát 
az igazságosság szempontjából alapvető problémákat vet fel, hi-
szen ugyanazon bűncselekményért ugyanaz a másodfokú bíróság 
„kénytelen” lehet a súlyosítási tilalom miatt enyhébb büntetést 
helybenhagyni, mint más terhelt ügyében.107

Az 1896-os Bp. (1896. évi XXXIII. törvénycikk) már bevezette 
a súlyosítási tilalmat, amely egészen 1949-ig élt. Az 1949. évi XI. 
törvény aztán eltörölte a jogintézményt, mivel a perorvoslat fő 
célja az indokolás szerint akkor az anyagi igazság érvényesítése 
és nem a vádlott helyzetének biztosítása volt. Cséka úgy fogal-
mazott, hogy „az anyagi igazság mindenek fölött állt”.108

Az igazságosságot jogállami alapelvként is felfoghatjuk azon 
logikai vonal mentén, hogy a jogállamban a bűnelkövetőket a 
hatályos törvényekkel üldözik, elítélik, majd jogos büntetésüket 
megkapják. Ellenkező oldalról szemlélve, a jogállami büntetőel-
járás nem nélkülözheti a tisztességes eljáráshoz fűződő igényt, 
aminek része a vádló és a vádlott közötti fegyverek egyenlősége 
az eljárási jogosultságaikban. Az anyagi igazságosság azonban 
olyan fogalom, ami empirikusan nem fogható fel. Például kü-
lönböző országokban különböző büntetések léteznek ugyanarra 
a bűncselekményre. A bíróság a bűnösséget és annak nagyságát 
csak szubjektíven tudja megállapítani, és kötve van a korlátozott 
emberi felismerési lehetőségekhez. Ez az anyagi igazságosság 
korlátozott megállapíthatósága.109

107 Herke (2010): i. m. 177., 229. o.
108 Cséka Ervin: A súlyosítási tilalom tartalmának újabb elemei. Jogtudományi Közlöny, 
1984/3., 129. o.
109 Herke (2010): i. m. 168–169. o.

Többször történt már kísérlet annak vizsgálatára, mennyire 
egységes Magyarországon az egyes megyék területén működő 
bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata. Bencze ennek kapcsán 
azt erősítette meg, hogy ebben kimutatható eltérések vannak.110

Természetesen ez sem csupán magyarországi jelenség. Korinek 
tankönyve ezzel kapcsolatban kifejezetten utal Jerome Frank 
jogi realizmus iskolájára, amely kimutatta, hogy az Egyesült Ál-
lamokban az egyes bírák döntései között milyen rendkívül nagy-
fokú eltérések vannak.111

Ezzel ellentétesen Ausztráliában több szövetségi tagállamban 
hoztak fix jogkövetkezmény alkalmazását előíró rendelkezése-
ket. A föderáció Legfelsőbb Bírósága ennek a jogosságát maga 
is elfogadta, bár kinyilvánította annak ésszerűtlenségét, a bí-
rói mérlegelés szükségességét. Egy Legfelsőbb Bírósági döntés 
azonban egyenesen indokolatlannak és igazságtalannak nevezte 
a szankciók merev rögzítését.112

Hasonlóan nagy viták között került bevezetésre Magyarorszá-
gon az objektív felelősség talaján a rendőrség közigazgatási jog-
körében a bírságkiszabás.

3.11. Az alkalmazandó törvény igazsága

Ha a büntetőbíróságok ítéleteitől igazságot várunk el, az nyil-
vánvalóan csak akkor lehetséges, ha az alkalmazandó törvények 
is az igazság szellemét képviselik. Az igazság fontos vezérlő elv 
egy társadalmon, közösségen belül. Míg a törvények csak a nagy, 
általános mértéket alkotják, és azt az utat mutatják, hogyan mű-
ködjön az élet a közösségben, addig a bíró az, aki feltár, értelmez 
és ezáltal segít a cél elérésében. Számára az igazság követelése 

110 Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok, jogalkalmazási minták és problémák a bírói 
ítélkezésben. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Gondolat Kiadó 
közös sorozata, X., sorozatszerkesztő: Szabadfalvi József, Dignitas Iuris Debreceni Isko-
la, Budapest, 2011,111–156. o. 
111 Korinek (2010): i. m. 652. o.
112 Korinek (2010): i. m. 655. o. [Palling v. Corfield (1970) 123 CLR 52], [Schillery v. The 
Queen (1981) 180 CLR 35])
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elsősorban azt jelenti, hogy iránymutató ítéletei megfelelnek az 
állam törvényeinek, valamint a közösség által akart jogrendnek. 
Ez a formális igazság, amit ebben az értelemben Krefft legalitás-
nak nevez.113

A folyamatosan változó büntetőtörvények igazságát azonban 
csak rendkívül szubjektívan lehet megítélni. Tanulmányok sora 
vezette le például azt, hogyan változott a kábítószert fogyasztók 
büntetőjogi megítélése. Nem lehet tagadni, hogy a jogalkotó is 
csupán emberekből áll, akik, mint minden ember, hibázhatnak 
vagy szubjektíven közelíthetnek meg bizonyos eseteket, s mind-
ez a törvényekben is kifejeződik. A törvények feladata nem is 
csak abból áll, hogy megvalósítsák az igazságot, hanem tartalmu-
kat sokszor a célszerűség vezérli. 114 Az opportunitás térhódítása 
is gyakran az igazság érvényesülése ellen hat.

A kriminálpolitika kialakításában a célszerűségi gondolat mun-
kál.115 „A cél a legmegfelelőbbnek gondolt, az adott civilizációs 
szinthez igazodó (széles értelemben vett) büntetőjogi és ehhez 
kapcsolódó más jogi és nem jogi eszközökkel a legoptimálisabb 
eredményt elérni a bűnözés ellen, a kriminálpolitika eszközeit a 
leghatékonyabban alkalmazni.”116

A törvények tehát nem egyeznek minden pontban és minden 
esetben az igazság elvével. Sokszor már nem tűnik fontosnak az 
egyéni eset teljesen igazságos szabályozása, főleg ha különleges, 
a közösséget szolgáló cél áll fenn. A különleges esetek jelentősen 
eltérhetnek az általánostól, és így a 99 esetben igazságos dön-
tés a századik esetben már igazságtalannak fog érződni. Az élet 

113 Krefft, Herbert: Rechtskraft und Gerechtigkeit. Inaugural Dissertation zur Erlangung 
der Doktorwürde einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Köln. 
Buchdruckerei Orthen, Köln, Antoniterstrasse 10, 1939, 36–40. o.
114 A büntetőjog feladata nem egyedül az elkövetett bűntett erkölcsileg „igazságos” meg-
torlása, hanem ugyanolyan mértékben szolgál mások elijesztésére, a bűntettet elkövetők 
javítására vagy más bűntények megelőzésére. Btk. 37. §
115 lásd: Korinek László: A büntetőpolitika irányelvei Magyarországon. Belügyi Szemle, 
2003/11–12., 62–73. o. 
116 Farkas Ákos: A kriminálpolitika és a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága. In: 
Tanulmányok Szabó András 70. születésnapjára. (szerk.: Gönczöl Katalin), Magyar Kri-
minológiai Társaság, Budapest, 1998, 80–98. o.

sokszínűségét nem lehet a törvényes jog előírt pályáján teljes-
séggel megragadni. Még ha a törvény szava minden irányban 
megfelel, alkalmazása egyes esetekben helyes és legális lehet, de 
mégsem „igazságos”. Másrészt számos jogvitában az igény és az 
ellenigény kétségtelenül jogos az adott fél szemszögéből nézve, 
anélkül, hogy összhangba lehetne őket hozni.117 Éppen ezekben 
az esetekben, amikor két jogkövető jogközege, mint a halmazok 
átfedik és részben takarják is egymást, egyértelmű, hogy a tör-
vény számos esetben nem is képes arra, hogy abszolút igazságos 
döntést hozzon, mivel ez eleve elképzelhetetlen. Itt a törvénynek 
egyedül az a feladata, hogy a jogkövetők közötti „érdekhelyzetet” 
felmérje, és „egyszerű, praktikus” szabályozást adjon. Ez azonban 
nem egyenlő az igazsággal.118

A törvények elégtelenségének áthidalásához, a hiányok pótlá-
sához, főleg a törvények értelmének követéséhez, és nem egyedül 
a betűi miatt, a bíró legfőbb feladata – az anyagi igazság hívei 
szerint – az igazság győzelemre juttatása. 

Felmerül a már többször feltett kérdés, hogy az igazság a bírót 
bizonyos körülmények között feljogosíthatja-e vagy kényszerít-
heti-e, hogy a törvényekkel szemben ítéljen, ezzel a „felsőbb igaz-
ságot” segítve győzelemre. Ez a kérdés mai napig vitatott. Igenlő 
választ adtak a „természetjogtan” követői, akik azt az álláspontot 
képviselik, hogy az ember „természetes joga”, ha ellentmondás-
ban állna a törvénnyel, akkor azt ellene is érvényesítse. Ez azt 
jelenti, hogy létezik természetes, az ember által megalkotott tör-
vény felett álló és kötelező érvényű jog, ami tagadhatatlan, és ez 
az igazságból mint a törvény felett álló erkölcsi fogalomból is 
adódik. Krefft 1939-ben írt monográfiájában arra a végkövetkez-
tetésre jut, hogy a pozitív jog a közösségi akarat kifejezőeszköze, 

117 Így például az, akitől ellopták valamely ingóságát, jogai tudatában kétségtelenül visz-
szakövetelné „tulajdonát” attól, aki azt kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen megvásá-
rolta, és annak a tulajdonosa lett. Ilyenkor az általános igazságérzet valószínűleg mindkét 
félnek igazat adna, de valahogy szükséges eldönteni a jogvitát. (lásd: Ptk.118. §, BH 
1996. 48.)
118 Krefft: i. m. 36–40. o.
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és egyben a közösségi élet alapja is, ennek megfelelően követni 
kell. Így nem történhet meg, hogy a felek vagy a bíró a – sok-
szor rosszul értelmezett – természetes jog nevében a törvényeket 
megtagadja, és ezzel önhatalmúan túltegye magát a közösség ál-
tal meghozott jogrenden. Ez olyan súlyosan érintené a jogbékét 
és jogbiztonságot, hogy a jogrend értelme és célja, mint bármely 
igazságszolgáltatás, kérdőre vonható, és a kultúraállam számára 
elviselhetetlen jogbizonytalanságot eredményezne. Az igazság 
követelésének ellenőrzése és megoldása egyedül csakis a meglévő 
jogrendszer és a törvények keretén belül történhet. Ezért a bíró-
nak sem megengedett, hogy átlépje a törvény kereteit.119 Annál 
kevésbé, mert a fejlett jogban a törvény és az igazság ellentmon-
dásának esetei ritkán fordulnak elő, és nem veszélyeztetik azt, 
ami a törvények figyelmen kívül hagyása esetén egy nép teljes 
jogélete számára szükséges. 120

Krefft 1939-es tanulmányának hivatkozása után eljuthatunk 
Gustav Radbruchig, aki azzal került szembe, hogy sorra mentet-
ték fel a náci katonákat ’parancsteljesítés’ címen. Ennek a német 
birodalmi törvényben is jogi alapja volt. Radbruch – nem volt 
még német Alkotmánybíróság – kimondta, ha a jogalkalmazás 
azzal kerül szembe, hogy a hatályos jogot vagy az igazságos jogot 
alkalmazza, akkor ha úgymond nagy az igazságtalanság, nem a 
hatályos jogot, ha kicsi az igazságtalanság, a hatályos jogot kell 
alkalmazni. Blaskó úgy véli, hogy hazánkban ezt a formulát je-
lenleg már helytelen lenne alkalmazni, azaz ha a Btk. igazságta-
lan, akkor sem teheti a bíró félre.121

119 Krefft: i. m. 36–40. o.
120 Krefft idézi például azt a főtörvényszéki döntést, amely a következőket állapítja meg 
( JW 1937., 1406. o.): „Még a gazdasági szempontok sem vezethetik a bíróságot ahhoz, 
hogy olyan döntést hozzanak, amely ellentmond a tiszta törvényes előírásoknak. Ez ma 
még inkább érvényes. A Harmadik Birodalomban a bíróságok nem jogosultak a nemze-
tiszocialista nézetek érvényesítéséhez azokon a határokon felül, amelyet a nemzetiszoci-
alista állam törvényhozása határozott meg. A bírót megköti a törvény. Nem a bíró, hanem 
a vezető határozza meg a jogújítás tempóját.” Krefft: i. m. 36–40. o.
121 Blaskó Béla: Néhány gondolat a büntetőjogról, alkotmányosságról. In: Tanulmányok 
Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2011, 85–95. o.

A hazai alkotmánybírósági határozatok elemzéséből vonja 
le hasonló következtetését Farkas, mely szerint a jogállamiság 
a Magyar Alkotmánybíróság felfogásában relatív, annyiban, 
amennyiben alapvetően a pozitív joghoz kötődik, tehát nin-
csenek attól független, afölött álló – a német Radbruch által a 
második világháború után megfogalmazott – értékek, amelyek-
re hivatkozott például a Német Szövetségi Alkotmánybíróság a 
berlini falnál 1989-ig érvényben lévő tűzparancs folytán megölt 
határsértők ügyében, amikor a volt NDK politikai vezetőjének 
felelősségét 1996. október 4-én megállapította.122

Bencze a kérdést viszont úgy látja, hogy a bírói döntések nem 
mehetnek tartósan szemben azokkal az igazságossági eszmé-
nyekkel, amelyek egy közösség nyilvános életét határozzák meg. 
Ilyenkor legfeljebb a rövid távú és a hosszú távú igazságosság, 
vagy másképp a szubjektív igazságérzet és a jogszabályok mö-
götti igazságossági elvek konfliktusáról beszélhetünk. A hely-
zet természetesen bonyolultabbá válik akkor, ha a jogi keretek 
meghatározásában központi szerepet tartó jogalkotás nem tartja 
tiszteletben az alapvető alkotmányos értékeket. Ekkor a bíró le-
gitim módon hivatkozhat ezen értékekre – melyek szintén ré-
szei a jogrendszernek – akár a tételes jogszabállyal szemben is. 
Bencze felfogása abban különbözik a normatív pozitivizmustól, 
hogy úgy véli, léteznek a jogalkalmazásban olyan szituációk, 
amikor az esetre vonatkozó egyértelmű szabály ellenében is lehet 
általános alapelvekre és alapjogokra hivatkozva döntést hozni az 
ügyben.123

Ha tisztán a processzuális igazság értékei mellett vizsgálnánk 
a kérdést, számomra nem is igazán lenne értelmezhető, mert az 
eljárási garanciák előtérbe helyezése kimondottan hátra sorol-
ja az anyagi igazság érvényesülését a büntetőeljárásban. Az oly 
nehezen megfogható anyagi igazság értékeit mégis minden ké-
tely ellenére sem lehet teljesen mellőzni, mert ellenkezne a bírói 

122 Farkas Ákos–Róth Erika: A büntetőeljárás. Complex Wolters Kluwer Csoport, Bu-
dapest, 2007, 61. o.
123 Bencze (2011): i. m. 81. o.
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meggyőződéssel, és a közvélemény – egyébként pontosan meg 
nem ragadható – igazság iránti igényével.

3.12. Jogbiztonság és igazságos döntés, a jogerő feloldásán 
túli lehetőségek

A büntetőeljárás minden nagy történeti rendszerének alapvető 
célja az igazság feltárása. Az igazságkeresés és -megállapítás esz-
közeiben, módszereiben azonban igen nagyok az eltérések. 

A laikus és a tudományos közvélemény a processzuális igazsá-
got tartalmazó ítéletet is tévesnek, justizmordnak, megdöbben-
tőnek tartja, ha utólag kiderül, hogy helytelen tényeket állapított 
meg a bíróság. Az anyagi igazságot tartalmazó ítélet jogerejét 
is fel lehet oldani az azzal szemben álló processzuális igazság 
értékei mentén.

A törvényben biztosított lehetőségekkel és kötelezettségekkel 
azonban nemcsak a közvélemény, hanem a tudományos szakiro-
dalom sem elégszik meg. Úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy 
vitán felül természetes dolog az, hogy a bíróság részéről a való-
ság megállapításának, megismerésének korlátai vannak, egy-egy 
„bírói tévedés”, ártatlan vagy nem bizonyítható elítélés után a 
perújítási eljárásban hozott felmentő ítélet után, vagy egy hosz-
szabb előzetes fogva tartás utáni felmentő ítéletet követően álta-
lában nem azon lelkesedik senki, hogy milyen jogállami módon 
működik az igazságszolgáltatás, hogy értékként kezeli az anya-
gi igazság kiderítését, vagy az anyagi igazsággal szemben is a 
processzuális igazság győzelmét, és nem a saját tekintélyét akarja 
görcsösen őrizni, hanem felelősségre vonásról, önvizsgálatról, az 
okok kutatásának elmaradásáról hallhatunk.

Hack amellett érvel például, hogy fel kellene tárni a hibák-
hoz vezető utat, kísérletet tenni arra, hogy olyan változásokat 
hozzanak létre, amelyek meggyőzik a társadalmat arról, hogy az 
igazságszolgáltatás minden tőle telhetőt megtesz a tévedések le-
hetőségének a minimumra szorítása érdekében.124

124 Hack: i. m. 45. o.

Láthattuk, hogy napjaink jogtudománya milyen széles kör-
ben tárta fel a büntetőeljárás hibalehetőségeit, amelyek egy-egy 
ügyben sajnos igazságtalan és nehezen orvosolható hibákhoz ve-
zetnek. Nem szükségtelen az eredményes perújítási eljárásokat 
alapos vizsgálatnak alávetni a bíróságok részéről annak érdeké-
ben, hogy a hasonló esetek száma csökkenjen. Ennek érdeké-
ben a Kúria 2012-ben – részben külső szakértőkből álló – tudo-
mányos tanácsadói és elemzői szakértői testületet hozott létre, 
amely testületnek éppen az a feladata, hogy olyan, már jogerősen 
lezárt büntetőeljárásokat vizsgáljon meg, ahol rendkívüli jogor-
voslati eljárásban eltérő ténymegállapítások történtek. A hibák 
feltárásával, azokból a megfelelő következtetések levonásával ta-
lán csökkenteni lehet annak esélyét, hogy hasonló hibák ismét 
előforduljanak. Ezen vizsgálatoknak a közvélemény felé történő 
nem botrányorientált kommunikálása pedig csak segítheti a bí-
rói döntések elfogadását és megértését.
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4. A jogerő meghatározása a büntetőeljárásban

4.1. A jogerő intézménye

A jogerő intézményének elméleti alapja több módon is alátá-
masztható. Felmerülhet, hogy a jogerő olyan, minden jogágra ki-
terjedő fogalom, amit a jogalkotónak nem is kell minden eljárási 
törvényben külön meghatározni, mert a hatóság döntései külön 
perbeli aktus nélkül is kötelező erővel lezárulnak. Más megköze-
lítés szerint az egyes törvényeknek pontosan meg kell (vagy kel-
lene) határozni a jogerő fogalmát, terjedelmét, hatókörét, és hogy 
az mely határozatoknál érvényesülhet, mert az eljáró hatóságok 
és határozataik különbözősége miatt nem állítható, hogy azok 
önmagukban hordozzák a jogerő képességét. A hatályos bünte-
tőeljárási törvény a két álláspont között helyezkedik el, hiszen 
rögzíti, hogy egyes határozatok mikor emelkedhetnek jogerőre, 
de nem tartalmazza egyértelműen, hogy melyek ezek a határo-
zatok, azt sem, hogy milyen hatásokat rendel a jogerő mellé, és 
arról sincs rendelkezés, hogy egyes határozati formáknál miben 
különbözik.

A jogpolitikai magyarázat szerint a jogerő intézményének belső 
létjogosultságát a per célja adja, az, hogy valamely vitás jogi ügyet 
végleges elintézésre vigyen, és az érdekek ütköztetésének olyan 
szilárd és kötelező erejű alapot adjon, amely kizárja a per bármi-
féle folytatását, illetve megismétlését. Ebből következik, hogy az 
ítélet, mint a per eredménye, a konkrét jog végérvényes megálla-
pításához és kötelező érvényű döntéshez kell, hogy vezessen. Az 
olyan ítélet, amely nem kötelező érvényű a felekre és a perben 
érintettekre nézve, ellentmondásban lenne a per céljával.

A jogpolitikai indokolást tagadó elmélet szerint azonban nem 
lehet a jogerőre úgy tekinteni, mint egy olyan tulajdonságra, 
amelyet az ítélethez mellékelnek jogpolitikai megfontolásból a 
törvény erejénél fogva a jogbiztonság és a jogi béke miatt, „mi-
közben az valójában a perelvben magában találja a lényegét”.125 

125 Herczog: i. m. 88–92. o.

A perelv alkotórészei persze a jogbiztonság és a jogi béke is; e 
tekintetben közvetett módon a jogerő is ilyen megfontolásokon 
nyugszik. A per lényegét képezi azonban, hogy az nem csak a 
lehetőséget kínálja, hogy a konkrét eset jogi megítéléséről egy 
„jogi szakvéleményt” szerezzenek be, hanem a per rendeltetése 
az is, hogy a jövőre nézve biztonságossá tegye a jogviszonyokat. 
A törvényalkotó ezért nem határozhat meg egy pert a döntés 
jogereje nélkül. Annak létezése „független a törvényalkotó jog-
politikai megfontolásaitól”.126 Mindenesetre annak hatásait egy 
pozitív (tételes) törvény tárgyi és alanyi terjedelmét illetően kö-
zelebbről meghatározhatja.

A jogerő fogalmának meghatározásában nem bír jelentő-
séggel az, hogy az említett két elmélet közül melyiket kö-
vetjük. Mindkettő ugyanarra az eredményre jut, vagyis a 
jogerő megakadályozza a vég nélküli jogviszonyok bizonyta-
lanságát. Feladata „a jogviszonyok jövőbeli biztosítása”. Ez a 
jelenlegi eljáráson túlmenő hatás, amelyet általában a „ne bis 
in idem” mondattal írnak le. Ezért tűnik célszerűnek a ko-
rábbi, a jogerő intézményével kapcsolatos magyarázat után 
meghatározni az anyagi, majd a formális jogerő fogalmát. 
A jogerő intézménye meglétének okai tehát fellelhetőek a jog-
rend és a jogbiztonság, a rend és a jogbéke megőrzésében, vala-
mint gyakorlatias megfontolásokban is, mivel az egyre nagyobb 
időmúlással az anyagi jogerő megállapítása egyre nehezebb, vé-
gül lehetetlen lenne. A törvényhozó nem rendezheti az eljárást a 
döntés jogereje nélkül, hiszen az eljárás feladata a jogviszonyok 
jövőbeli biztosítása is. 

A jogerő által tehát megszűnik a jogviszonyok vég nélküli bi-
zonytalansága. Ebből a szemszögből nem jelent különbséget, 
hogy az eljárást formailag hogyan zárják le. A büntetőeljárás 
különböző határozati formákat tartogat, s ezekben az a közös, 
hogy lezárják az adott eljárást. A jogerő természetével kapcso-
latos elméleti fejtegetéseket azonban nehézkessé teszik a tételes 

126 Herczog: uo.
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jogi szabályozás hiányosságai, de az állítás fordítva is igaz, hiszen 
az elméleti, tudományos megalapozottság nélkül a jogalkotótól 
is nehezen várható el, hogy megfelelő szabályokat alkosson.

A büntetőeljárásban abban talán nincs vita, hogy jogerő csak 
a bíróság határozataihoz fűződik, de a bíróság határozatainak is 
csak egy része képes jogerőre. A jogerő tartalmával kapcsolatosan 
korántsem beszélhetünk egységes álláspontról. Farkas József már 
azt valószínűsítette, hogy mindenki szeretett volna valami újat 
hozzátenni a fogalomhoz, ezért lett ilyen sok meghatározása. 
Nagyjából az a helyzet, mint a jog fogalmánál, hogy mindenki 
tudja, mit jelent, de nem tudjuk egységesen megfogalmazni.127

A jogerő intézményével kapcsolatos fejtegetés után szükséges 
kísérletet tenni a jogerő és ezen belül az anyagi, majd a formális 
vagy alaki jogerő fogalmának meghatározására.

4.2. A jogerő

A határozat jogereje biztosítja a döntés végrehajthatóságát, 
megtámadhatatlanságát, megváltoztathatatlanságát, az ügy és a 
jogviszonyok vég nélküli bizonytalanságának a lezárását, a jog-
rend stabilitását, az állami akarat, a törvények érvényesítését. Ha 
a bíróságok büntetőítéleteit korlátlanul kétségbe lehetne vonni, 
az aláásná a törvényekbe, a jogbiztonságba vetett bizalmat, és 
kétségessé tenné az állami szervek eljárásának értelmét.128

A döntés jogereje alatt azon tulajdonságot is értjük, amely 
alapján a döntés megváltoztathatatlan, megcáfolhatatlan a bíró-
ság és a felek részéről is.129

A jogerős ítéletet már nem lehet rendes jogorvoslattal megtá-
madni. A törvénysértés nagyon súlyos eseteiben viszont a jog-
erős ítélet kérelem útján, a perújítás érdekében felborítható, és a 

127 Farkas József: A jogerő a magyar polgári eljárásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1976, 19. o.
128 Király Tibor: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, 2000, 494–498. o.
129 lásd bővebben: Elek Balázs: A jogerő egyes kérdései a büntetőeljárásban. In: Tanulmá-
nyok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécs, PTEÁJK kiadásában, 
2011, 561–571. o.

már fellépett jogerő megszüntethető. Erre való tekintettel beszél 
Kurz ideiglenes és állandó jogerőről.130 Akkor lép be az állandó 
jogerő, amikor már kizárt a rendkívüli jogorvoslat lehetősége. 
Ezt a két kifejezést azonban nem tartom szerencsésnek, mert a 
döntés jogerejének lényegét éppen a megcáfolhatatlanságában, 
megváltoztathatatlanságában találhatjuk meg.

Az vitán felül áll, hogy a jogerő tiszteletének követelménye a 
jogállamiság lényegi elemét alkotó alkotmányos jogintézmény131, 
csupán a tisztelet tárgyának meghatározása okoz nehézséget.

A különböző tankönyvek és törvénymagyarázatok is adnak 
egy-egy definíciót, általában úgy megragadva a fogalom lénye-
gét, hogy felsorolják a hozzá tartozó tulajdonságokat.

Farkas József a polgári perjogban vizsgálta a jogerő fogalmát, és 
egyértelműen megállapította a fogalmi tisztázatlanságot a jog-
irodalomban. Az ő meghatározása szerint a polgári perjogban a 
jogerőn a bírósági határozatoknak azt a tulajdonságát kell érte-
ni, hogy rendes fellebbviteli perorvoslattal nem támadhatók már 
meg, illetőleg nem vagy csak korlátozottan változtathatók meg, 
és a bírósági határozatnak ehhez az állapotához – és pedig nem a 
jogerős határozat valamelyik részéhez, hanem az ügy érdemében 
hozott döntéshez – különféle hatások fűződnek. Ezeket a hatá-
sokat nevezi jogerőhatásoknak, amelyeknek a lényege abban áll, 
hogy a jogerősen eldöntött kérdés irányadóvá válik mind a felek-
re, mind a később eljáró bíróságokra (esetleg más hatóságokra). 
Más szóval a jogerőhatás a jogerős döntés irányadó voltában, az 
ahhoz fűződő kötöttségben áll. A jogerő hatása (anyagi jogereje) 
egyrészt a vita végleges eldöntését jelenti, másrészt a minősített 
kötőerőt a bíróság (és más hatóság) felé.132 Definíciója sok te-
kintetben felhasználható a büntetőeljárásban is. Farkas József a 

130 Kurz, Anton: Die Rechtskraft im Strafprozess. Inaugural Dissertation Erlangung der 
Doktorwürde der Grossherzoglich Badischen Ruprecht Karls Universitat in Heidelberg. 
Buchdruckerei von Otto Bechtle, Esslingen, 1913, 19. o.
131 42/1993. (VI. 30.) AB határozat 
132 Farkas József: A jogerő a magyar polgári peres eljárásban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1976, 23. o.
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jogerőt elhatárolja más, ún. rokon jelenségektől. A jogerős bírói 
határozathoz fűződő egyéb joghatásokat nevezi rokonjelenség-
nek. Ilyen például az egyszerű kötőerő, és a végrehajthatóság. 
A büntetőeljárásban is e két fogalom körül viszonylag nagy bi-
zonytalanság van abban, hogy a jogerő egyik hatásaként, össze-
tevőjeként említhetőek-e, vagy csak ahhoz szorosan kapcsolódó 
jelenségről van szó.

Anton Kurz 1913-ban írt tanulmányában a döntés jogereje 
alatt azon tulajdonságot érti, amely alapján a döntés megváltoz-
tathatatlan, megcáfolhatatlan lesz a bíróság és a felek részéről 
is. Az eljárásban létezik egy olyan időpont, amelytől számítva 
már nem lehet változtatni a bírósági döntésen. Ez nemcsak az 
állam érdeke, amely állam bíróságainak döntései tekintélyükben 
sérülnének, hanem a vádlott érdeke is, aki feje felett állandóan 
lebegne az újabb súlyosabb büntetőjogi üldözés lehetősége. A 
jogerő fogalmától néhány kifejezést élesen elválaszt, így a vissza-
vonhatatlanságot, a megtámadhatatlanságot és a büntetés vég-
rehajthatóságát. Akkor megtámadhatatlan a bírósági döntés, ha 
jogorvoslat útján már nem lehet megváltoztatni. Ebből követke-
zően nála a megtámadhatatlanság a jogerő előfeltétele. 

Nehezebben alakul a büntetés-végrehajtás kapcsolata a jog-
erővel. A két fogalom nem fedi és nem is feltételezi egymást. 
Ennek oka egyrészt, hogy léteznek jogerős ítéletek, melyek nem 
végrehajthatók, például az az ítélet, amely tárgya absolutio ab 
instantia133, másrészt nemcsak elméletileg lehetséges, hogy az 
ítélet végrehajtható legyen, anélkül, hogy jogerős lenne. A német 
jog szerint ez nem megengedett, ezzel szemben az osztrák jog 
korábban ismerte az ideiglenes büntetésmegkezdést azokban az 
esetekben, amelyekben a büntetés mértéke fellebbezéssel támad-
ható.134

Ami a visszavonhatatlanságot illeti, abból kell kiindulni, hogy 
a bírósági döntéseket ahhoz, hogy hatásosak legyenek, kívülre 

133 Azaz olyan felmentő ítélet, amely bizonyítékok hiányán alapul.
134 Kurz: i. m. 13–20. o.

is ismertetni kell. Mielőtt ez megtörténik, a bíróság belső dol-
gáról van szó, amelyet bármikor vissza lehet vonni. A bírósági 
akarat ismertetése kihirdetés vagy kézbesítés útján történik. At-
tól a pillanattól kezdve, hogy a döntés kívülre is ismertetve lesz, 
ugyanúgy, mint egy jogilag publikált törvény esetén, nem lehet 
visszavonni. Az ítéleteket mindig ki kell hirdetni, akkor is, ha 
utólag lesznek kézbesítve. Ami a visszavonhatatlanság jogerővel 
való kapcsolatát illeti, az következik, hogy az utóbbi az előzőből 
indul ki.135

Krefft az igazságszolgáltatás jelentőségét főként abban látja, 
hogy a bíró kimondja a vitát lezáró és befejező ítéletet. A bírás-
kodásban és a jogtanban a végleges vitarendezés összekapcsoló-
dik a jogerő fogalmával. „Ez azt jelenti, hogy a bíró jogerős íté-
leteket mond, s ezek lezáró érvényessége nem vonható kétségbe. 
Mit jelent tehát a jogerő? A fogalom törvényes meghatározását 
hiába is keresnénk. Annyit lehet elsősorban megállapítani, hogy 
a jogerő fogalma alatt általánosságban azt az intézményt értjük, 
amely az ítélethez kapcsolódhat, s amellyel egy függő jogvitát 
véglegesen le lehet zárni. Ez azt jelenti, hogy a bíróságnak egy-
szer már benyújtott joganyagtól nem lehet eltérni új határozat-
ban. Az eltérés tiltása két oldalról is érvényes, az ítélet formális, 
valamint anyagi oldaláról. Először és elsősorban a bíróságnak 
tiltott, és nem is lehetséges, hogy az egyszer véglegesen lezárt 
ítéletet megdöntse vagy megváltoztassa, sem a bíróságok szintje-
inek kimerítése után, s akkor sem, ha a felek nem nyújtottak be 
jogorvoslatot, vagy a jogorvoslat-benyújtásról lemondtak.”136

A XX. század elején a Balogh–Edvi–Varga kommentár definí-
ciója szerint „jogerős a határozat akkor, ha azt a határidőhöz kö-
tött rendes perorvoslatok révén nem lehet megváltoztatni vagy 
hatályon kívül helyezni. A jogerősség hatálya abban nyilvánul 
meg, hogy a felek azt a peres viszonyt, amit a határozat szabályo-
zott, újból eljárás tárgyává nem tehetik, mert a jogerős határozat 

135 Kurz: i. m. 13–20. o.
136 Krefft: i. m. 17–21. o.
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az individualiter meghatározott vádlott ellen érvényesített bün-
tetőigény létezését és tartalmát végleg rendezte.”137

Angyal a jogerő alatt tágabb értelemben valamely konkrét élet-
viszonyra vonatkozó elrendezésnek azt a hatályát érti, melynél 
fogva az minden irányban az objektív jog tekintélyét élvezi. A 
perben több vitás kérdés merülvén fel a felek között, ezeknek 
minden irányban való jogszempontú, végleges eldöntése az arra 
hivatott bíróság részéről szintén oly elrendezése a vitás jogvi-
szonynak, mely az objektív jog erejével hat. A perbeli vitás jogvi-
szonyt végérvényesen elrendező bírói határozatnak ezt a minden 
irányban érvényesülő hatályát nevezi szűkebb értelemben vett 
jogerőnek.138

Király a jogerő lényegét a határozat véglegességében ragadja 
meg, ami az elítéltek szempontjából azt jelenti, hogy tovább a 
terhükre azt megváltoztatni nem lehet, a sorsuk eldőlt, azaz a 
határozat perorvoslattal többé nem támadható és meg nem vál-
toztatható. A jogerő hatásai között a határozat megváltoztat-
hatatlanságát, a kötelező erőt, a végrehajthatóságot, a bizonyító 
erőt sorolja fel, míg a kötőerőt attól különböző fogalomként ke-
zeli.139

A Jogi fogalomtár definíciója szerint a jogerő elméleti és gya-
korlati fogalom, azt jelenti, hogy az eljáró hatóság döntése (ha-
tározata) véglegessé és megváltoztathatatlanná válik, és rendes 
perorvoslatra a döntés ellen nincs lehetőség. A jogerőhöz hason-
ló fogalom a határozat kötőereje, ami azt jelenti, hogy az eljáró 
bíróság vagy hatóság az általa meghozott határozattól nem térhet 
el, csak abban az esetben, ha ezt a jogszabály megengedi.140 Ez 
a meghatározás tehát Király nézetéhez hasonlóan nem tekinti a 
kötőerőt a fogalom részének.

137 Balogh–Edvi–Vargha: i. m. 178. o.
138 Angyal: i. m. 239–242. o.
139 Király: i. m. 2000, 494. o.
140 Hargitai József: Jogi fogalomtár. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2005, 
748. o.

Tremmel a jogerő tartalmát alkotó jogerőhatások körében az 
egyszerű kötőerőt (már a jogerőre emelkedés előtt is köti a hatá-
rozatot hozó bíróságot, és a résztvevőket), a minősített kötőerőt 
(azaz minden hatóságot és magánszemélyt köt), a kizáró hatást 
(lényegében a „ne bis in idem”), a lezáró hatást (ami itt inkább a 
döntés irányadó voltát jelenti), a bizonyító erőt és a végrehajtha-
tóságot említi.141

Az egyik ismert törvénymagyarázat a bíróság jogerős határo-
zatának a lényegét abban látja, hogy az végleges, kötelező, bizo-
nyító erejű, végrehajtható, és lezárja a büntetőeljárást.142

Nagy a jogorvoslatokról írt könyvében arra utalt, hogy jogerős-
nek a tételes törvények általában az olyan bírósági határozatot 
tekintik, amelyet perorvoslattal nem lehet többé megtámadni.143

Farkas Ákos a jogerő fogalmán belülre sorolja a határozat meg-
változtathatatlanságát, ami alatt azt érti, hogy rendes jogorvos-
lattal már nem támadható, nem változtatható meg, csupán rend-
kívüli perorvoslat másíthatja meg.144 (A megváltoztathatatlanság 
és a megtámadhatatlanság így itt egybefonódik.) A jogerő fo-
galmának része még a kötelező erő, a res iudicata (az ítélt dolog 
hatás), a végrehajthatóság, a bizonyító erő, és kapcsolódik hozzá 
a kötőerő is.

Herkénél egy ítélet jogereje a meghozott döntés véglegességét 
és irányadó voltát jelenti. A jogerő anyagi értelemben a döntés 
tartalmára vonatkozik, és kimondja, hogy egy tett, amelyet a le-
zárult eljárásban hozott ítélet érint, nem lehet még egyszer bün-
tetőeljárás tárgya. Az anyagi jogerőnek tehát lezáró hatása van. 
Az anyagi jogerő a formális jogerő következménye, amely akkor 
áll be, ha az ítélet többet már nem megtámadható.145

141 Tremmel (2001): i. m. 457. o.
142 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, 214–337. o.
143 Nagy Lajos: Fellebbezés a büntetőperben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1960, 105–110. o.
144 Farkas–Róth: i. m. 319. o.
145 Herke (2010): i. m. 150. o. 
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Az egyes vélemények bemutatása után úgy vélem, hogy a jog-
erőről egységes definíciót nem is lehet adni, mert mást és mást ta-
kar az ügydöntő, és a nem ügydöntő, de fellebbezéssel támadható 
határozatok jogereje. Ezen két kategóriát is külön lehet bontani 
anyagi és alaki (vagy formális) jogerőre, melyek együttesen adják 
az adott kategória (ügydöntő és nem ügydöntő) jogerőfogalmát.

Az ügydöntő határozatok jogereje jelenti a büntetőjogi igényről 
történt végleges, megváltoztathatatlan döntést, amely minden-
ki számára irányadó, valamint megcáfolhatatlanul kötelező, és 
rendes perorvoslattal már nem támadható. Az ügydöntő hatá-
rozatok jogerejének nem része, csak előfeltétele a visszavonha-
tatlanság, de a végrehajthatóságnak már a jogerő az előfeltétele. 
Nem mellőzhető annak rögzítése sem, hogy a jogerős ügydöntő 
bírósági határozat fogalmán az adott büntetőügyben keletkezett 
első-, másod- és harmadfokú határozatot együttesen kell érteni, 
és azok együttes tartalma adja a bírósági döntést.

Az egyéb jogerőképes határozatok jogereje az adott perjogi kér-
désben történt végleges, megváltoztathatatlan, mindenki számá-
ra irányadó és kötelező (végrehajthatóságtól független), peror-
voslattal már nem támadható döntést jelent.

Ezen felül léteznek a csak alaki jogerőképes határozatok, ame-
lyeknek a jogereje a megtámadhatatlanságot jelenti.

 
4.3. Az anyagi jogerő fogalma

Ha az anyagi és alaki megkülönböztetést is használjuk a jogerő 
ismérveinek leírására, akkor a jogerő fogalmi tisztázatlanságát 
nagyban csökkenthetjük. Az anyagi jogerő a jogerő alfogalma. A 
büntetőeljárási törvény pozitívan, tételesen így nem szabályozza, 
de ugyanakkor feltételezi meglétét. Valójában az anyagi jogerő 
fogalmával kapcsolatos nézetek is eltérnek. 

Talán megnyugtató, hogy a német szakirodalomban is vitás, 
hogy mely tulajdonságok sorolhatók az alaki, illetve az anyagi 
jogerőhöz. Azok a szerzők, akik a megváltoztathatatlanságot a 
formális jogerő jellemzőjeként tekintik, az anyagi jogerőt a je-

lenlegi eljáráson túlmenő hatásként fogalmazzák meg, vagyis azt, 
hogy a jövőben nem lehet ugyanarra a tárgyra eljárást lefolytatni. 
Részben a hagyományosan „ne bis in idem” mondattal jellemzett 
hatást a jelenlegi eljáráson túlható „zároló hatással” jellemzik, a 
későbbi, azonos pertárgyról szóló eljárás tekintetében. Ebben az 
értelemben pozitív hatásként lehet megemlíteni az ítélet „végle-
gességét” egy további eljárás lehetősége tekintetében, ugyanab-
ban az ügyben.146

Azon szerzők, akik a megváltoztathatatlanságot nem sorol-
ják a formális jogerőhöz, nem biztos, hogy ugyanezt az anyagi 
jogerő jellemzőjének tartják. Ehelyett „tartalmat zároló hatást” 
emlegetnek, aminek az a feladata, hogy más eljárásban ne le-
hessen ugyanabban a tárgyban újra vagy akár eltérően dönteni. 
Mások az anyagi jogerő természetét egyedül a zároló hatásban 
látják, amely egy „átfogó eljárási akadályt alkot”. E szerint min-
den további eljárás ebben az ügyben „megengedhetetlen, és egy 
újabb érdemi ítélet kizárt”. Az anyagi jogerő olyan fogalomként 
is megjelenik, mint az „ítélet irányadója”, amely három pontban 
mutatkozik: „a végleges megállapítási és tényalkotási hatásban, a 
végrehajtási hatásban és a zárolási hatásban”.147

Herczognál a jövőbeli jogviszonyok biztosítása két dolgot je-
lent. Egyrészt a döntés nem változtatható meg és nem mellőzhe-
tő, másodszor az adott ügyben nem lehet további büntetőeljárást 
lefolytatni, nemhogy ugyanabban az ügyben másodjára is dön-
teni. Az anyagi jogerő így a „döntés megváltoztathatatlanságát” 
jelenti, továbbá azt, hogy a döntés a „ne bis in idem” mondattal 
körbeírt zárolási hatásban bontakozik ki.148

Herczog arra mutat rá, hogy a német uralkodó vélemény sze-
rint azok a határozatok képesek anyagi jogerőre, amelyek tartal-
mazzák az érdemi döntést. Ebben az a gondolat nyilvánul meg, 
hogy mindazoknak a határozatoknak képesnek kell lenniük az 
anyagi jogerőre, amelyek a folyamatban végérvényesen és teljes 

146 Herczog: i. m. 79–118. o.
147 Herczog: i. m. 82. o.
148 Herczog: i. m. 93. o.
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terjedelemben döntenek, amelyek lezáró módon az érvényes álla-
mi büntetőjogi igényről foglalnak állást. Formális döntések esetén, 
amelyek egy leküzdhető akadályból adódnak, nem ez a helyzet. 
Nem az adott eljárás számít, hanem a döntés típusa. Ha ez tar-
talmazza a teljes folyamatot, és eltekintve attól, hogy rendkívüli 
jogorvoslati eszközökkel támadható, de egy végleges típus, ak-
kor teljes anyagi jogerővé növi ki magát. Lezárja az eljárást, és 
minden egyes további, az ügyet érintő eljárásnak útjában áll. Az 
anyagi jogerővel összekötött hatás a „ne bis in idem” mondattal 
jellemzett zárolási hatás.149

A német eljárásjogi szakirodalom az anyagi jogerő terjedelme 
tekintetében megkülönbözteti a „korlátlan” és „korlátozott” jog-
erőt is. E szerint a korlátlan anyagi jogerő csak azokra az érde-
mi döntésekre vonatkozik, amelyeknél a tényállás megállapítása 
tárgyalás keretén belül történt. A teljes anyagi jogerő így csak 
az ítéletekre vonatkozik. Ezzel szemben csak korlátozott jogere-
je van a tárgyalás mellőzésével hozott végzésnek, a büntetőpa-
rancsnak.150

Kurz az anyagi jogerő alatt az ítélet megváltoztathatatlanságát 
érti egy másik eljárásban. A jelentése az, hogy az ügy véglegesen 
le van zárva, és a bíró nem hozhat a korábbi ítélettől eltérő dön-
tést; továbbá az újabb eljárás kezdeményezését ugyanabban az 
ügyben akadályozza. Az előbbit az anyagi jogerő pozitív, utóbbit 
a negatív funkciójának tekintik. A formális jogerő ezzel előfelté-
tele az anyagi jogerőnek. Ezzel szemben az anyagi jogerő szük-
séges következménye a formális jogerőnek.151

A Beck’sche Kurz-Kommentárban az anyagi jogerő feltételezi 
a formális jogerőt, és az érinti a szankciók jelenlegi és jövőbeli 
megengedhetőségét ugyanazon tettes ellen, ugyanabban a tett-
ben. Azt jelenti, hogy az anyagi jogkövetkezményeket a jövőre 
nézve meghatározták, vagy elutasították a vádat. A jogerős dön-
tés pozitív hatása a végrehajthatóság (végrehajtási hatás), míg 

149 Herczog: i. m. 107–118. o.
150 Herczog: i. m. 79–118. o.
151 Kurz: i. m. 13–20. o.

negatív hatása a zárolási hatás. A ’bűnvád elenyészése’ az anyagi 
jogerő legfontosabb hatása. Csak akkor lép fel, ha az eljárás az 
adott cselekmény miatt, amely az eljárás tárgya volt, teljes egé-
szében lezárult. Ezen zárolási hatás előtt eljárási akadályként a 
perfüggőség van érvényben. A zárolási hatás a ne bis in idem, a 
bűnüldözés egyszeriségének alapelve, ami az újabb bűnüldözést 
ugyanazon tettes ellen, ugyanarra a tettre nézve lehetetlenné te-
szi. Az újabb eljárás tilalma (ugyanazon bizonyítékok alapján) 
alkotmányos alapjog. Ezért az anyagi jogerő dupla hatással bír, 
mert egyrészt eljárási akadályt okoz, de alkotmányos jogként 
is biztosítja, hogy ne lehessen ugyanabban az esetben többször 
büntetni.152

Vargha az anyagi jogerőről azt írja, hogy az alaki jogerőhöz 
kötött. Hatása abban van, hogy valamely alakilag jogerős dön-
téssel elintézett bűneset egy újabb eljárás és egy új döntés tárgya 
nem lehet, ami a ne bis in idem hatás. Az tehát az alaki jogerőre 
emelkedés után perújítás külön elvi engedélyezése nélkül kizárt, 
hogy ugyanazon vádlottal szemben ugyanabban az ügyben újabb 
döntést kérjenek. A jogerőnek ezt a negatív funkcióját záró ha-
tásnak is nevezi. Már egy ítélet kihirdetése után időleges üldözési 
akadály áll fenn, amely az anyagi jogerő beálltakor blokkoló ha-
tásba megy át. Az anyagi jogerő pozitív hatásokat is kifejt, mert 
a büntetőítélet végrehajthatóvá válik.153

Angyal szerint a res iudicata negatív eljárásjogi feltétel. Az ala-
kilag jogerős ítéletnek ezt a hatását, mellyel azok minden új el-
járás megindítását vagy a már megindított eljárás folytatását ki-
zárják, nevezi anyagi jogerőnek, mely következményeiben az ún. 
ne bis in idem elvhez vezet. „Míg a formális jogerőnek a múltra 
nézve, a lefolytatott büntetőeljárás irányában van jelentősége, ad-
dig a materiális jogerő a konkrét büntetőeljáráson túl a jövőre 
hat ki, és nem csak eljárásjogi, de egyben anyagi jogi jellegű is, 

152 Kleinknecht, Theodor–Meyer, Karlheinz: Strafprozessordnung. Gerichtsverfassungs-
gesetz, Nebengesetzeund erganzende bestimmungen. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 
München, 1991, (Kurz-Kommentare) 40–41. o.
153 Vargha: i. m. 458. §
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mert mindennemű büntetőeljárást megakadályozva oly esetben, 
midőn vádlott felmentetett, egyben büntethetőséget kizáró ok, 
s mint ilyen, a vádlott javára anyagi védelmet biztosít a terhén 
levő cselekményre vonatkozólag, amely miatt immár nem bün-
tethető.”154

Hargitai a fogalomtárban az anyagi jogerőt elsősorban a polgá-
ri eljárási jog fogalmának tekinti, ami a perben elbírált jogra vo-
natkozó kérdést dönti el, nevezetesen, hogy ugyanazon jog iránt, 
ugyanazon felek újabb eljárást nem indíthatnak. „Ugyanilyen 
(anyagi jogerőhöz hasonló) jellegű joghatása van a büntetőeljá-
rásban a kétszeres elbírálás tilalmának.”155

Király szerint az anyagi jogerő főként abban áll, hogy a bün-
tetőjogi főkérdésről való döntés után végrehajthatóvá válik a ha-
tározat, és beáll az újabb eljárás tilalma. Az állam büntetőjogi 
igénye ugyanis kielégült, ha volt bűncselekmény, és róla döntöt-
tek. Ügydöntő határozatoknál azonban az anyagi és alaki jogerő 
egyaránt jelen van, és gyakorlatilag nem választható szét.156 Soós 
úgy fogalmaz, hogy az anyagi jogerő az alakilag jogerős határo-
zatnak az a tulajdonsága, hogy a határozatban elbírált konkrét 
életviszony (cselekmény) végérvényesen elbírált, ítélt dolog, res 
iudicata lesz.157 Herke megközelítése szerint a jogerő anyagi ér-
telemben a döntés tartalmára vonatkozik, és kimondja, hogy egy 
tett, amelyet a lezárult eljárásban hozott ítélet érint, nem lehet 
még egyszer büntetőeljárás tárgya. „Az anyagi jogerő a formális 
jogerő következménye, amely akkor áll be, ha az ítélet többet már 
nem megtámadható.”158

Tremmel megállapítása az, hogy az eljárásjogászok nagy része 
az alaki jogerőben elsősorban megtámadhatatlanságot, az anya-
gi jogerőben pedig megváltoztathatatlanságot lát, de álláspontja 
szerint ez ugyanannak a jelenségnek egymást feltételező és kizá-

154 Angyal: i. m. 239–242. o.
155 Hargitai: i. m. 748. o.
156 Király (2000): i. m. 494–498. o.
157 Berkes: i. m. 588. §
158 Herke (2010): i. m. 150. o. 

ró két oldala. Utal rá, hogy sokan az alaki jogerő címén a kizáró, 
a ne bis in idem hatást (az újabb eljárás tilalmát), míg anyagi 
jogerő címen a lezáró hatást, a res iudicatat emelik ki. A kizá-
ró hatás azt jelenti, hogy sem újabb vádemelésnek, sem rendes 
jogorvoslatnak, és általában további büntetőeljárásnak nincsen 
helye (ne bis in idem = kétszeres eljárás tilalma). A lezáró hatás 
viszont azt jelenti, hogy a terhelt büntetőjogi felelőssége el van 
döntve, a vád ki van merítve (res iudicata = jogerősen elbírált ügy, 
ítélt dolog).159

A Közlönykiadó gondozásában megjelent kommentár az 
anyagi jogerőt az alakilag jogerős határozatnak azon tulajdon-
ságaként határozza meg, hogy „a határozatban elbírált cselek-
mény végérvényesen ítélt dologgá (res iudicata) válik”.160 Ezen 
meghatározás azonban adós marad azzal, hogy mi a különbség 
az alaki jogerőhöz képest, és miben ragadható meg a határozat 
ítélt dolog jellege.

A magam részéről úgy gondolom, hogy a büntetőjogi felelős-
ség ténybeli és jogi alapja felől csak az erre feljogosított és kö-
telezett bíróság határozhat jogerősen, vagyis azt a kérdést, hogy 
történt-e bűncselekmény, és annak ki az elkövetője, kizárólag a 
bíróság a büntetőeljárás során jogosult eldönteni. Ez irányadó 
abban az esetben is, ha az ügyben más hatóság, akár a büntető-
jogi felelősség alapjául szolgáló tényállás egészéről, akár annak 
egy részéről már érdemben határozott.161 Ezzel összefüggésben 
az anyagi jogerő kérdése elsősorban a kimerített váddal, az el-
bírált cselekményre nézve állhat fenn, amikor a határozatban a 
bíróság véglegesen dönt a büntetőjogi igényről, a vád tárgyává 
tett cselekmény érdemi elbírálása keretében. Ez nem mond el-
lent annak, hogy létezhetnek olyan határozatok, amelyek nem 

159 Tremmel (2001): i. m. 454–458. o.
160 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, 214–337. o.
161 Be. 10. § „Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és milyen bűncselekményt, 
a bíróságot, az ügyészt, a nyomozó hatóságot nem köti más eljárásban, így különösen a 
polgári eljárásban, a szabálysértési vagy a fegyelmi eljárásban hozott határozat, illetőleg 
az abban megállapított tényállás.”

A jogerő meghatározása a büntetőeljárásban A jogerő meghatározása a büntetőeljárásban



86 87

ügydöntő határozatok, de mégis büntető anyagi jogi kérdést ren-
deznek el véglegesen.

A Legfelsőbb Bíróság (jelenleg már Kúria) a vád törvényessé-
ge, illetve törvényi kellékeinek hiánya miatt hozott megszüntető 
határozat kapcsán elemezte kollégiumi véleményben a megvál-
toztathatatlanság kérdését, mint jogerőhatást, és úgy tűnik, hogy 
azt mint az alaki jogerő fogalmának a részeként kezeli azért, 
mert nem kapcsolódik közvetlenül a büntetőjogi igény érdemi 
eldöntéséhez.

A kollégiumi vélemény azt tartalmazza, hogy a vád törvényes-
sége, illetve törvényi kellékének hiánya miatt hozott megszüntető 
határozat esetében a megváltoztathatatlanság, mint jogerőhatás 
az adott, eljárásjogi szempontból alkalmatlan vád következmé-
nyei tekintetében áll fenn, ami nem más, mint az eljárás aka-
dálya. Ehhez képest, ha a megszüntető végzés jogerőre emelke-
dik, akkor – nyilvánvalóan elévülési időn belül – nincs törvényes 
akadálya annak, hogy a vádló az általa korábban vád tárgyává 
tett cselekmény miatt a terhelttel szemben ismét vádat emeljen. 
A bíróság az ismételt vádat – értelemszerűen annak eljárásjogi 
alkalmassága esetén – jogosult és köteles érdemben elbírálni, és 
ugyanazon cselekmény miatt más személlyel szemben is eljárás 
indulhat. A vád törvényessége, illetve törvényi kellékének hiánya 
miatt hozott jogerős megszüntető határozat, bár ügydöntő hatá-
rozat, azonban ellene felülvizsgálatnak nincs helye, mert az eljá-
rás megszüntetése a büntető anyagi jog szabályaival nincs össze-
függésben. A vád törvényességének, illetve törvényi kellékének 
hiánya miatt hozott megszüntető határozat éppen arról rendel-
kezik, hogy a bíróság azért nem folytatja, hanem megszünteti 
az eljárást, mert a törvényes vád hiányát észlelte (ehhez képest 
értelemszerűen nem történt meg a büntető felelősség megállapí-
tása).162 A megváltoztathatatlanság így kapcsolódhat olyan dön-
téshez is, ami érdemben dönt a büntetőjogi igényről, és olyan ha-

162 1/2007. BK vélemény az 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései értelmezéséről. 
II. 4. d) 

tározathoz is, ami legfeljebb egy adott eljáráshoz kapcsolódik. A 
megváltoztathatatlanság így nem az anyagi jogerő specifikuma, 
mert anyagi jogerőhatás nélküli határozathoz is kapcsolódhat. A 
megváltoztathatatlanságot az anyagi jogerőhatással bíró határo-
zatoknál a büntetőügyről hozott döntéshez kell kapcsolni.

Ezzel összefüggésben a Kúria rámutatott arra, hogy ameny-
nyiben az eljárás megszüntetésének oka a magánindítvány vagy 
a törvényes vád hiánya, akkor az ilyen határozat, bár ügydöntő, 
anyagi jogerőhatással nem rendelkezik. Utóbbi ugyanis – nyil-
vánvalóan – csak a kimerített váddal, az elbírált cselekmény te-
kintetében valósulhat meg. Amikor viszont éppen arról van szó, 
hogy eljárási akadály miatt nincs döntés a büntetőjogi igényről, 
a feljelentés szerinti cselekmény érdemi elbírálása nem történt 
meg.163

A „ne bis in idem” mondat különbség nélkül, és az összes anya-
gi jogerővel bíró határozatra érvényes, míg az alaki jogerőképes 
határozatokra már nem, vagy erősen szűkített értelemben. Utób-
biak például a kényszerintézkedés elrendeléséről döntő határo-
zatok, vagy a hatáskör hiányát megállapító, és áttételt elrendelő 
végzések.

Elsősorban az ítéletek és ügydöntő végzések képesek anyagi 
jogerőre, amelyek tartalmazzák az érdemi döntést. Ebben az a 
gondolat nyilvánul meg, hogy mindazoknak a határozatoknak 
képesnek kell lenniük az anyagi jogerőre, amelyek a folyamatban 
végérvényesen és teljes terjedelemben döntenek, amelyek lezáró 
módon az érvényes állami büntetőjogi igény mellett foglalnak 
állást. Formális döntéseknél, amelyek egy leküzdhető akadályból 
adódnak, egy-egy részletkérdésről döntenek, nem ez az eset. 

A büntetőbíróságnak a polgári jogi igényt érdemben eldöntő 
határozata anyagi jogerőhatással rendelkezik. A magánfél nem 
élhet fellebbezéssel a polgári jogi igényét részben a törvény egyéb 
útjára utasító határozat ellen akkor sem, ha a bíróság azért ren-
delkezett így, mert az összegszerűséget részben nem tisztázhatta, 

163 EHB 2012. 17, Kúria Bfv. III. 434/2012, 1/2007. BK vélemény A. II. 4. c) pont
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egyébként azonban a jogalap kérdését eldöntötte.164 A polgári 
jogi igény kapcsán azonban felmerülhet az anyagi jogerő polgári 
jogi fogalma, mert ott nem a büntetőigényről dönt a bíróság.165A 
polgári jogi igény „ítélet dolog” címén történő elutasításának – és 
nem az egyéb törvényes útra utasításának – van helye, ha a ma-
gánfél igényét a polgári bíróság már jogerősen elbírálta.166

Creifelds kettéválasztja az anyagi jogerő lényegét az ún. perjogi 
és anyagi jogi elmélet megközelítésében. Az ún. perjogi elmélet 
szerint az anyagi jogerő jelentés csak abban ragadható meg, hogy 
egy későbbi per esetén a bíróságot és a feleket köti a jogerős dön-
tés, míg az anyagi jog érintetlen marad. Ezzel szemben az anya-
gi jogi elmélet a jogerő lényegét abban látja, hogy az az anyagi 
jogi joghelyzetre hatással van, azt megerősíti vagy átalakítja. Az 
anyagi jogerő hatása a perjogi elmélet szerint abban van, hogy a 
jogerősen megállapított jogkövetkezményről még egyszer nem 
lehet, és semmi esetre sem szabad máshogyan határozni.167

Abban nem lehet vita, hogy az alaki jogerő az eljárásjog in-
tézménye. Vitatott csak az anyagi jogerő lehet, attól függően is, 
hogy mit értünk alatta. Amennyiben abból indulunk ki, hogy az 
ítélet egy új jogviszonyt hoz létre az állam és az elítélt között, 
akkor anyagi jogi intézménynek tekinthetjük. Erre az álláspontra 
juthatunk akkor is, ha a zároló hatás következményeire szűkítjük 
annak értelmét. Valójában azonban az újabb eljárás tilalma, mint 
újabb büntetőeljárás lefolytatását megakadályozó ok, egyértel-

164 A jelenleg már nem hatályos BK 51. számú állásfoglalás
165 Érdekességként érdemes idézni ennek kapcsán Krefft 1939-es tanulmányát: „Ellentét-
ben a formális jogerő fogalmával, a polgári jogi anyagi jogerő fogalom jelentése sem tisztázott 
teljesen, vagyis az a további hatás, amit a formálisan jogerős ítélet hoz létre. Tartalmilag azt 
állítja ez a fogalom, hogy az ítélet által az egyes esetekben meghozott döntések mindenkorra 
meghatározottak, ami jogilag helyes a felek között. Ez azt jelenti, hogy a véglegesen helyesnek 
meghatározott anyagi joghelyzetben nem lehet többé kételkedni, s mindez a feleknek, illetve 
harmadik feleknek is tiltott. Ezáltal az eljárást lezáró döntésekben a formális jogerőn belül 
újabb probléma lép fel: szignifikáns marad-e azon eljáráson kívül is, amely a végpontját jelöli. 
Ez az anyagi jogerő, a res iudicata legjelentősebb problémája.” Krefft i. m. 17–21. o.
166 BH 1993. 212.
167 Creifelds, Carl: Rechtswörterbuch. (Hrsg. von Hans Kaufmann. Bearb.: Dieter Guntz) 
13., München, Beck, 1995, 1176–1177. o.

műen a büntetőeljárás jogintézménye, így az anyagi jogerőben 
egyaránt van eljárási és anyagi jogi hatás is.

4.4. Az alaki vagy formális jogerő   

4.4.1. Az alaki jogerő a jogirodalomban

Az irodalomban a fogalom meghatározásához általában három 
kritériumot alkalmaznak: a megtámadhatatlanságot, a megvál-
toztathatatlanságot és az eljárást lezáró hatást. Nincs egyetértés 
ezen fogalom meghatározását tekintve sem.

A legszélesebb értelemben használt meghatározás szerint az 
alaki (vagy formális) jogerő fogalma azt jelenti, hogy a határozat 
ellen jogorvoslati kérelem nem adható be, így a határozat rendes 
jogorvoslattal nem támadható meg.168 Ez abból is következik, 
hogy a megváltoztathatatlanságot általában az anyagi jogerő al-
kotórészeként sorolják be, így az alaki jogerő fogalmának megha-
tározása szubtrakció útján adódik, azaz a formális jogerő annyit 
jelent, mint ‘megtámadhatatlanság’. A megtámadhatatlanságról 
ebben az értelemben akkor beszélünk, ha a döntést már nem le-
het rendes jogorvoslati eszközökkel megtámadni. A többszintű 
támadhatóság a bíróságok fokozatos rendjének a kimerülését 
feltételezi, de a rendkívüli jogorvoslati eszközök lehetősége nem 
zárja ki a formális jogerő belépését.

Ezzel szemben Kurz egy döntés formális jogereje alatt a meg-
változtathatatlanságot és a megcáfolhatatlanságot érti ugyanab-
ban az eljárásban. Akkor lép fel, ha az ítélet már nem támadható 
más jogorvoslattal. Annak a valószínűsége, hogy a döntés perújí-
tás útján lesz megváltoztatva, nem nagy, ezért teljesen figyelmen 
kívül marad ez a lehetőség a fogalom szempontjából, és az ítélet 
akkor jogerős, ha rendes jogorvoslattal már nem lehet támadni. 
A formális jogerő csak az adott eljárásban bír jelentőséggel. Csak 
annyit ér el, hogy ugyanazon eljárás keretén belül nem lehet to-

168 Hargitai: i. m. 748. o.; Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, 214–337. o.; Herczog: i. m. 93. 
o.; Vargha: i. m. 458. §
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vább folytatni a büntetőpert, de ugyanakkor nem tudja megaka-
dályozni, hogy újabb eljárásra kerüljön sor, amely talán más ered-
ményhez vezet, mint az első. Így nemcsak a jogbiztonság, hanem 
a bírói ítéletek tekintélye is nagyon szenvedne. Az ilyen visszás 
helyzetek védelme érdekében kerül képbe az anyagi jogerő.169

A Beck’sche Kurz-Kommentare szerint a formális jogerő azt 
jelenti, hogy az eljárás résztvevői a döntést nem vagy már nem 
támadhatják meg rendes jogorvoslattal, és a döntés adott perben 
nem is változtatható meg. A formális jogerőhöz tartozik a meg-
támadhatatlanságon kívül tehát az is, hogy a döntést a bíróság 
nem változtathatja meg. Ezáltal ugyanabban a kérdésben formá-
lis zárolási hatás keletkezik, a határozatnak az alapja kimerítésre 
kerül.170

Krefft a formális jogerő fogalmát tisztázottnak tekinti, mert 
azalatt egyértelműen a megtámadhatatlanságot kell érteni. „A 
formális jogerő a döntés tárgyára vonatkozóan az utolsó szót 
jelképezi, ami az eljárás keretein belül megcáfolhatatlanul szig-
nifikáns.”171

Creifelds ugyancsak úgy közelíti meg az alaki jogerő fogalmát, 
hogy az akkor következik be, ha azt egyáltalán nem vagy már 
nem lehet megtámadni, azzal kiegészítve, hogy az alaki jogerő az 
anyagi jogerőnek az előfeltétele.172

Több német szerző véleménye szerint így a formális jogerő az 
érintett döntés megtámadhatatlanságát és megváltoztathatatlan-
ságát jelenti. Mások ellenben egyedül a megtámadhatatlanságot 
tartják a formális jogerőnél meghatározónak, és van, aki a meg-
változtathatatlanságot az anyagi jogerőhöz sorolja.173

A Német Legfelsőbb Szövetségi Bíróság inkább a második 
szemlélet felé hajlik, és a megváltoztathatatlanságot a tárgyi jog-

169 Kurz: i. m. 13–20. o.
170 Kleinknecht: i. m. 40–41. o.
171 Krefft: i. m. 17–21. o.
172 Creifelds: i. m. 1001–1002. o.
173 Fabrizy, Ernst Eugen: Die Österreichische Strafprozessordnung (Strafpozessordnung 
1975) mit dem neuen Vorverfahren und den wichtigsten Nebengesetzen Kurzkommentar. 
Manzsche Verlags- und Universitatsbuchhandlung, Wien, 2008, 708-713. o.

erőhöz sorolja, és az alaki jogerő annyit jelent, mint a határozat 
„megtámadhatatlansága”.174

Közös a véleményekben az, hogy az ügydöntő határozatok for-
mális jogereje feltétele a végrehajtásnak és az anyagi jogerő be-
lépésének. A jogerő intézménye, amely az anyagi jogerő mellett 
a formális jogerőt fogalmilag is átöleli, az eljárási folyamatban 
meghatározott lezárást kínál. 

Király a határozat megváltoztathatatlansága kapcsán utal arra, 
hogy ezt a tulajdonságát szokás alaki jogerőnek is nevezni, de 
alaki jogerőn főként a határozatnak a rendes perorvoslattal való 
megtámadhatatlanságát érti.175 Soós László álláspontja szerint az 
alaki jogerő a határozatnak az a tulajdonsága, hogy jogorvoslattal 
nem támadható meg, és a határozat végrehajthatóvá válik. Az 
alaki jogerő tulajdonsága közé sorolja a megtámadhatatlanságot, 
amit azonban nem tekint abszolútnak, mert az ítélet jogerőre 
emelkedése után csak a rendes jogorvoslattal való megtámadás 
lehetősége kizárt.176

Angyalnál az alaki jogerő a bírói ítéletnek az a tulajdonsága, 
melynél fogva az perorvoslattal már meg nem támadható és sen-
ki részéről érvényében meg nem ingatható határozat. A felek 
között fennállott jogvitát végleg elintézi és az imperatív rendel-
kezéssel esetleg megállapított jogkövetkezmények végrehajtását 
előírja. A formális jogerő csak a folyamatban lévő büntetőperre 
hat ki oly értelemben, hogy akadályt emel annak bármely előző 
eljárásszakba történő visszaterelése elé. Az alaki jogerővel a szó-
ban forgó per nyugvóponthoz jut. „Azt azonban nem akadályoz-
za a formális jogerő, hogy ugyanazon vádlott ellen ugyanazon 
tényállás alapján új eljárás indíttassék, mert ez a jogerő csak azt 
gátolja, hogy a kérdéses ítélet hatályából kiemeltessék, de nem 
akadálya annak, hogy az ítélet figyelmen kívül hagyása mellett 
egészen új eljárás indíttassék, az előző – alakilag jogerős – íté-
lettel szemben álló ellentétes ítélet hozassék. Ámde a pereknek 

174 Herczog: i. m. 79–118. o.
175 Király (2000): i. m. 495. o.
176 Berkes: i. m. 588. §
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ekként való halmozása, és az eljárásnak akárhányszor helyt fog-
ható újrakezdése nemcsak a jogbiztonságot, hanem az igazság-
szolgáltatás tekintélyét is megingatná, amiért is az megakadá-
lyozandó (illetőleg csak megszorított keretek között, az anyagi 
igazság érdekében, az újrafelvétel során engedhető meg). Ezt az 
akadályt az alakilag jogerős ítéletnek az a tulajdonsága létesíti, 
melynél fogva az ily ítélettel a vádat konzumáltnak, s az ügyet res 
iudicatanak tekintjük olyképp, hogy az ily ítélet létezése minden 
új eljárással szemben mint eljárásjogi akadály szerepel.”177

Az elméletek összefoglalása után úgy gondolom, hogy szükség-
telen lenne az alaki jogerő fogalmát bármely határozattípusnál a 
megtámadhatatlanságtól, a rendes jogorvoslatok kimerítésétől 
eltérően meghatározni. A megtámadhatatlanság, azaz a továb-
bi rendes jogorvoslat lehetőségének kizártsága csak az ügydöntő 
határozatokra, és az egyéb jogerőképes határozatokra értendő. 
Vannak olyan határozatok, ahol a jogerő nem is jelenthet mást, 
mint az alaki jogerőt, például a kényszerintézkedésekről döntő 
határozatoknál. Végül a pervezető végzések azok, amelyeknek 
még alaki jogereje sincs.

4.4.2. Az abszolút és relatív alaki jogerő

Az alaki jogerőn belül elméleti síkon megkülönböztethetünk 
abszolút alaki és relatív alaki jogerőt. 

Abszolút alaki jogerő akkor áll fenn, ha a döntés valamennyi jog-
orvoslatra jogosulttal szemben jogerőre emelkedett, és az eljárás 
résztvevői által nem támadható meg. Abszolút alaki jogerő tehát 
akkor áll fenn, ha a határozat egyetlen részét sem támadhatja meg 
egyetlen érintett fél és perben szereplő egyéb személy sem. 

Tremmel szerint a teljes és a részleges, továbbá az abszolút és 
a relatív jogerő egymással is jelentős átfedésben lévő megkülön-
böztetések, mert valójában a relatív jogerő nem más, mint sze-
mélyi vonatkozású részleges jogerő. A részjogerő nem más, mint 

177 Angyal: i. m. 239–242. o.

egyes határozatrészek jogereje, „időbeliségének” eltérő volta, ami 
a jogerőstádiumok kérdését veti fel.178

Az alaki jogerőnek nem kell egyidejűleg beállnia valameny-
nyi perbeli alany vonatkozásában. Ha a felek nem éltek jogor-
voslattal, vagy valamennyi jogorvoslatról határoztak már, akkor 
következik be a döntés abszolút jogereje. Ha a döntés csak az 
egyik féllel szemben emelkedett jogerőre, ám a másikkal szem-
ben nem, akkor relatív vagy egyoldalú jogerőről beszélünk.179

Vannak olyan esetek, melyeknél a jogerőre képes határozattal 
kapcsolatban a rendes jogorvoslatra jogosultak egy része már le-
mondott a jogorvoslati jogáról, a másik része azonban még nem, 
és egyébként is rendelkezésre áll még bizonyos törvényes határ-
idő. Abszolút jogerővel akkor állunk szemben, ha már valamennyi 
rendes jogorvoslatra jogosulttal szemben jogerőre emelkedett a 
határozat. Relatív jogerőről akkor van szó, ha a rendes jogorvos-
latra jogosultak között van olyan, akinél még nem járt le a jogor-
voslat bejelentésének, előterjesztésének a határideje. 

A relatív alaki jogerőnek két lehetséges megjelenési formája 
van. Az egyik szerint a döntésnek csak egy része lesz formálisan 
jogerős, akkor, ha a döntést a vádlottnak nem az összes cselek-
ménye tekintetében támadják. Ez az objektív relatív jogerő a tu-
lajdonképpeni „részjogerő” esete.180 Ezen belül a „vertikális (füg-
gőleges) részjogerőt” és a „horizontális (vízszintes) részjogerőt” 
különböztetjük meg. 

A vertikális részjogerő akkor adódik, ha a jogerő az eljárás 
anyagának egy leválasztható részére, az elkövető több elkövetett 
cselekménye közül csak egyre, a peranyag többi részére azonban 
nem vonatkozik. 

Az ítélet „horizontális” jogereje akkor adódik, ha a jogerő a 
vádlott egyetlen elkövetett cselekményén belül csak a döntés egy 
részére vonatkozik.181

178 Tremmel (2001): i. m. 454. o.
179 Vargha: i. m. 458. §
180 Ez a részjogerő a hatályos magyar Be. 588. § (6) bekezdésének feleltethető meg.
181 Herczog: i. m. 79–118. o.
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Relatív jogerő egyfelől úgy is adódhat, ha több perbeli résztvevő 
közül egy vagy egyesek lemondanak a rendes jogorvoslati eszkö-
zökről; több eljárási résztvevő közül csak egyesek élnek jogor-
voslattal a határozat ellen. Ilyenkor a szubjektív relatív jogerő áll 
fenn. Ez azt jelenti, hogy a döntést még az egyik fél megtámad-
hatja, míg a többi résztvevő nem élt jogorvoslattal.182

A relatív jogerőnek az lehet a hatása, hogy a megtámadott 
döntés a vádlott javára változtatható meg, vagy hatályon kívül 
helyezhető. Itt már az anyagi igazság elve is közbelép. Ebből az 
következik némely szerző szerint, hogy a relatív jogerő sosem 
hathat a vádlottra hátrányosan.

Kurz szerint a relatív jogerővel szoros összefüggésben áll a 
reformatio in peius tiltása. Ezen alapmondat történelmileg az 
inkvizíciós eljárásokban gyökerezik. Ekkor ugyanis hiányzott a 
mai értelemben vett vádképviselet. Mivel az lehetetlenség lett 
volna, hogy az ítélőbíró saját döntését tegye a megtámadás tár-
gyává, ezért a vádlott által benyújtott jogorvoslat értelme csakis 
az lehetett, hogy az ítélet saját javára kerüljön megváltoztatásra, 
illetve legrosszabb esetben a jogorvoslat elutasításra került. A ha-
tályos jog is ismeri a reformato in peius tiltását amiatt, hogy a fe-
lek akaratának nagyobb hatást tulajdonítanak a döntés kialakítá-
sában. A feleknek kell meghatározniuk, hogy milyen mértékben 
akarják az ítéletet megtámadni, és ha jogorvoslattal élnek, akkor 
egy számukra kedvezőbb döntés hozható, és legrosszabb eset-
ben az elsőfokú ítélet marad érvényes. Ha az ügyészség a vádlott 
terhére jogorvoslatot jelent be, akkor a felsőbb bíróság szabadon 
dönthet.183

Az ítélet jogerőre emelkedésének időpontját az eljárási tör-
vények egyértelműen mindenkire nézve egységesen határozzák 
meg, így nem tartom helyesnek azt a gondolatmenetet, hogy 
azzal szemben, akinek az hamarabb lett kézbesítve, vagy jelen 
volt a tárgyaláson, nyilvános ülésen, a határozat relatíve jogerőre 

182 Herczog: i. m. 79–118. o.
183 Kurz: i. m. 13–20. o.

emelkedne. Ilyenkor csak a fellebbezési határidő telt el hama-
rabb valamelyik jogosultra nézve, ezért abból feleslegesnek tar-
tok minden további elméleti fejtegetést a relatív jogerőre nézve.

4.4.3. Egyszerűsített és bővített jogerő

A teljes és részleges alaki jogerő mellett megkülönböztethe-
tünk még ún. egyszerű és bővített jogerőt. Abban az esetben, ha 
az ítélet csak az eljárásban résztvevő személyeket érinti, egyszerű 
alaki jogerőről beszélünk. Ha a jogerő nem csak a feleket magu-
kat, hanem az eljárásban más anyagilag is részt vevő személye-
ket érint, akkor ezzel szemben bővített jogerőről beszélünk. Erre 
példa a magánvádas eljárásban az az eset, amikor minden egyes, 
az adott cselekményt érintő döntés a vádlott javára hat, és azon 
más jogosultakkal szemben is érvényes lesz, akik nem emeltek 
magánvádat. Ezért minden egyes újabb üldözés nem csak a ma-
gánvádas jogosult oldaláról, hanem az ügyészség oldaláról is ki-
zárt.184

Magánvádas eljárásban a homogén alaki halmazat esetkörét 
tudom ebben a körben értelmezni. Ha valaki egy állítással több 
személyről is látszólag becsületsértő vagy rágalmazó állítást tesz, 
az ügyben hozott felmentő ítélet jogereje ezen logika szerint az 
újabb üldözést a többi sértettnél is kizárja. 

4.4.4. Feltételes és feltétel nélküli jogerő

A döntés feltételes jogereje Kurz szerint az az eset, amikor azt 
még meg lehet változtatni. A változtatás a jogorvoslat útján tör-
ténik. Ha egy döntést megtámadnak, akkor a megcáfolhatatlan-
ság időpontja kitolódik addig, amíg a jogorvoslatok kimerülnek. 
Feltétel nélkül jogerős a döntés, ha a jogorvoslat érvényesítése 
nem vagy már nem lehetséges, vagy azért, mert a jogorvoslattal 
élésről lemondtak, vagy a határidő kihasználatlanul maradt.185 A 

184 Kurz: i. m. 13–20. o.
185  Kurz: i. m. 13–20. o.
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feltételes és feltétel nélküli jogerő ugyancsak egy olyan elméleti 
kategória, aminek csak a bemutatása fontos, azonban annak al-
kalmazását szükségtelennek ítélem.

5. A részjogerő

5.1. A részjogerő és a perorvoslati rendszerek

A felülbírálat és a jogerő terjedelme szorosan összekapcsolódó 
fogalmak, valójában mindkettő ugyanannak a jelenségnek a két 
oldala. Ami felülbírálat tárgya lehet, az még nem emelkedhet 
jogerőre. A másik oldalról nézve, ami jogerőre emelkedett, azt 
nem lehet felülbírálni a másod- vagy harmadfokú eljárásban. 

A felülbírálat, vagyis a revízió terjedelme a fellebbezési rend-
szer egyik alapkérdése, amely arra ad választ, hogy meddig 
terjed a másodfokú bíróság hatásköre a megtámadott ítélet 
felülbírálatában, kötve van-e a fellebbezésben előadott okokhoz, 
vagy hivatalból is észlelheti-e az ítéletnek vagy az elsőfokú eljá-
rásnak azokat a hiányosságait, amelyekre a fellebbezésben nem 
hivatkoztak. A törvényesség és az anyagi igazság kiderítéséhez 
fűzött érvek azt kívánják, hogy a másodfokú bíróság felübírálati 
jogköre minél szélesebb legyen, mindezt összhangba hozva a 
pergazdaságosság és a felek eljárási jogainak sérthetetlenségéhez 
fűzött érdekeivel is.

Teljes revíziós jogkörről beszélünk, ha a másodfokú bíró-
ság nincs kötve a fellebbezési indokhoz, és a fellebbezés ténye 
a megtámadott ítéletnek lényegében teljes körű felülbírálatát 
teszi lehetővé. A hatályos fellebbezési rendszerben is ez érvé-
nyesül főszabályként. Kivétel az ítélet egyes olyan részeinek a 
felülbírálatára áll fenn, amelyeket a törvény külön kivesz a tel-
jes revízió alól akkor, ha ezeket a rendelkezéseket fellebbezéssel 
nem támadták meg. Ebből az is következik, hogy az ítéletnek az 
a része, amit a másodfokú bíróság nem bírálhat felül, jogerőre 
emelkedik már az elsőfokú ítélet után, így a fellebbezés az íté-
let jogerőre emelkedését abban a részben függeszti fel, amelyet a 
másodfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál.

A fellebbezés olyan perorvoslati eszköz, amely az ítélethez fű-
ződő jogkövetkezményekre hatást gyakorol. Ezt a hatást az egyes 
perorvoslati rendszerek eltérően szabályozzák. Ott, ahol a vádelv, 
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a kétoldalú meghallgatás és ügyfélegyenlőség elve határozottab-
ban érvényesül, a megtámadás hatályát általában csak abban a 
keretben ismerik el, amelyet a perorvoslat felölel. Az elsőfokú 
ítélet egyéb részeit, amelyet a perorvoslat nem érint, jogerős-
nek tekintik. A perorvoslat azonban ezekben a rendszerekben is 
nagyon sok esetben teljes egészében felfüggeszti a végrehajtást. 
Ezzel szemben azokban a rendszerekben, ahol a perorvoslati 
szakaszban a hivatalból való eljárás elve hangsúlyosabban érvé-
nyesül, a fellebbezésben általában olyan okot látnak, amely alap-
ján az egész megelőző ítélkezést felül kell bírálni, tekintet nélkül 
arra, hogy mi volt a megtámadás jogalapja. Ezek a rendszerek 
az elsőfokú ítélet egyes részeinek jogerejét vagy nem ismerik el, 
vagy korlátozzák, ami a végrehajthatóság felfüggesztését is je-
lenti.186

Vargha a fellebbezés lényegét az ún. gátló hatásban fogalmaz-
za meg, amiatt, hogy az időben benyújtott fellebbezés gátolja az 
ítélet jogerőre emelkedését, aminek az a hatása, hogy az eljárás 
’jogfüggő’ marad, és az ítélet még nem hajtható végre. A gátló 
hatás a fellebviteli bíróság érdemi döntéséig tart.187

Különösebb jogértelmezési kérdés nem merül fel akkor, ha 
minden fellebbezésre jogosult az ítélet valamennyi rendelkezését 
sérelmezi fellebbezésében, de akkor sem, ha az ítélet egyetlen 
része ellen sem jelentett be egyik jogosult sem jogorvoslatot. Az 
első esetben teljes körű felülbírálatnak van helye, a második eset-
ben pedig az ítélet teljes egészében jogerőre emelkedik. 

Jogértelmezési kérdés a két véglet közötti esetekben merül fel. 
A felülbírálat terjedelmét a jogalkotó többféleképpen szabályoz-
hatja. Ha a fellebbviteli bíróságot nem köti a perorvoslati kére-
lem, akkor ugyan széles körben érvényesül a hivatalbóliság, az 
officialitás, mert a fellebbviteli bíróság vizsgálja és kiküszöböli 
a nem sérelmezett ténybeli, jogi és eljárási hibákat is. Ilyenkor 
az eljárás résztvevői kevésbé tudják befolyásolni a perorvoslati 

186 Nagy (1960): i. m. 105–110. o.
187 Vargha: i. m. 1089. o.

eljárást. A fellebbviteli szakaszban így nem vagy alig lesznek az 
ügynek biztos pontjai, azaz jogerős részei. A másik véglet az, ha a 
másod- vagy harmadfokú bíróság kötve van a jogorvoslat tárgyá-
hoz, terjedelméhez, és a jogorvoslat által nem érintett részekben 
az ítélet jogerőre emelkedik. Ez az ún. részjogerő vagy részleges 
jogerő esete.188

A hazai jogirodalomban a jogerő kérdését tekintve talán a 
’részjogerő’ kapcsán találkozhatunk a legkevesebb ellentétes el-
mélettel.

Általában minden tankönyv megkülönböztet teljes és részle-
ges jogerőt. Teljes jogerőn azt értjük, hogy a határozatnak minden 
rendelkezése jogerős, nem támadható, illetve nem változtatha-
tó meg. Részleges jogerő pedig akkor áll fenn, ha a határozatnak 
csak egyes rendelkezései váltak jogerősekké, egy részük még 
nem. Részleges jogerő esetén a perorvoslattal támadott határo-
zatnak csak az a része bírálható felül, amely ellen a perorvoslat 
irányult.189

Nagy szerint a részleges jogerő azt jelenti, hogy a határozatnak 
vannak egyes részei, amelyek megtámadhatatlanok, és az itt el-
döntött kérdés új bírósági eljárás alá nem vonható. Személyi vo-
natkozású részleges jogerő a több vádlott ellen folytatott eljárás 
során lehetséges, míg tárgyi vonatkozású részleges jogerő akkor 
van, ha kizárólag a bűnügyi költségre, polgári jogi igényre nézve 
van fellebbezés, az ítélet többi része jogerőre emelkedik.190

Az alaki jogerőnek nem szükséges azonnal a döntés egész tar-
talmára kiterjednie; az létrejöhet csak a bűnösséget kimondó 
részre úgy is, hogy a büntetés kimondásának tekintetében még 
hiányzik. Eszerint megkülönböztethetünk teljes és részleges jog-

188 Figyelemmel arra, hogy a jogirodalom és a bírói gyakorlat is a részjogerő, valamint a 
részleges jogerő fogalmait szinonímként használja, én sem tartom indokoltnak a kettő el-
határolását. Természetesen öncélúan lehetne próbálkozni új elmélettel, és felvetni például 
annak a lehetőségét, hogy részjogerőnél az ítélet egy része emelkedik jogerőre, a jogerő 
összes tulajdonságát értve ezalatt, míg részleges jogerőnél csak korlátozottan érvényesül-
nek a jogerő hatásai. Ez a nyelvtani értelmezés azonban nem következik a törvényből.
189 lásd például: Király (2000): i. m. 494. o.; Tremmel (2001): i. m. 454. o.
190 Nagy Lajos (1960): i. m. 198–204. o.
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erőt. Az, hogy egy döntés megtámadása ellenére fennáll-e részle-
ges jogerő, az attól függ, hogy a megtámadás a döntés egy olyan 
részét illeti-e, amely leválasztva vagy elkülönítetten a meg nem 
támadott részektől önállóan megvizsgálható, és abban ítélet hoz-
ható. Ezt minden konkrét egyedi esetben meg kell vizsgálni.191

Kurz álláspontja szerint vitathatatlan, hogy nem lehetséges az 
ítélet ellen kizárólag a bűnösség kérdésében fellebbezni, a jog-
orvoslatot elbíráló bíróság nem lehet alárendelve ennek a kor-
látozásnak, mert a bűnösség kérdésétől függ az összes további 
rendelkezés.

Az elméletek között ellentét van abban, hogy lehetséges-e az 
ítéletet kizárólag a büntetés mértéke tekintetében megtámadni. 
Az egyik álláspont szerint a bűnösség kérdésében a döntés jog-
erőssé válik. A másik megközelítés azon a véleményen van, hogy 
a büntetés kiszabásának okai a bizonyítási kérdéssel állnak köz-
vetlen kapcsolatban, így az olyan jogorvoslat, ami csak a büntetés 
mértéke ellen irányul, az összes bizonyítási kérdést felveti, és ezt 
is vizsgálni kell. Ezzel szembeni érv pedig az, hogy az esküdtszék 
eljárásában is külön van választva a bizonyítás eredményeként 
meghozott döntés a bűnösségről, illetve a büntetés kiszabása.

Ami a büntetés mértékét illeti, lehetne olyan álláspont is, hogy 
a terheltnek megengedett csupán a kiszabott mellékbüntetést 
támadni. Kurz úgy foglal állást, hogy „a vádlott miért ne nyu-
godhatna bele a főbüntetésbe, miközben fellebbez a politikai 
jogok felfüggesztésével vagy más mellékbüntetéssel szemben”. 
Létezhetnek továbbá olyan esetek is, amikor a megtámadás csak 
a főbüntetés ellen irányul, míg a mellékbüntetések érintetlenek 
maradnak.192

A bűnösség vitatása során bekövetkező részjogerő kérdésének 
gyökerei visszanyúlnak az 1896-os Büntető perrendtartásról szó-
ló törvényhez (Bp.), ahol természetesen már felmerült a jogiro-
dalomban az a kérdés, hogy mikor tekinthető egy büntetőbírói 

191 Vargha: i. m. 458. §
192 Kurz: i. m. 13–20. o.

ítélet jogerősnek, illetve megállapítható-e a részjogerő az ítélet 
egyes részeire. Újfalussy megállapítja, hogy az az ítélet, amely 
csak egy részében van perorvoslattal megtámadva, semmilyen 
tekintetben nem tekinthető jogerőre emelkedettnek, ami kitűnik 
a törvény 506. § (2) bekezdésének szavaiból, melyek szerint az a 
vádlott, aki csak a büntetés mértéke miatt élt perorvoslattal, az 
ellene megállapított szabadságvesztés büntetést az ítélet jogerőre 
emelkedése előtt megkezdhette. A törvény ezen kifejezett sza-
vaiból is nyilvánvaló, hogy bármilyen fellebbezés esetén az ítélet 
egyik részére sem mondható az, hogy annak ez vagy az a része 
jogerőre emelkedett. Ide tartozik a Büntető perrendtartásról szó-
ló törvénynek az a szabálya is, miszerint az anyagi semmisségi 
okokat a fellebbviteli bíróságoknak hivatalból akkor is figyelem-
be kell venniük, amikor az ítéletnek valamely része perorvoslattal 
megtámadva nem lett, de az a vádlott sérelmére szolgált. Ebből 
következően annak kimondása, hogy a fellebbviteli eljárás alatt 
álló elsőfokú ítélet a bűnösség kérdésében azért nem megváltoz-
tatható, mert a bűnösség megállapítása tekintetében a vádlott az 
alsóbb fokú ítélet ellen perorvoslattal nem élt, és ekként az ítélet 
jogerős, a büntető perrend szabályaival ellenkezik.193

5.2. A felülbírálat terjedelme a Be.-ben

A hatályos Be. szerint az elsőfokú bíróság ítélete elleni felleb-
bezés az ítélet bármely rendelkezése vagy kizárólag az indokolás 
ellen is irányulhat, amely fellebbezésnek jogi és ténybeli okból 
lehet helye. Egyértelműen meghatározza a törvény, hogy a fel-
lebbezés az ítélet jogerőre emelkedését abban a részben függeszti 
fel, amelyet a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbí-
rál.194 A fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző bí-
rósági eljárással együtt akkor is felülbírálja a másodfokú bíróság, 
ha a fellebbezés kizárólag a feltételes szabadságra bocsátásra, a 

193 Újfalussy Béla: Az ítéletek jogerőre emelkedéséről és a pénzbüntetések átváltoztatásá-
ról. Jogtudományi Közlöny. 42. szám, 1909, 362–364. o.
194 Be. 346. § (4) bekezdés
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végrehajtási fokozatra vonatkozó rendelkezéseket támadja, illet-
ve az ilyen rendelkezések hiányát sérelmezi.195

A másodfokú bíróság – ha e törvény kivételt nem tesz – a fel-
lebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljá-
rással együtt felülbírálja. Az ítélet tényállásának megalapozottsá-
gára, a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, 
a büntetés kiszabására, valamint intézkedés alkalmazására vo-
natkozó rendelkezéseit a másodfokú bíróság arra tekintet nélkül 
bírálja felül, hogy ki, milyen okból fellebbezett. Hivatalból dönt 
a másodfokú bíróság az előbbiekhez kapcsolódó járulékos kérdé-
sekben, így a polgári jogi igényre, a bűnügyi költségre vonatkozó 
rendelkezésekről is.196

A másodfokú bíróság, ha e törvény kivételt nem tesz, a felleb-
bezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással 
együtt felülbírálja (a revízió elve). A másodfokú eljárás célja a 
fellebbezett ügyben az elsőfokú bíróság ítélkező tevékenységé-
nek ellenőrzése, és a szükséges következmények levonása. A má-
sodfokon eljáró bíróság részére ezt az ellenőrzési lehetőséget az 
elsőfokú bíróság ítélkezése fölött lévő felülbírálati jogköre biz-
tosítja. Szükségképpen ennek előfeltétele valamely fellebbezésre 
jogosult által bejelentett jogorvoslat. 

A felülbírálatra a fellebbezés következtében kerül sor, de az ál-
talában nem igazodik a fellebbezés konkrét tartalmához. Előfor-
dulhat, hogy csak a cselekmény jogi minősítését támadták felleb-
bezéssel, de a másodfokú bíróság ilyenkor is felülbírálja a tényállás 
helyességét, a bűnösség megállapítását, a büntetés kiszabását és 
az egyéb rendelkezéseket is. A büntetőjogi főkérdések bármelyi-
kével szemben bejelentett fellebbezés esetén ez a szabály fordítva 
is igaz. A másodfokú bíróság a felülbírálati tevékenységét a felek 
indítványaitól, előterjesztéseitől függetlenül végzi. Ez következik 
a hivatalból való eljárás alapelvéből is, amelynek a büntetőeljárás 
minden szakaszára érvényes rendelkezése értelmében a másod-

195 BH 2004. 175.
196 Be. 348. § (2) bekezdés

fokú bíróságra éppen ezt a kötelezettséget hárítja.197

A törvény rendelkezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú 
ítélet nem fellebbezett részét is felülbírálja ugyanarra a vádlottra 
nézve, amennyiben a vádlott bűnösségét több bűncselekményben 
is megállapították. Ha a fellebbezés a több bűncselekményben 
bűnösnek kimondott vádlott nem valamennyi bűncselekményét 
érinti, a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet szükségszerűen 
valamennyi bűncselekmény vonatkozásában felülbírálja. Ebben 
az esetben ugyanis a büntetéskiszabás halmazati büntetésként 
valósul meg, amely egységes büntetés, ezért bármely bűncselek-
ménnyel kapcsolatos fellebbezés a többi bűncselekmény értéke-
lését is szükségképpen befolyásolja. Ebből következik, hogy ha a 
felülbírálat eredményeként hatályon kívül helyezésre és új eljárás 
elrendelésére kerül sor, ezt sem lehet részlegesen, a vádlott egyes 
bűncselekményére elkülönítetten, hanem csakis az ítélet teljes 
terjedelmére kell megtenni.

5.3. A részleges jogerő a Be.-ben

A részleges jogerő beálltának a Be. három esetét határozza 
meg. Az első, amikor a felmentést vagy az eljárás megszüntetését 
az ügyész nem fellebbezi meg, csak a többi rendelkezést; máso-
dik esetben, ha csak a járulékos kérdésben hozott kérdésre terjed 
ki a fellebbezés; végül, ha a fellebbezés nem valamennyi vádlottra 
terjed ki. Kivétel ilyenkor az összefüggő ok esetén a részleges 
jogerő feloldása a vádlott javára. 

5.3.1. A felmentéshez vagy eljárás-megszüntetéshez kap-
csolódó részjogerő

A részjogerő első esete így az, ha a vádlott ellen több bűncse-
lekmény miatt emeltek vádat, az ítéletnek csak az a felmentő 
vagy eljárást megszüntető rendelkezése bírálható felül, amely el-
len fellebbeztek.198

197 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, Kardos Sándor, XIV. fejezet, 5–69. o.
198 Be. 348. § (1) bekezdés
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Az általános szabályoktól eltérő a helyzet akkor, ha az elsőfokú 
bíróság egy vádlott esetén egyes bűncselekményekben a vádlott 
bűnösségét megállapította, más bűncselekmények vádja alól vi-
szont felmentette, vagy az eljárást vele szemben megszüntette, 
mert ilyen esetben a felülbírálat korlátozott, és az nem terjedhet 
ki az elsőfokú ítéletnek fellebbezéssel kifejezetten nem támadott 
felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezéseire. 

Az elvi és a gyakorlati szempontok egyaránt amellett szólnak, 
hogy nem indokolt a másodfokú bíróságnak a fellebbezéssel 
nem érintett felmentő vagy megszüntető rendelkezést hivatalból 
felülbírálnia. Ez a rendelkezés a favor defensionis elvének meg-
felelően a vádlott érdekeit is szolgálja. Az elsőfokú ítéletnek csak 
a bűnösséget megállapító fellebbezett részét lehet felülbírálni. 
Ez a részleges jogerő egyik esete, egyben a revízió elve alóli egyik 
– tárgyi jellegű – kivétel, ilyen esetben az ítélet felmentő vagy 
eljárás-megszüntető része már elsőfokon jogerőre emelkedik.

Ha az elsőfokú bíróság a jogszabály téves alkalmazásával az 
egyébként bűncselekményként minősülő magatartást szabály-
sértésként értékeli, és a megállapított bűncselekmény mellett 
emiatt az eljárást megszünteti, a terhelt terhére a megszüntető 
határozat miatt bejelentett fellebbezés hiányában, a részjogerő 
folytán ezt a téves rendelkezést a másodfokú bíróság nem vál-
toztathatja meg.199

Nyilvánvalóan ide tartozik az az eset is, amikor az elsőfokú 
bíróság felmentő vagy megszüntető rendelkezést ugyan nem 
hozott, de a bűnösség körét a vádtól eltérően szűkebben vonta 
meg a bűncselekmény tényállása tekintetében, és ezt a felleb-
bezések nem érintik. Ilyenkor az ítélet idevonatkozó részének 
felülbírálatát tartalmilag ugyanazok az okok teszik indokolatlan-
ná, mint a fellebbezéssel nem támadott felmentő vagy megszün-
tető ítéleti rendelkezésekét. Ebben az esetben tehát a másodfokú 
bíróság annak ellenére, hogy az elsőfokú ítélet minősítéséhez 
nincs kötve, nem vonhat a bűnösség körébe, és így nem tehet jogi 

199 BH 1994. 68.

minősítés alapjává olyan tényeket, amelyeket az elsőfokú bíróság 
a bűnösség köréből mellőzött. Egyes szerzők szerint mindezt a 
ne bis in idem elv sajátos megnyilvánulásának is tekinthetjük, 
ha a kérdést a súlyosítási tilalom szabályai felől közelítjük meg. 
„Az a tény, hogy a vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában az 
elsőfokú ítélet felmentő, büntetést megállapító rendelkezésének 
felülbírálata, illetőleg ennek eredményeként azok súlyosítása ki-
zárt – a súlyosítás lehetőségét illetően –, »részlegesen« az elsőfo-
kú ítélet vonatkozó rendelkezéseinek jogerőssé válását jelenti.”200 
Tehát a másodfokú bíróság a legfontosabb érdemi kérdésekben 
erre irányuló jogorvoslat hiányában a vádlott helyzetét tovább 
súlyosító kihatással újabb rendelkezéseket nem hozhat.

A súlyosítási tilalomnak a jogirodalom egy része valóban a 
vádlott javára szóló (relatív) részjogerő-hatást tulajdonít. Ezt a 
vádlott javára szóló korlátozott jogerő szemléletet azonban töb-
ben elutasítják, hiszen a jogerő lényegéhez tartozik, hogy min-
denkivel szemben, és nem csak egy, az eljárásban részt vevő sze-
mély vonatkozásában legyen hatása.201

A súlyosítási tilalom kapcsán a hazai jogirodalomban Herke 
mutatta be a legrészletesebben a részjogerővel kapcsolatos állás-
pontokat. Oetker egy módosított jogerőről ír, és megkülönböz-
teti az általános értelemben vett jogerőt és a súlyosítási tilalom 
módosított jogerejét. Az első esetben az eljárásban megenged-
hetetlen a jogerősen eldöntött kérdésről még egyszer dönteni, 
a másodiknál a súlyosítási tilalom által bekövetkező módosított 
jogerőnél csak az ítélet tartalma korlátozott, de az újabb hatá-
rozatot meg kell hozni.202 Ez az egyoldalú, csak a vádlott javára 
ható korlátozott (módosított) jogerő-szemlélet Frisch szerint 
azonban elutasítandó.203 A jogerő lényegéhez tartozik ugyanis, 

200 Holé-Kadlót: i. m. VII. kötet, Kardos Sándor, XIV. fejezet, 5–69. o.
201 Herke (2010): i. m. 151. o.
202 Oetker: Anmerkung zu RG, Urteil vom 7.1. – 1935 – 2 D 1384/34. Juristische 
Wochenschrift, 1935, 1417. o. Hivatkozza: Herke (2010): i. m. 439. lábjegyzet
203 Frisch, Wolfgang: Das Verschlechterungsverbot – Grundfragen und neue 
Entwicklungen. Juristische Arbeitsblatter, 1974, 91. o. Hivatkozza: Herke (2010): i. m. 
440. lábjegyzet
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hogy mindenkivel szemben és nemcsak egy, az eljárásban részt 
vevő személy vonatkozásában legyen hatása. Az is Frisch ki-
fogása, hogy a jogerő csak akkor állhat be, ha a határozat már 
rendes perorvoslattal nem támadható meg. A másodfokú bíró-
ság ugyanis az elsőfokú ítéletet nem vizsgálhatja felül a jogerős 
részében. Ilyen hatás azonban nem következik a reformatio in 
peius tilalmából. A fellebbviteli bíróságnak ugyanis a súlyosítási 
tilalom ellenére is lehetősége van arra, hogy például megállapítsa 
az ítélet megalapozatlanságát. Ebből az következik, hogy a sú-
lyosítási tilalom hatálya alatt álló ítéletrészt is felül kell bírálnia, 
mindössze annyit nem tehet meg, hogy a törvény által megsza-
bott korlátokat átlépje. Az elsőfokon felmentett vádlottat nem 
ítélheti el, de megállapíthatja, hogy az elsőfokú bíróság helyte-
lenül rendelkezett a bűnügyi költségről, a vádlott bűnösségét a 
fellebbviteli eljárásban a szankció súlyosítása nélkül jogtalan el-
sajátítás helyett lopásban, rablásban állapíthatja meg stb.

A súlyosítási tilalom a hazai szabályozásban is elsősorban csak 
a büntetés kiszabásával áll közvetlen kapcsolatban. 

Többször találkozhatunk másodfokú ítéletek indokolásában 
azzal, hogy a másodfokú bíróság szerint a vádlottal szemben az 
elsőfokú ítéletben kiszabott büntetés indokolatlanul enyhe, en-
nek súlyosítására azonban a súlyosítási tilalom miatt a másod-
fokú bíróságnak nem volt lehetősége. Ilyen indokolás mellett a 
másodfokú bíróság a tényálláson is jelentősen módosíthat, így 
ez okból sem beszélhetünk arról, hogy a súlyosítási tilalomnak 
(rész)jogerő-hatása lenne. Különösen arra szükséges rámutatni, 
hogy a szankciónak már csak azért sincs részjogerő-hatása, mert 
az enyhítésnek nincsen akadálya. Érdemes azt is megjegyezni, 
hogy a súlyosítási tilalom nem zárja ki a törvény által nem tiltott 
körben a büntetés súlyosítását sem. Nincs akadálya így a feltételes 
szabadságra bocsátással kapcsolatos rendelkezés vádlott terhére 
történő módosításának, a szabadságvesztés végrehajtási fokozata 
is megváltoztatható, vagy korábban nem alkalmazott vagyon-
elkobzás is alkalmazható, az ezzel kapcsolatos döntés bármely 
irányban megváltoztatható. A Legfelsőbb Bíróság (jelenleg már 

Kúria) is rámutatott arra, hogy a harmadfokú eljárásban a teljes 
körű felülbírálatnak nem lehet akadálya az sem, hogy a másodfo-
kú bíróság ítéletét, noha a felülbírálat eredménye ezt szükségessé 
tenné, azért nem lehet megváltoztatni, mert a változtatást a sú-
lyosítási tilalom megakadályozza.204

A súlyosítási tilalommal összefüggésben van olyan szerző, aki a 
felmentő ítéletnek tulajdonít (relatív) részjogerő-hatást.205

5.3.2. A járulékos kérdésekhez kapcsolódó részjogerő

A részjogerő második esete, ha a fellebbezés kizárólag az íté-
letnek az elkobzásra, vagyonelkobzásra, a pártfogó felügyelet 
elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői fel-
ügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére 
vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az 
ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül.206 A teljes revízió alóli 
tárgyi jellegű kivételeket állapítja meg ez a szabály, ami ezért a 
rész (vagy részleges) jogerő további formája. A hivatkozott in-
tézkedések alkalmazásakor lényegében azt kell eldönteni, hogy a 
büntető törvénykönyvben írt feltételek az adott esetben fennáll-
nak-e vagy sem. 

Amennyiben az ítélet a lefoglalás megszüntetésével kapcsola-
tos rendelkezést is tartalmaz, az ítéletnek az egyéb érdekelt ré-
szére történő kézbesítése és a perorvoslati jogára való kioktatás 
hiányában nincs helye az ítélet ezt érintő rendelkezésének jog-
erőre emelkedése és végrehajthatósága megállapításának.207

5.3.3. A több vádlotthoz kapcsolódó részjogerő

A harmadik esetköre a hatályos eljárási törvény szerinti rész-
jogerőnek, amikor az elsőfokú bíróság ítélete több vádlottról ren-

204 Legf. Bír. Bhar. I. 570/2009/9. Ugyanezzel a kérdéskörrel kapcsolatban lásd: 1/2007. 
BK vélemény 8. pont
205 Ezzel kapcsolatban lásd bővebben: Herke (2010) i. m. 171. o.
206 Be. 348. § (3) bekezdés
207 BH 1996. 290.
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delkezik, és a másodfokú bíróság az ítéletnek csak a fellebbezés-
sel érintett vádlottra vonatkozó részét bírálja felül.208

Ez a törvényi rendelkezés nem tárgyi, hanem személyi jelle-
gű kivételt jelent a teljes revízió elve alól. Ha valamely vádlottat 
érintően, azaz terhére vagy javára a jogosultak egyike sem felleb-
bezett, az ítélet e vádlottra vonatkozó részében, tehát részlegesen 
első fokon jogerőre emelkedik, és az ítélet e részét illetően nincs 
helye felülbírálatnak. Ebben az esetben a fellebbezéssel érintett, 
illetőleg nem érintett vádlottakra vonatkozó elsőfokú ítéleti ren-
delkezéseket el kell különíteni, és a felülbírálatot csak a fellebbe-
zéssel érintett vádlottak tekintetében kell elvégezni.209

Több vádlott esetében az elsőfokú bíróság ítéletének a bűnügyi 
költségre vonatkozó rendelkezése is csak a fellebbezéssel érintett 
vádlott vonatkozásában bírálható felül.210

5.3.4. Részjogerő a harmadfokú eljárásban

A harmadfokú eljárásban a fellebbezés a másodfokú ítélet 
jogerőre emelkedését ugyancsak abban a részében függeszti fel, 
amelyet a harmadfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál.211 
A másodfokú bíróság határozatának a fellebbezés folytán felül 
nem bírált része így jogerőre emelkedik.

A Kúria gyakorlatában a részjogerő eltérően érvényesül a 
másod- és a harmadfokú eljárásban, ugyanis a harmadfokú 
felülbírálat terjedelmét kizárólag az olyan felmentő vagy eljárást 
megszüntető rendelkezések tekintetében korlátozza a részjogerő, 
amelyekben az első- és másodfokú bíróság azonos döntést ho-
zott. Ha az elsőfokú bíróság a tényállás egy része tekintetében 
bűnösséget állapított meg, majd a másodfokú bíróság ebben a 
részben megszünteti az eljárást a bűnösségre vonatkozó ren-
delkezés hatályon kívül helyezése mellett, akkor a harmadfokú 

208 Be. 349. § (1) bekezdés
209 Ez alól az ún. összefüggő ok címén történő jogerőfeloldás lesz a kivétel. Lásd: A jogerő 
feloldása című fejezet.
210 BH 1981. 257.
211 Be. 386. § (4) bekezdés

bíróság a másodfokú ítéletnek valamennyi bűncselekményre vo-
natkozó rendelkezését felülbírálja, így azokat a felmentő vagy 
eljárást megszüntető rendelkezéseket is, amelyeket az ügyész fel-
lebbezése nem érintett. Ezen rendelkezések felülbírálata azon-
ban a súlyosítási tilalom korlátai között érvényesülhet.212

A harmadfokú eljárásra adott szabályozás a Be.-ben az előző 
fejezethez képest eltérő rendelkezéseket állapít meg, ami kizár-
ja a másodfokú eljárásra vonatkozó törvényhelyek alkalmazását. 
Ennek megfelelően, ha a másodfokú bíróság – az elsőfokúhoz 
képest – több bűncselekmény tekintetében felmentő rendelke-
zéseket hoz, de ezek közül az ügyész csupán egy miatt jelent be 
fellebbezést, a harmadfokú eljárás felülbírálati kereteire a 387. 
§, és nem a 348. § vonatkozik. E szerint a harmadfokú bíróság 
a másodfokú ítéletnek valamennyi bűncselekményre vonatkozó 
rendelkezését felülbírálja, így azokat a felmentéseket is, amelye-
ket az ügyész fellebbezése nem érintett.213

Ha a másodfokú bíróság ügydöntő határozata több bűncselek-
ményről rendelkezett, akkor a fellebbezés folytán a harmadfo-
kú bíróság – főszabályként – a határozat minden rendelkezését 
felülbírálja. Ennek értelmében a harmadfokú bíróság a vádlott 
valamennyi, és nem csupán az eltérő rendelkezéssel érintett bűn-
cselekményére vonatkozó másodfokú rendelkezést felülbírálja. 
Kivételt képez ez alól a másodfokú határozatnak az elsőfokú 
bíróság ítéletének felmentő vagy eljárást megszüntető rendel-
kezését helybenhagyó része, melynek harmadfokú felülbírálata 
törvényben kizárt. Ilyenkor ugyanis az első- és másodfokú bí-
róság (az adott bűncselekmény vonatkozásában) egyaránt nem 
állapította meg a vádlott bűnösségét. Ezekre a cselekményekre 
nézve bekövetkezik a részjogerő. Ebből az is következik, hogy 
ha a másodfokú bíróság ítélete a vádlott több bűncselekményéről 
rendelkezett, akkor a harmadfokú felülbírálat a másodfokú íté-
let – másodfellebbezésre okot adó rendelkezésén kívüli – olyan 

212 Legf. Bír. Bhar. II. 4/2009/4.
213 73/2009. BK vélemény az 1/2007. BK vélemény B. II. 3. a) pontjának kiegészítéséről
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rendelkezésére terjed ki, amely a vádlott bűnösségét (valamely 
bűncselekmény miatt) megállapítja.214

Büntető kollégiumi vélemény arra is rámutatott, hogy többcse-
lekményes ügyben az azok egy részét érintő joghatályos (másod)
fellebbezés alaptalansága nem akadálya a másodfokú határozat 
minden rendelkezése harmadfokú felülbírálatának és (esetleges) 
megváltoztatásának.215

Bekövetkezik azonban az (alaki) részjogerő, és a harmadfo-
kú bíróság érdemben nem bírálhatja el azt a polgári jogi igényt, 
vagy szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló indítványt, 
melynek érvényesítését az első- vagy a másodfokú bíróság egyéb 
törvényes útra utasította.216

A teljes revízió elvéből következik a részjogerő kizártsága, il-
letve annak a törvény által tételesen kiemelt eseteire korlátozás. 
„A részjogerő tehát a Be. más, a súlyosítási tilalmat és a má-
sodfokú felülbírálat terjedelmét meghatározó rendelkezéseivel 
összhangban, a harmadfokú felülbírálat terjedelmét is kizárólag 
a felmentő vagy eljárását megszüntető rendelkezések tekinteté-
ben korlátozza. Ha egyszer megnyílt a harmadfokú felülbírálat 

214 Más határozatában a Legfelsőbb Bíróság utalt arra, hogy felmerülhet a részjogerőnek 
nagyobb teret engedő értelmezés is, mert „kétségtelen, a másodfokú ítélet helybenha-
gyását szabályozó Be. 397. §-át önmagában vizsgálva ez a rendelkezés olyan nyelvtani 
értelmezésre is lehetőséget ad, miszerint ha a fellebbezés alaptalan – vagyis ha a bűnös-
ség megállapítását eredménytelenül támadták –, a harmadfokú bíróság csak helyben-
hagyó határozatot hozhat”. Ezt a formális értelmezést látszik erősíteni a Be. 398. § (1) 
bekezdésének a másodfokú ítélet megváltoztatására vonatkozó szabálya, mely szerint a 
„harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét megváltoztatja, és a törvénynek meg-
felelő határozatot hoz, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével 
rendelkezett a vádlott bűnösségéről…”. A felülvizsgálat szabályaival összevetett logikai 
értelmezés mellett viszont aligha vitatható, hogy a harmadfokú bíróság a teljes körű re-
víziót gyakorolva elvégzett felülbírálatot követően csak akkor hoz helybenhagyó hatá-
rozatot (Be. 397. §), ha az ítélet minden rendelkezését törvényesnek találta. A Be. 398. 
§ (1) bekezdésének helyes értelme szerint pedig megváltoztató határozatot kell hoznia 
minden olyan esetben, amikor a másodfokú bíróság bármilyen anyagi jogszabályt tévesen 
alkalmazott. Legf. Bír. Bhar. I. 146/2007/3. szám
215 Ezt az 1/2007. BK vélemény a Be. 386. §-a (1) és 387. §-a (2) bekezdésének össze-
vetéséből vezeti le.
216 1/2007. BK vélemény 8. e) alpont. Ezt a Be. 398. §-a (3) bekezdésének megfogal-
mazásából, valamint a Be. 386. §-ának (1) bekezdése, a Be. 385. § és a Be. 346. §-a (5) 
bekezdés b) pontjának összevetéséből vezeti le.

lehetősége, akkor az a másodfokú ítélet valamennyi rendelkezé-
sére [és természetesen az azt megelőző teljes első- és másodfokú 
eljárásra – lásd 387. § (1) bek.] is kiterjed.”217

A teljes körű harmadfokú felülbírálat kötelezettségének több 
anyagi jogi és eljárásjogi indoka is van. A legalapvetőbb anyagi 
jogi indoka azonban az, hogy a Btk. 85. §-ának (1) bekezdé-
se értelmében bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. 
Miután bűnhalmazat esetén a büntetőjogi következmények 
meghatározására csak egységesen kerülhet sor, ez kizárólag a 
bűnhalmazatban álló valamennyi bűncselekmény egyenként és 
összességében történő egységes értékelése alapján történhet.  

Téves, és a Be. rendelkezéseivel ellentétes tehát az olyan értel-
mezés, mely szerint a harmadfokú eljárásban kizárólag az első- 
és másodfokú bíróság eltérő döntését támadó fellebbezés alapján, 
és csak az eltérő döntésre vonatkozó részében nyílik meg a har-
madfokú felülbírálat lehetősége.

 
5.3.5. Részjogerő a perújítási eljárásban

Úgy gondolom, hogy a részjogerőhöz hasonló helyzet állhat 
elő a perújítási eljárásban, amikor a bíróság csak a perújításban 
indítványozott körben engedi a perújítási eljárás lefolytatását. 
Ilyenkor a bíróság rendszeresen azt hangsúlyozza, hogy a perújí-
tás nem terjed ki a történeti tényállásra és a cselekmény jogi mi-
nősítésére, azt csak a büntetés kiszabását érintően kell lefolytatni. 
Ez véleményem szerint azt is jelenti, hogy ebben a kérdésben a 
jogerő nem törhető fel, csak az a sajátos helyzet állhat elő, hogy 
a megállapított történeti tényállás és minősítés (elméletileg) ha-
marabb jogerős, mint a büntetés.218

217 Legf. Bír. Bhar. II. 1. 064/2007/23., vagy ugyanez: Legf. Bír. Bhar. 951/2008/7.
218 Erre példa talán annak az elítéltnek az ügye, amely során először a javára lett per-
újítás kezdeményezve, majd elrendelve, majd ismételt esetben az ügyészség részéről a 
terhére, de mindkét alkalommal hasonló okból, új elmeorvos-szakértői vélemény, mint 
új bizonyítási eszköz előterjesztésével. A bíróság mindkét esetben elrendelte a perújítást, 
és a döntések indokolása is hasonló volt (bár ellenkező irányú volt a két perújítás), azaz 
„a perújítás nem terjed ki a történeti tényállásra és a cselekmények jogi minősítésére. A 
perújítási eljárást ennek megfelelően, a büntetés kiszabását érintően kell lefolytatni.” A 
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5.3.6. Részjogerő a tárgyalásmellőzéses eljárásban

A Be. XXVI. fejezetében szabályozott eljárásban az 548. § (3) 
bekezdése, illetőleg az 549. § (2) bekezdése alapján lehetőség van 
arra, hogy a bíróság az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, polgári 
jogi igényre, valamint a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezés 
tekintetében határozzon, ha a jogosultak a tárgyalás mellőzésével 
hozott végzésnek csak ezeket a rendelkezéseit sérelmezték. Ez a 
részjogerő olyan sajátos esete, amely azt eredményezi, hogy a tár-
gyalás mellőzésével hozott végzés nem sérelmezett rendelkezései 
a tárgyalás tartására irányuló kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő elteltével végrehajthatóvá válnak.

A magyar jogirodalomba Herke vezette be a quasi részjogerő 
fogalmát, mégpedig a tárgyalás mellőzéses eljáráshoz kapcsoló-
dóan. Ebben az eljárásban a kérelem a határozat végrehajtásá-
ra nézve halasztó hatályú, kivéve ha csak járulékos kérdésekben 
kérik a tárgyalás tartását. A tárgyalástartási kérelem esetén így 
quasi részjogerő érvényesül akkor, ha csak járulékos kérdésekben 
sérelmezik a jogosultak a tárgyalás mellőzésével hozott („nulladik 
fokú”) végzést. Ebben az esetben tehát a tárgyaláson a főkérdé-
sek nem vizsgálhatók, hanem csak az elkobzás, polgári jogi igény 
stb. kérdésében dönt immáron ténylegesen elsőfokon a bíróság. 
Ez tehát abszolút súlyosítási tilalom, állapítja meg Herke, sőt 
itt ez a tilalom még hatályon kívül helyezéssel sem oldható fel, 
hiszen nincsen olyan elsőfokú eljárás, amit meg lehetne ismétel-
ni, mert a tárgyalás mellőzésének a megismétlését nem ismeri a 
törvény.219

Fővárosi Ítélőtábla Bpi. 5. 10. 960/2006/6. és a Fővárosi Ítélőtábla 2. Bpi. 10725/2008/2. 
számú végzése
219 Herke (2010): i. m. 87. o.

6. A jogerő stádiumai, átmeneti vagy ideiglenes 
jogerő

A polgári eljárásjogi jogerőről írt monográfiájában Farkas azt 
az álláspontját vezeti le, hogy az ítélet több jogerőstádiumba ke-
rülhet. Első stádium, amikor fellebbezéssel már nem támadható, 
ami egy relatív megtámadhatatlanság, majd a rendkívüli peror-
voslatok lehetőségének szűkülésével egyre erősebb az ítélet jog-
ereje, és azok kizártsága után véglegessé válik.220

A büntetőeljárásban is leginkább a rendkívüli jogorvoslatok, 
azon belül is a perújítás egyik sajátos okának megvalósulásakor 
merülhet fel leginkább a jogerő átmenetisége. Abban az esetben, 
ha az alapügyben a terhelt távollétében hozott a bíróság ítéletet, 
azt követően, hogy tartózkodási helye ismertté válik, kérelmére 
minden további feltétel nélkül el kell rendelni a perújítást.

Az ügy újratárgyalásával a hatóságok orvosolhatják „hibáju-
kat”, és elháríthatják az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
megsértése megállapítását, mert a jogerős döntéssel szemben a 
tárgyaláson való jelenlét joga az eljárás tisztességességének az 
egyik feltétele.

A régi Be. 1998-ban vezette be azt a szabályozást, hogy per-
újítás kezdeményezhető a terhelt javára, ha a tartózkodási helye 
a jogerős határozatot követően válik ismertté, függetlenül attól, 
hogy távolmaradását az alapügyben mi idézte elő.221 Ezen szabá-
lyozás alkotmányosságát az alkotmánybíróság is vizsgálta.222

Az Alkotmánybírósági határozat megsemmisítette a régi Be. 
azon rendelkezéseit, amelyekről úgy vélte, nem ösztönzik kel-
lőképpen a hatóságokat arra, hogy a terhelt jelenlétét kikény-
szerítsék. Az Alkotmánybíróság ugyanis abból indult ki, hogy a 
távol lévő terhelttel szembeni eljárás perjogilag soha nem teljes 
értékű pótlása a terhelt jelenlétében lefolytatott eljárásnak. Az 
Alkotmánybíróság szerint ezért csak az olyan szabályozás felel 

220 Farkas József: i. m. 69. o.
221 régi Be. 531. § (6) bekezdés
222 14/2004. (V. 7.) AB határozat
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meg a tisztességes eljárás követelményének, amely garantálja e 
tökéletlen eljárás átmenetiségét. Ezért tartalmazza azt, hogy még a 
jogerős bírósági határozat előtt vissza lehessen térni az általános 
eljárásra. 

Bárd úgy véli, hogy az általános eljárásra való mihamarabbi 
visszatérés mellett, és a perújítás ellensúlyszerepével szemben 
alkotmányos érvként szóba jöhetne a jogbiztonság elemét képező 
jogerő tisztelete. Érvelhetnénk ugyanis úgy, hogy az alapeljárás 
tökéletlensége a perújítás engedélyezésével ugyan orvosolható, 
de a törvényhozónak mégis tartózkodnia kell a jogerő áttörésé-
től, ha ugyanaz az eredmény a jogerő feloldása nélkül is elérhe-
tő. Az alkotmánybírósági határozat azonban nem hivatkozik a 
jogerő tiszteletére. Bárd szerint talán azért nem, mert az Alkot-
mánybíróság is úgy gondolta, ha a jogerő feloldásától való tar-
tózkodásra hív fel, úgy ezzel magának az in absentia eljárásnak 
a létjogosultságát is megkérdőjelezi. Maga is elismeri azonban, 
hogy az intézmény olyan funkciókat szolgál, amelyek esetenként 
másképp nem teljesíthetőek, ha a terhelt előkerítésére irányuló 
erőfeszítések kudarcot vallottak. Ez az intézmény fenntartja a 
büntető igazságszolgáltatás működőképességét, és védi a bűn-
cselekmény következtében sérelmet szenvedettek érdekeit. Bárd 
tehát megállapítja, hogy a perújítás kiegyenlítő potenciálját az 
Alkotmánybíróság alkotmányossági érvekkel nem cáfolta.223

Látható, hogy az alkotmánybíróság is úgy tekint a távollétes 
eljárásra, mint egy átmeneti állapotra. Kérdéses így, hogy egy át-
meneti eljárás után mennyire beszélhetünk anyagi jogerőről. A 
gyakorlat is azt mutatja, hogy (különösen végrehajtandó szabad-
ságvesztés kiszabása esetén) a terheltek rendes jogorvoslatként 
kérik a tárgyalás megismétlését. Felfüggesztett szabadságvesztés 
kiszabása esetén is hasonló a helyzet, ha éppen a próbaidő alatt 
elkövetett újabb cselekmény miatt megindult eljárásban kerül 
elő a korábban ismeretlen helyen tartózkodó. Ilyenkor már csak 

223 Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes 
eljárás büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó, Budapest, 2007, 204–208. o.

azért is érdemes a perújítást kérnie, hogy a jogerő a korábbi eljá-
rásban kitolódjon az újabb bűncselekményét követő időszakra, és 
az ezáltal ne minősüljön próbaidő alatt elkövetettnek.

A távollétes eljárásban hozott ítélet jogerejének elvileg ugyan-
az a joghatása, mintha tárgyaláson hozta volna a bíróság, és két-
ségtelenül csak rendkívüli perorvoslattal törhető fel a jogerő, de 
mégis hiányzik ennek a perorvoslatnak a „rendkívülisége”, így 
talán nem szentségtörés, ha utalunk arra, hogy itt egy ’átmeneti’ 
vagy ’feltételes’ jogerőről van szó, attól függően, hogy a terhelt 
kéri-e az eljárás megismétlését. Az átmeneti helyzet természete-
sen nem csak a távollétükben elítéltekre igaz, hanem bárki másra 
is, hiszen náluk is lehetséges a rendkívüli perorvoslat.

Az Alkotmánybíróság más döntésében is minden jogerősen 
elítélt státusú terheltet sajátos, „átmeneti helyzetben lévő személy”-
ként nevezett meg. Ezek a személyek ugyanis újra részesei lehet-
nek a korábban velük kapcsolatban folytatott büntetőeljárásnak, 
amennyiben a bíróság elrendeli a rendkívüli jogorvoslati eljá-
rást.224

Éppen ezért a büntetőeljárásban a jogerős döntést először ne-
vezhetnénk ideiglenes vagy átmeneti jogerőnek, majd a máso-
dik stádium hat hónap után következne be, amikor megszűnik 
a terhelt terhére való felülvizsgálat lehetősége.225 Végül a bűn-
cselekmény elévülési idejének elteltével a terhére szóló perújítás 
is kizárt lesz. A rendkívüli jogorvoslatoknál ugyanis a jogalko-
tó időbeli korlátok közé szorítja e jogorvoslati lehetőségeket, 
természetesen csak azokban az esetekben, amikor az a terhelt 
számára a korábbinál kedvezőtlenebb helyzetet eredményez, 
eredményezhet. Ez a korlát perújítás esetén az elévülési idő, míg 
felülvizsgálat kapcsán a hat hónapos tartam.

224 61/2009. (VI. 11.) AB határozat a büntetőeljárás lezárultát követő iratbetekintési jog 
kérdésében határozott, és ennek kapcsán mutatott rá arra, hogy ha a büntetőeljárás új-
raindul, a jogerősen elítélt személy ismét a Be. 70/B. §-ának szóhasználatával élve „bün-
tetőeljárásban részt vevő személy” lesz, és mint ilyen, a Be. vonatkozó szabályai szerint 
iratbetekintési és egyéb eljárási jogokkal rendelkezik.
225 Be. 418. § (1) „Felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerős ügydöntő határozat 
közlésétől számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.”
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Farkas Ákos fel is veti, hogy a jogbiztonsághoz fűződő érdek-
nek, a jogerős határozat megváltoztathatatlanságába vetett hit-
nek nem felelne-e meg a terhelt terhére történő perújítási idő-
tartam mérséklése.226

A jogerő stádiumtani felvetése természetesen teljesen elméleti 
kérdés, annak gyakorlati jelentősége nem is lehet. A perújítás és a 
felülvizsgálat benyújtása fel is borítaná ezt az elméleti sorrendet, 
de hasonló következménnyel járna a terheltnek az elévülési idő 
előtti halála.

226 Farkas–Róth: i. m. 361. o.

7. Az ügydöntő határozatok jogerejének hatásai

A jogerő egyes hatásait illetően sincs egység a büntető eljárás-
jog irodalmában. Az ügydöntő határozatok jogerejének hatásai 
között megemlíthetők:

a kötőerő,•	
a határozat megváltoztathatatlansága,•	
a kötelező erő,•	
a végrehajthatóság,•	
a bizonyító erő,•	
a kétszeres eljárás tilalma,•	
az egyéb jogerőhatások.•	

7.1. A kötőerő és a jogerő kapcsolata

A kötőerő és a jogerő kapcsolata annyiban sajátos, hogy van-
nak, akik a kötőerőt a jogerő egyes hatásai között sorolják fel, 
míg mások külön fogalomként kezelik, de köztes elmélettel is 
találkozhatunk.

A hatóságok határozatai és intézkedései általában kötőerővel 
rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy a hatóság szempontjából 
alárendelt helyzetben levőknek, különösen az érdekelt, érintett 
magánszemélyeknek igazodniuk kell ezekhez a hatósági dönté-
sekhez, azoknak számukra kötelezettségeket előíró és érvénye-
sítő jellegük van. Másfelől, amíg az adott határozat, intézkedés 
megváltoztatásra nem kerül, addig maga az eljáró hatóság is iga-
zodik ahhoz, magára nézve is kötelezettségként teljesíti azt. Ez 
az egyszerű vagy belső kötőerő.

A jogerő intézménye az egyszerű kötőerőhöz képest lényeges 
többletet jelent, mert jogerőre emelkedés esetén az eljáró hatóság 
végleges döntést hoz, ő maga is feltétlenül kötve van ahhoz, azon 
már többet nem változtathat, attól nem tekinthet el, másodszor 
nem csak az ügyben szereplő magánszemélyek vagy hivatalos 
személyek számára irányadóak véglegesen és feltétlenül a jog-
erőre emelkedett döntések, hanem minden más állampolgár és 
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hatóság számára is, ami az ún. minősített kötőerő.227 A büntető 
eljárásjog elméletével foglalkozó tankönyv ugyanezt már „minő-
sített vagy ’külső’ jogerőnek” nevezi.228 Tremmel a jogerő hatásai, 
a jogerő tartalmát alkotó joghatások között sorolja fel a kötőerőt, 
de az előbbi megkülönböztetésből láthatjuk, hogy az nyilvánva-
lóan a minősített kötőerőre érthető, hiszen az egyszerű kötőerő 
a jogerő előtt érvényesül. Az egyszerű és a minősített kötőerő 
szoros kapcsolatát mutatja az is, hogy a jogerőre nem képes ha-
tározatoknak általában nincs egyszerű kötőerejük sem (azokat 
tehát a bíróság minden további nélkül visszavonhatja vagy meg-
változtathatja). Ezzel szemben a jogerőre képes határozatoknak 
már a jogerőre emelkedés előtt mindig van egyszerű kötőerejük, 
s azokhoz a határozatot hozó bíróság már meghozataluktól kez-
dődően teljesen kötve van.229

Király megkülönbözteti a jogerőtől a határozat kötőerejét. „A 
jogerőre képes határozatnak általában van kötőereje, ami azt je-
lenti, hogy a bíróság, ami a határozatot meghozta, kötve van saját 
határozatához, azt nem változtathatja meg, már a jogerő bekövet-
kezése előtt sem (kivéve a határozat kijavítását).” Az ilyen határo-
zat mindaddig, amíg helyébe újat nem hoznak, köti azokat, akikre 
kötelezettségeket ró; ez a pervezető végzésekre vonatkozik.230

Farkas Ákos a jogerőhöz kapcsolódóan tárgyalja a kötőerőt. E 
szerint a bíróság saját határozatához kötve van, azt nem változ-
tathatja meg. Kötőerővel a jogerőre nem képes határozatok is 
rendelkeznek a pervezető végzések kivételével.231 Látszik a meg-
közelítésbeli különbség Királyhoz képest, hiszen Király abból 
indul ki, hogy még a pervezető végzés is köti a bíróságot addig, 
amíg nem változtatja meg, míg Farkasnál fel sem merülhet a kö-
tőerő a pervezető végzésekkel összefüggésben. 

227 Tremmel (2001): i. m. 454. o.
228 Herke Csongor–Fenyvesi Csaba–Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélete. Di-
alóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2012, 317. o.
229 Tremmel (2001): i. m. 456. o.
230 Király (2000): i. m. 494–498. o.
231 Farkas–Róth: i. m. 319. o

A Közlönykiadó által kiadott kommentár is különbséget tesz a 
jogerő és a kötőerő között. A határozatok egy részéhez csak egy-
szerű kötőerő fűződik. A jogerő, illetve a kötőerő ellenére is joga 
van a bíróságnak saját határozatát kijavítani, ez nem minősül 
megváltoztatásnak vagy hatályon kívül helyezésnek. „A jogerő a 
határozat ’minősített kötőereje’.”232

A jogerőre képes határozatoknak általában van kötőerejük. A 
bíróság a határozatától már a jogerőre emelkedést megelőzően 
sem térhet el, nem vonhatja vissza, nem helyezheti hatályon kí-
vül. Kivétel ez alól, amikor egy sajátos jogorvoslat, az igazolási 
kérelem esetén hatályon kívül helyezheti a saját (nem ügydöntő) 
határozatát.

A nehézséget a szakirodalom értelmezésében az okozza, hogy 
nem ugyanazt értjük a jogerő fogalma alatt, nem mindig lehet 
tudni, hogy az alakilag jogerős határozatokat is a jogerős hatá-
rozatok alatt értjük-e, de ahogy már láttuk, az alaki jogerősség 
is mást és mást jelenthet az egyes szerzőknél. Ha az a feltevé-
sünk, hogy az alaki jogerő a megtámadhatóság hiányát jelenti, 
akkor a bírósági eljárásban a kényszerintézkedés fenntartásáról 
hozott döntés alakilag jogerőssé válhat.233 A bíróság ezen ala-
kilag jogerős határozatához azonban nem kapcsolódik kötőerő, 
mert akár ugyanazon a tárgyalási napon felmerülhet olyan új 
körülmény, hogy a bíróság az előzetes letartóztatás megszün-
tetéséről dönt.

A pervezető végzésnek még ennyi kötőereje sincs. Azt a bíró-
nak nem is kell megváltoztatni, attól annak formális megváltoz-
tatása vagy hatályon kívül helyezése nélkül is eltérhet. Ha a bíró 
elutasított egy bizonyítási indítványt, a következő végzésében 
már el is rendelheti azt.

232 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, 217. o.
233 Lásd a kényszerintézkedések záradékolásával kapcsolatos eltérő nézeteket a Záradék 
fejezetcím alatt.
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7.2. A határozat megváltoztathatatlansága

A megváltoztathatatlanság azt jelenti, hogy semmilyen fórum 
nem jogosult a határozat megváltoztatására. 

Király megemlíti, hogy a határozatnak ezt a tulajdonságát 
szokás alaki jogerőnek is nevezni.234 Ez némely szerzőnél két-
ségtelenül így van, de láthatjuk, hogy sokkal gyakoribb az alaki 
jogerőt a határozat megtámadhatatlanságával összekapcsolni. A 
büntető eljárásjog elmélete című tankönyv pedig azt hangsú-
lyozza, hogy a „processzualisták nagy része az alaki jogerőben 
elsősorban megtámadhatatlanságot, az anyagi jogerőben pedig 
megváltoztathatatlanságot lát. Nem nehéz belátni azonban, hogy 
ugyanannak a jelenségnek – lényegében a végleges döntésnek – 
komplementer, azaz egymást kölcsönösen feltételező és kizáró 
két oldaláról van szó.”235 Ezen érvelés ellenére sem tekintem a 
megtámadhatatlanságot és a megváltoztathatatlanságot azonos 
fogalomnak. A nyomozás során nem beszélhetünk jogerős dön-
tésről, de ott talán szembetűnőbb, hogy a felettes ügyész akkor is 
hatályon kívül helyezhet, és megváltoztathat egy ügyészi határo-
zatot, ha az ellen (már) nincs meg a megtámadás lehetősége. A 
bírósági eljárásban ehhez hasonló az előzetes letartóztatásnak a 
felettes bíróság általi időszakos felülvizsgálata, bár ott formailag 
új határozatot hoz, de mégis egy korábbi olyan döntésben hozott 
rendelkezést változtat meg, amit már semmilyen jogorvoslattal 
nem lehet megtámadni.

7.3. A kötelező erő

A büntetőítélet az elítélt jogi helyzetét mindenki számára kö-
telezően rendezi. Mindazokra, akikre az ítélet vonatkozik, köte-
lező. A határozat jogviszonyokat állapít meg. Akik a jogviszony 
következtében jogosultak vagy kötelezettek lettek, ezeknek 
megfelelően gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket. 

234 Király (2000): i. m. 495. o.
235 Herke–Fenyvesi–Tremmel (2012): i. m. 317. o.

A büntetőítélet azonban másokkal szemben is hatályos, mert 
a bűnösség vagy felmentés kimondása a terhelt jogi helyzetét 
azok számára is eldönti, akik különben a büntetőeljárásnak nem 
résztvevői, például választásra való jogosultság, egyes munkajogi 
viszonyok. 

A kötelező erőt a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szó-
ló törvény általános szabályként mondja ki a bíróság határoza-
taira.236

A büntetőbíróság jogerős határozatában mindenki számára 
jogi kötelező erővel dönt a terhelt bűnössége vagy „nem bűnös-
sége” kérdésében. A Be. – ennek megfelelően – az alapvető ren-
delkezések között rögzíti, hogy bűncselekmény elkövetése miatt 
bárkinek a felelősségét megállapítani, és emiatt vele szemben 
büntetést kiszabni egyedül a bíróság jogosult.237 A jogerős bünte-
tőbírósági ítélet így a bűncselekmények következtében sérelmet 
szenvedett személyek jogainak és érdekeinek védelmét közvetle-
nül is szolgálja. A büntetőbíróság jogerős ítélete kötelező erővel 
rendelkezik a bűncselekmény elkövetésének és az elkövető sze-
mélyének tekintetében, ha a bűncselekményből származó vagyo-
ni jogi igények felől polgári bíróság dönt, valamint alapul szolgál 
az állam részéről történő kárenyhítéshez is.238

Királynál a kötelező erőből következik a ne bis in idem, az újabb 
eljárás tilalma is.239 A ne bis in idem elv azonban nem pusztán a 
kötelező erőből, hanem a jogbiztonság, az igazságosság és a vád 
elenyészésének gondolatából is levezethető. Az sem mindegy, 
hogy a kötelező erőt az alaki vagy az anyagi jogerőhatásaként 
soroljuk-e be, ugyanis lehet olyan kötelező erejű döntés, például 
a vádindítvány törvényességének hiányában eljárást megszüntető 
végzés, ami az adott helytelen vád következményeire nézve köte-
lező, de az újabb eljárást nem zárja ki.

236 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 6. §
237 Be. 3. § (2) bekezdés
238 14/2004. (V. 7.) AB határozat
239 Király (2000): i. m. 495. o.
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A Közlönykiadó által közzétett kommentár a kötelező erőből 
azt vezeti le, hogy szükség esetén állami kényszerrel is végre le-
het hajtani.240

A kötelező erő azonban jóval szélesebb körű fogalom, mint a 
büntetés állami kényszer útján történő kikényszeríthetősége. 

Tremmel lezáró hatásnak nevezi, ami alatt azt érti, hogy „a 
büntetőjogi felelősség eldöntése irányadó minden hatósággal, 
magánszeméllyel szemben, mert a terhelt cselekményét jogerő-
sen elbírálták, mert a vádat kimerítették”.241 Úgy gondolom, hogy 
a jogirodalomban, illetve az alkotmánybírósági döntésekben elő-
forduló ’kötelező hatás’, ’lezáró hatás’, ’a döntés irányadó’ volta 
a legtöbb esetben szinonimként jelenik meg, még ha a magam 
részéről szerencsésebbnek érzem a lezáró hatást egyértelműen a 
kétszeres eljárás tilalmára érteni.

A jogerő kötelező ereje kapcsán Krefft is azt hangsúlyozza, hogy 
az a büntetőeljárásban sokkal erősebb, mint a polgári eljárásban, 
ahol a döntésnek az érintett feleken kívül gyakran nincs sem-
milyen hatása, következménye, bár ott is gyakran előfordulnak 
olyan jogkeletkeztető ítéletek, melyeknek általánosan kötelező 
erejük lesz, és nem csak a felek között lesznek érvényesek. Bün-
tetőügyekben nem csak az adott terheltre vonatkozik a döntés 
kötelező ereje, mert például a hivatalos személy büntetőjogi elíté-
lése esetenként a hivatal elvesztését is magával vonja. Itt is olyan 
ténybeli hatás érvényesül, amely az eldöntendő eseten túl hat.242

A jogerős határozatok megváltoztathatatlanságához és irány-
adó voltához az alkotmánybíróság gyakorlatában is alapvető al-
kotmányos érdek fűződik. „A jogbiztonság megköveteli, hogy a 
jogerős határozat – az eldöntött kérdés személyi és tárgyi kere-
tei között – irányadóvá váljék mind az eljárásban részt vevőkre, 
mind a később eljáró bíróságra, illetőleg más hatóságra. Ha a jog-
erő beálltához előírt feltételek teljesültek, akkor annak hatálya a 
határozat tartalmi helyességétől függetlenül beáll.”243

240 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, 214–337. o. 
241 Tremmel (2001): i. m. 457. o.
242 Krefft: i. m. 17–21. o.
243 9/1992. (I. 30.) AB határozat 

A törvényességi óvás alkotmányellenességét megállapító alkot-
mánybírósági határozat pedig azért is találta megengedhetetlen-
nek az óvás intézményét, mert bár az óvás elbírálása bíróság útján 
történik, maga az óvásemelés súlyos beavatkozás a bírósági dön-
tésbe, mert a feljogosított személy diszkrecionális elhatározása 
alapján egy már jogerősen lezárt ügyet bolygat meg. „A legfőbb 
ügyész nem pusztán a jogerősen lezárt eljárás újrafelvételét ren-
delhette el belátása szerint, hanem egyéb, komoly jogkövetkez-
ményekkel járó döntést is hozhatott. Felfüggeszthette vagy fél-
beszakíthatta a megtámadott határozat végrehajtását, biztonsági 
intézkedéseket rendelhetett el. A törvényességi óvás intézménye 
így ellentétes a jogállamiság elvének tartalmát alkotó jogbizton-
ság követelményével, a jogerő intézményével.”244 Az óvás benyúj-
tásával ugyanis nem érvényesült a büntetőperben egyik félként 
eljáró ügyészre a döntés kötelező, irányadó volta.

Speciális módon érvényesül, illetve nem érvényesül a kötelező 
erő abban az esetben, ha a bíróság az előtte folyamatban lévő 
ügyben észleli egy korábbi bírói döntés helytelen rendelkezését, 
hiszen nem mondhatja arra, hogy törvénysértő. 

A régi Be. hatálya idején közzétett jogesetben a megyei bíróság 
arra alapítottan mellőzte a visszaesői minőség kimondását, hogy 
a korábbi ítélet minősítését tévesnek ítélte meg. A megyei bíró-
ság kifejtette, hogy a korábbi ügyben hozott ítélet anyagi jogereje 
nem állhatja útját annak, hogy a jelen ügyben a másodfokú bí-
róság a téves, vagyis törvénysértő első bírósági minősítést felül-
bírálja. Az anyagi jogerőt ugyanis akként kell értelmezni, hogy 
a jogerősen elbírált bűncselekményen a büntetőeljárás tárgyát 
alkotó cselekményt mint történeti eseményt kell érteni, tehát az 
anyagi jogerő hatása ehhez a történeti eseményhez kapcsolódik. 
A megyei bíróság szerint a fentiekből az következik, hogy egy 
korábbi ügyben elbírált bűncselekmény törvénysértő jogi mi-
nősítése egy másik ügyben később eljáró bíróságot nem köti. A 
Legfelsőbb Bíróság rendkívüli jogorvoslati eljárásban rámutatott 

244 9/1992. (I. 30.) AB határozat
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arra, hogy a megyei bíróság ítélete – a cselekmény minősítését 
megállapító részében – törvénysértő. A megyei bíróság tartalmi-
lag felülbírálta a terhelt korábbi büntetőügyében hozott jogerős 
ítéletet, amelyre nem volt törvényes lehetőség. Az ítélet jogereje 
azt jelenti, hogy ezt az ítéletet sem a tényállás, sem a minősí-
tés, sem a büntetés vonatkozásában más ügyben felülbírálni vagy 
megváltoztatni nem lehet. Erre kizárólag rendkívüli jogorvoslati 
eljárásban van mód. Ehhez képest tehát a megyei bíróság téve-
sen változtatta meg a felülbírált ügyben a járásbíróság ítéletében 
megállapított minősítést. A rendkívüli jogorvoslatokat kivéve a 
jogerős ítéletet a tényállás, a bűnösség, a minősítés és a büntetés 
kiszabása tekintetében nem lehet felülbírálni vagy megváltoz-
tatni.245

Hasonló dilemma bármikor felmerülhet, és ennek akkor van 
különös jelentősége, ha a korábbi döntés a folyamatban lévő el-
járásban is megalapoz például visszaesői, esetleg erőszakos visz-
szaesői minőséget. Az Országos Kollégiumvezetői Értekezlet is 
tárgyalta a problémát, és a konkrét ügyek kapcsán arra az ered-
ményre jutott, hogy felülvizsgálati ok észlelése esetén célszerű 
felfüggeszteni az eljárást az előzetes kérdés eldöntéséig.246 A 
megvitatott ügyben a vádlottat az elsőfokú bíróság többszörös 
visszaesőként ítélte el, de csak azért, mert az előtte eljárt bíróság 
tévesen minősítette őt többszörös visszaesőnek. Az ezt megelőző 
eljárásban még visszaeső sem volt. Azt is észlelte a másodfokú 
bíróság, hogy a vádlott a korábbi téves rendelkezésre figyelem-
mel nem is csupán többszörös, hanem erőszakos többszörös visz-
szaeső lenne, akivel szemben a büntetéskiszabási szempontok és 
a kiszabható büntetés teljesen másként alakulnának. Tekintettel 
arra, hogy ez kizárólag a téves korábbi ítéleti rendelkezés miatt 
volt így, a másodfokú bíróság végül az eljárást az előzetes kérdés 
eldöntése végett felfüggesztette, és kezdeményezte az ügyésznél 

245 BH 1978. 418. Legf. Bír. B. törv. IV. 1432/1977. szám
246 Beszámoló a 2012. március 21–23. napjain tartott országos kollégiumvezetői értekez-
leten megvitatott jogi problémákról, amelyekkel összefüggésben válaszok is megfogal-
mazódtak. (kézirat)

a törvényesség érdekében a jogorvoslat szerinti eljárást. A koráb-
bi gyakorlat ilyen esetekben az volt, hogy a bíróság csak rámuta-
tott a törvénysértő minősítésre, és a többit az ügyész intézte, de 
az új Btk. rendelkezések miatt az erőszakos többszörös visszaesői 
minőség megállapításával az elítélt hátrányára súlyos jogkövet-
kezményeket kellett volna megállapítani, ami esetleg végre is lett 
volna hajtva a törvényesség érdekében kezdeményezett eljárás 
lefolytatásáig.

Természetesen a megoldás vitatható, elsősorban az eljárá-
si funkció megosztásának elvére utalással, de a korábbi ítélet 
nyilvánvaló törvénysértő volta esetén sem lehet arra rendkívüli 
jogorvoslat nélkül azt mondani, hogy figyelmen kívül hagyható, 
hiszen a jogerős döntés kötelező ereje a döntést irányadóvá teszi. 
Szükséges megjegyezni, hogy nyilvánvalóan ártatlan, nyilvánva-
lóan bűnös, ugyanígy nyilvánvalóan törvénysértő ítélet sincsen.

A polgári ügyekben eljáró bíróságok gyakorlatából érdemes 
megemlíteni azt a döntést, amely szerint a büntetőügyben el-
járó bíróság jogerős ítélete csak a bűncselekmény elkövetése és 
az annak alapjául szolgáló tények körében köti a polgári perben 
eljáró bíróságot.247 Ez a döntés arra is példa, hogy mennyire szűk 
a mezsgye, ha a kötőerőt vagy a kötelező erőt akarjuk elhatárolni, 
hiszen itt is lehetne érvelni amellett, hogy ugyanannak a kérdés-
nek a két oldaláról van szó.

7.4. A végrehajthatóság

7.4.1. A végrehajthatóság és a jogerő kapcsolata

Van olyan közismert álláspont, mely szerint az anyagi jogerő a 
büntetőjog alkalmazásának a véglegességében, a határozat vég-
rehajthatóságában nyilvánul meg leginkább.248 Ez azonban csak 
nagyon leszűkített értelemben lehet igaz, amikor a bíróság bű-

247 Debreceni Ítélőtábla Pf. II. 20053/2010/6., BDT 2010. 2249. 
248 Király (2000): i. m. 496. o.
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nösséget kimondó ítéletében végrehajtható büntetést szab ki. A 
kötelező erő a végrehajtást is kétségtelenül maga után vonja.

Egyes rendelkezéseket azonban nem kell végrehajtani. Ilyen a 
felmentő ítélet jogereje, ha egyéb rendelkezések, például az el-
kobzásról nincsenek. A jogerőnek azonban a végrehajthatóság 
hiányában is kötelező ereje van. A felmentő ítélet jogereje kihat 
például a választásra jogosultságra, a választhatóságra, egyes tiszt-
ségek, funkciók betöltésének a lehetőségére. Jelentősége lehet a 
fegyverviselési képességnél, és ehhez kapcsolódóan meghatáro-
zott foglalkozások (biztonsági őr, hivatásos vadász) betöltésénél. 
Végrehajthatóság hiányában is rendezi a jövőbeli jogviszonyokat, 
véglegesen, mindenkire kötelezően lezárja az eljárást.

Felmentés vagy az eljárás végleges megszüntetése esetén leg-
feljebb a járulékos kérdésekben merülhet fel a végrehajtás igénye, 
például amikor bűnügyi költség viselésére kötelez valakit. Amikor 
az állam terhén marad a bűnügyi költség, a határozat még ennek 
a végrehajtását sem igényli. A költség viseléséről szóló döntés 
azonban nem is specifikuma a bírósági eljárásnak, mert ilyen jel-
legű határozat a bírósági eljárást megelőzően is létezik. Végre-
hajtásról ezen túl nem csak az ügydöntő, a büntetőjogi igényről 
érdemben, véglegesen rendelkező határozatoknál van szó, hanem 
egyéb, például rendbírságot kiszabó határozatoknál is. 

A végrehajthatóság nem a jogerő egyik hatása, hiszen a nem 
ügydöntő határozatoknál a jogerő és a végrehajthatóság fogal-
ma elválik egymástól, a végzések a jelenleg hatályos Be. szerint 
főszabályként fellebbezésre (így jogerőre) tekintet nélkül végre-
hajthatóak.

A Be. szerint az ítélet a jogerőre emelkedése után hajtható vég-
re.249 Ha gondosan megfigyeljük a Be. szóhasználatát, láthatjuk, 
hogy külön veszi a jogerő és a végrehajthatóság fogalmát. Abból 
a rendelkezésből, hogy az ügydöntő határozat jogerőre emelke-
dése után a jogerőt és a határozat végrehajthatóságát a tanács 
elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanú-

249 Be. 588. § (1) bekezdés

sítja, amelyben feltünteti mind a jogerő, mind a végrehajthatóság 
napját, egyértelműen következik, hogy két különböző fogalom-
ról van szó.250 Nem is helytelen a törvény fogalmazása, hiszen 
láthattuk, hogy végzéseknél egyértelműen elválnak egymástól. 
Az ítélet végrehajthatóságának feltételéül a jogalkotó annak jog-
erőre emelkedését kívánja meg. A nem jogerős ítélet nem hajt-
ható végre. A büntetőeljárásban nincs helye az ítélet előzetesen 
végrehajthatóvá nyilvánítására sem, ez a polgári jogi igényre és a 
szülői felügyeletre vonatkozó ítéleti rendelkezésre is vonatkozik. 
Ez a szabályozás azonban nem a jogerő és a végrehajthatóság 
fogalmának a specifikuma, egyszerűen a jogalkotó a jelenleg ha-
tályos törvényben így döntött.

Az első Bp. a büntetések végrehajtásához az ítélet jogerős voltát 
kívánta előfeltételül, de ezen szabály alól kivételt is engedett.251 
Az a vádlott, aki perorvoslattal nem élt, vagy a kiszabott büntetés 
nemében megnyugodott, és csak a büntetés mértéke miatt élt 
perorvoslattal, az ellene megállapított szabadságvesztés-bünte-
tést az ítélet jogerőre emelkedése előtt is megkezdhette.

A német jogirodalomban Kurz a jogerő pozitív hatásaként 
nevezi meg az ítélet végrehajthatóságát. Hangsúlyozza azonban 
azt, hogy a végrehajthatóság a jogerős ítéletnek nem olyan tulaj-
donságát képezi, amely a jogerő lényéből minden további nélkül 
adódik; mert vannak olyan döntések, amelyek végrehajthatóak, 
annak ellenére, hogy nem emelkednek jogerőre, és fordítva. Utal 
arra, hogy korábban egyes szövetségi államokban a büntetőeljá-
rási rend egységes szabályainak érvénybe lépése előtt a vádlott 
érdekében, bizonyos körülmények esetén a végrehajtás már ak-
kor felléphetett, mielőtt az ítélet jogerőssé vált volna. Ez ma már 
minden büntetési nem esetén kizárt, és a büntetőítéleteket nem 
szabad végrehajtani, mielőtt jogerőssé válnak.252

Angyal egyenesen feltette azt a kérdést, hogy „vajon a büntető-
ítélet jogereje maga után vonja-e annak feltétlen végrehajtható-

250 Be. 588. § (5) bekezdés
251 Bp 506. §
252 Kurz: i. m. 30–39. o.
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ságát, mert nincs kizárva annak lehetősége, hogy a jogerős ítélet 
jogi képtelenségeket, illetőleg anyagi vagy alaki jogszabályokba 
ütköző törvényellenességeket tartalmaz, minél fogva vita tárgyá-
vá tehető, hogy vajon az ilyen utóbb törvényellenesnek felismert 
ítélet jogerőssége ellenére végrehajtható-e, avagy nem kell-e az-
zal szemben oly orvoslást engedni, amely az abszolút semmisség 
megállapításával a jogerő határainak bekövetkezését és a bün-
tetés végrehajtását megakadályozza”. Utalt rá, hogy ez a prob-
léma a német irodalomban abszolút semmisség néven ismeretes, 
amelyet először Binding vetett fel.253Valójában ezen fejezetben 
csak a probléma elméleti felvetését tartom szükségesnek annak 
jelzésére, hogy a büntetőeljárásban is többször felmerül, hogy az 
ítélet jogerejének nem feltétlenül kell végrehajthatósági hatást 
tulajdonítani.

Tremmel arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogerős határozatok 
a bűnügyekben nem csak végrehajthatók, hanem egyszersmind 
hivatalból végrehajtandók. A polgári eljárásban vitatják a vég-
rehajthatóság jogerőhatás-jellegét. A büntetőeljárás Tremmel 
szerint e tekintetben gyökeresen eltér.254 A büntető eljárásjog el-
mélete című tankönyv ugyancsak azon az állásponton van, hogy 
a végrehajthatóság a jogerő egyik legfontosabb ismérve.255 Az 
előzőekben kifejtettek mellett azt is rögtön jegyezzük meg, hogy 
csak akkor vitathatatlan a végrehajthatóság jogerőhatás-jellege 
ítélet esetében, ha van olyan rendelkezés, amit végre lehet haj-
tani. Ilyenkor a jogerős ügydöntő határozat azon hatóságok szá-
mára, akiknek a szankciók végrehajtása a feladata, végrehajtási 
kötelezettséget is keletkeztet. 

A végrehajthatóság kérdésével is szorosan összefügg a jogor-
voslatok hatása a büntetőeljárásban. Létezik szuszpenzív vagy 
nem szuszpenzív hatályú perorvoslat-megkülönböztetés is. Ha a 
jogorvoslat felfüggeszti a megtámadott határozat végrehajtható-
ságát, úgy szuszpenzív hatályról van szó. Szuszpenzív hatálya van 

253 Angyal: i. m. 242. o.
254 Tremmel (2001): i. m. 458. o.
255 Herke–Fenyvesi–Tremmel (2012): i. m. 318. o. 

minden esetben az ítélet és az ügydöntő végzések elleni felleb-
bezésnek. A többi perorvoslat nem függeszti fel automatikusan 
a megtámadott határozat végrehajthatóságát, de mód van arra, 
hogy az eljáró bíróság felfüggessze a végrehajtást. A Be. is tartal-
maz néhány kivételt, amikor nem ítélet és nem ügydöntő végzés 
elleni fellebbezés is szuszpenzív hatályú, például a rendbírság ki-
szabása ellen bejelentett fellebbezés. 

7.4.2. A részleges végrehajthatóság

A részleges jogerőről szóló fejezetben vizsgáltuk, hogy úgy a 
másod-, mint a harmadfokú eljárásban az ítéletek részleges jog-
ereje nagyon szűk körben érvényesül a teljes revízió elve miatt. 

A részleges jogerő kérdése felveti a részleges végrehajthatóság 
kérdését is, azt az esetet, amikor a határozat egyes részei a töb-
bi rendelkezést megelőzően végrehajthatóak. A részleges (vagy 
rész)jogerőnél vizsgált esetekből ilyen, amikor egyes vádlottakra 
nézve jogorvoslat hiányában hamarabb bekövetkezik a jogerő, és 
esetükben nem lesz akadálya a végrehajtás megkezdésének.

Az sincs kizárva, hogy jogorvoslat kizárólag a polgári jogi 
igénnyel, bűnügyi költséggel, elkobzással kapcsolatban van be-
jelentve. Ilyenkor a másodfokú felülbírálat terjedelme csak ezek-
re a kérdésekre korlátozódik, így a büntetés végrehajtása ezen 
rendelkezések jogerejének bevárása nélkül is elkezdődhet. Más 
esetben nem lehet szó részleges végrehajtásról. Ahogyan a har-
madfokú jogorvoslat terjedelménél egyértelmű a bírói gyakorlat 
abban, hogy a büntetés egységességének elvéből következik an-
nak a kizártsága, hogy egyes büntetéseket vagy mellékbüntetést 
külön-külön bíráljon felül a harmadfokú bíróság, ugyanennek a 
kérdésnek a másik oldala az, hogy a jogerő előtti végrehajtás sem 
lehetséges. Ennek kapcsán szükséges utalni az előzetes letartóz-
tatás kérdésére.256

256 Megjegyzem, hogy az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványok egyik 
kedvenc fordulata az, hogy a kényszerintézkedés nem tölthet be előzetes büntetés sze-
repet.
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7.4.3. A jogerő és az előzetes letartóztatás

Az ítélet jogerőre emelkedésekor az előzetes letartóztatásban 
levő terheltnek a büntetés végrehajtására nem lehet halasztást 
adni.257 Az előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróság ügydön-
tő határozatának kihirdetéséig, az azt követően elrendelt vagy 
fenntartott kényszerintézkedés a másodfokú eljárás befejezéséig, 
illetve az ezt követően elrendelt vagy fenntartott előzetes letar-
tóztatás a harmadfokú eljárás befejezéséig tart.258 A Be. kogens 
szabálya szerint az ítélet a jogerőre emelkedése után hajtható 
végre.259 Ezekből a szabályokból következően a terhelt az ítélet 
jogerőre emelkedésének időpontjától kezdve már nincs előze-
tes letartóztatásban. Az előzetes letartóztatásban lévő terhelt-
nek tehát az ítélet jogerőre emelkedésekor a bíróság a bünte-
tés végrehajtására halasztást nem adhat; ez a szabadságvesztés 
félbeszakítását jelentené, amit a büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vagy 
az igazságügyért felelős miniszter engedélyezhet.260 Ebből a 
szabályból egyértelműen következik a jogerő azon hatása, hogy 
annak bekövetkezte pillanatában a végrehajtás megkezdődik. 
A jogerős büntetőbírósági ítélet végrehajtásra vonatkozó hatá-
sa megnyilvánul abban is, hogy az alapjául szolgál a kiszabott 
büntetés végrehajtása érdekében a terhelt felkutatására teendő 
további intézkedéseknek mind az állam területén, mind pedig a 
nemzetközi bűnügyi együttműködésben.261

7.4.4. A próbára bocsátás és a végrehajthatóság

A jogerő gyakran elválik a végrehajthatóságtól. Próbaidőre 
felfüggesztett büntetésnél a jogerő és a végrehajthatóság a felté-
teles, függő jogi helyzet miatt elválik. Hasonló helyzet áll elő, ha 

257 17/2007. BK vélemény
258 Be. 131. § (4) bekezdés
259 Be. 588. § (1) bekezdés
260 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 22. §
261 14/2004. (V. 7.) AB határozat

a bíróság a kiszabott büntetés végrehajtására halasztást ad, mert 
az ítélet jogerős, de (éppen a halasztás engedélyezése miatt) még 
nem végrehajtható.

A próbára bocsátást meghatározó, egyben bűnösséget kimon-
dó ügydöntő végzésnél sem jár együtt a jogerővel (az anyagi jog-
erővel) a végrehajthatóság.

A bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki, ha próbára bocsátja. 
Ehhez képest a próbára bocsátás megszüntetése esetén a vád-
lottat nem kell ismételten bűnösnek kimondani, mert arról már 
jogerős döntés van.262 A próbára bocsátást elrendelő határozatnál 
a jogerős döntés a büntetőjogi felelősségre, a minősítésre és a 
tényállás kérdésére terjed ki. Ezen kérdések utóbb nem bírálha-
tók felül, és nem változtathatók meg (például azon a címen, hogy 
az a bűncselekmény, amely miatt a vádlottat próbára bocsátották, 
az időközben hatályba lépett új törvény szerint már csak sza-
bálysértés). Ha a próbára bocsátott ellen a próbaidő alatt újabb 
büntetőeljárás indul vagy van folyamatban, az ügyeket egyesíteni 
kell.263 Az egyesítés kötelező, akár a próbaidő alatt, akár a próba-
idő előtt elkövetett bűncselekmény miatt indult, illetőleg folyik 
az újabb büntetőeljárás. A próbára bocsátással ugyanis a koráb-
bi büntetőeljárás nem fejeződött be véglegesen, mivel a bíróság 
a büntetés kiszabását feltételesen elhalasztotta. Ezért a vádlott 
ellen egyidejűleg több büntetőügy van folyamatban. A próbára 
bocsátást elrendelő ítélet a tényállás, a büntetőjogi felelősség és a 
jogi minősítés kérdésében – res iudicatat képezve – köti az utóbb 
eljáró bíróságot, minthogy e vonatkozásban a vád tárgyává tett 
cselekményt a próbára bocsátást alkalmazó bíróság már jogerő-
sen elbírálta. Az ügyek egyesítése folytán a bíróság határozatá-
nak tartalmaznia kell a próbára bocsátást elrendelő határozat-
ban megállapított tényállást. A bíróság valamennyi cselekményt 
együtt bírálja el, és halmazati büntetést szab ki. Ha ennek törvé-

262 1/2007. BK vélemény, Be. 330. § (2) bekezdés b) pont
263 Be. 265. § (2) bekezdés
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nyi feltételei fennállnak, valamennyi cselekmény miatt intézke-
dést alkalmaz (fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést).264

Talán ez a példa is szemlélteti, hogy a próbára bocsátásnak, 
mint anyagi jogerőképes ügydöntő határozat jogerejének nincs 
végrehajtási hatása a büntetőjogi főkérdésben. Ennek a végzés-
nek csak egyéb járulékos kérdésekben lehet anyagi jogerőhatása, 
például a bűnügyi költségre vagy pártfogó felügyeletre nézve.

7.4.5. Rendkívüli perorvoslatok és a végrehajthatóság

Egyes rendkívüli jogorvoslati eljárások szabályozása lehetővé 
teszi, hogy az újabb érdemi döntés meghozatala előtt, amikor az 
alapítélet jogereje még nincs feloldva, a bíróság a büntetés vég-
rehajtását felfüggessze vagy félbeszakítsa. Ilyenkor a bűnösség 
kimondása, a tényállás, a minősítés, a büntetés is jogerős, de azt 
nem lehet végrehajtani időlegesen.

Ismert ez a szabályozás az alkotmányjogi panasznál, ahol az 
ügyben első fokon eljárt bíróság a jogerős ügydöntő határozat 
végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig 
felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja. Emellett az ügyben első 
fokon eljárt bíróság a jogerős ügydöntő határozat végrehajtását 
az Alkotmánybíróság felhívására felfüggeszti vagy félbeszakítja, 
és erről értesíti az Alkotmánybíróságot.265

Perújításnál hasonló a helyzet, mert a perújítás megengedhető-
ségéről döntő másodfokú bíróság a perújítás elrendelésével egyi-
dejűleg az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását 
felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja.266

7.4.6. Az összbüntetésbe foglalás és végrehajthatóság

Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó, végrehajtandó, de 
még nem végrehajtott szabadságvesztésre ítélik –az egyéb törvé-

264 54/2007. BK vélemény a hatályon kívül helyezett BK 149. számú állásfoglalás felül-
vizsgálatáról, III. pont
265 Be. 429/A§ - 429./C§
266 Be. 413. § (1) bekezdés 

nyi feltételek fennállása esetén –, a jogerősen kiszabott ítéleteket 
összbüntetésbe kell foglalni.267

Rövid tartamú szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása 
esetén megtörténhet a gyakorlatban, hogy addig, amíg a bíróság 
az összbüntetés tárgyában jogerős döntést hoz, az elítélt kitölti 
egyik vagy valamennyi szabadságvesztés büntetését. Ennek elke-
rülése érdekében írja elő a törvény, hogy a bíróság keresse meg 
a büntetés-végrehajtási intézetet annak közlése végett, hogy az 
elítélt az összbüntetési ítélet meghozatalának napjáig ténylege-
sen mennyi szabadságvesztést töltött ki. A büntetés-végrehajtási 
intézet válaszától függően dönthet a bíróság akként, hogy a nem 
jogerős összbüntetési ítélet rendelkezésére figyelemmel az alap-
ítéletek szerinti szabadságvesztések végrehajtását felfüggeszti. E 
törvényi rendelkezés céljának elérése érdekében a végzés felleb-
bezésre tekintet nélkül végrehajtható. Természetesen itt lehet 
érvelni amellett is, hogy éppen addig történik a felfüggesztés, 
amíg a jogerős összbüntetési ítélet meg nem születik, de azelőtt 
kétségtelenül van olyan jogerős bírósági ítélet, ami éppen nem 
végrehajtható, azaz jogereje elválik a végrehajthatóságtól.268

7.4.7. A jogerő előtti büntetés

A bírósági eljárás tisztességessége azt is jelenti, hogy az ügy-
döntő határozat meghozatala előtt törekedni kell arra, hogy az 
eljárással érintettek jogai csak a legszükségesebb körben legye-
nek korlátozva. Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése 
után következhet csak be a kiszabott büntetés és intézkedés vég-
rehajtása. Törekedni kell arra, hogy önmagában a büntetőeljárás 
ne legyen előrehozott büntetés.

Az Alkotmánybíróságnak ismert olyan döntése is, ahol azért 
nyilvánította alkotmányellenesnek az „egyes büntetőeljárási tör-
vények módosításáról” szóló jogszabályt – amely kötelezővé tette 
volna a büntetőeljárás lefolytatását a már „nyilvánvalóan” elévült 

267 Be. 574. § (1) bekezdés
268 1/2007. BK vélemény, Be. 574. §
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büntetőügyekben –, mert az azt a hatást eredményezte volna, hogy 
a jogerős döntés előtti eljárás vált volna a szankcióvá. Rámutatott 
az Alkotmánybíróság, hogy a büntetőeljárás önmaga természe-
tesen nem büntető anyagi jogi jogkövetkezmény, hiszen célja és 
feladata éppen annak feltárása, hogy a büntetőjogi felelősségre 
vonásnak, a büntetések és/vagy intézkedések alkalmazásának fel-
tételei fennállnak-e, és ha igen, akkor feladata azok elrendelése. 
Azonban az olyan szabályozás, amely nyilvánvalóan nem létező 
állami büntetőigény esetén, az elévült bűncselekmény történeti 
tényállásának és elkövetőjének megállapítása érdekében, az el-
sőfokú bírósági tárgyaláson alapuló határozatig kötelezővé teszi 
az eljárás lefolytatását, gyakorlatilag a büntetőeljárást, az abban 
alkalmazott eljárási cselekmények valóságos korlátozó tartalmát 
(ez lehet előzetes letartóztatás is), az alkotmányos alapjogként 
garanciát hordozó nyilvános tárgyalást, a büntetőeljárás hatálya 
alatt álló személyre nehezedő pszichikai terheket, a mindennapi 
életvitelben jelentkező gyakorlati nehézségeket, többletköltsége-
ket, esetleges gazdasági veszteségeket, továbbá a bűnösség tényé-
nek bírósági deklarálását magát változtatja az elévült bűncselek-
mény büntetőjogi jogkövetkezményévé.

A törvény a terhelt terhére az ügyész részéről perújítási indít-
vány benyújtását, a bíróság részéről pedig a perújítás elrendelését 
és a tárgyalás kitűzését tette volna kötelezővé a már elbírált bűn-
cselekmény miatti büntethetőség elévülési idejének eltelte után 
is.269 Nem lehet tehát alkotmányosan olyan szabályozást létesí-
teni, ami nem a jogerős bírósági ítélet következményévé teszi a 
bekövetkező joghátrányt.

Hasonló gondolat olvasható ki abból az alkotmánybírósági 
döntésből is, amelyik alkotmányellenessé nyilvánította a régi és 
az új Be. azon szabályát, hogy „amennyiben a vádlottat az el-
sőfokú bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt leg-
alább háromévi végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, az ügyész 
indítványára az előzetes letartóztatást fenn kell tartani, illetve 

269 42/1993. (VI. 30.) AB határozat

el kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött előzetes letartózta-
tás időtartama eléri vagy meghaladja az elsőfokú bíróság ítéle-
tében kiszabott szabadságvesztést”.270 A bűncselekmény alapos 
gyanújával terhelt és egyébként ártatlannak vélelmezendő egyén 
személyi szabadságának bírói elvonása még a jogerős ügydöntő 
határozat meghozatalát megelőzően a legsúlyosabb személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedés. Az előzetes letartóz-
tatás a büntetőigény hatékony érvényesítését, a büntetőeljárás 
sikerének biztosítását és a büntetés esetleges végrehajthatóságát 
célzó, preventív intézkedés. Ezen alkotmányosan elismert célok 
sem indokolhatnak azonban olyan törvényhozói álláspontot, 
hogy a bűnösség megállapítása és meghatározott súlyú büntetés 
kiszabása után az egyébként az ártatlanság vélelmét alapjogként 
élvező személy nem maradhat és nem védekezhet szabadlábon 
az eljárás jogerős befejezéséig. Az Alkotmánybíróság számára 
nem ismerhető fel semmilyen olyan kényszerítő ok, amely a bí-
rói mérlegelés kizárását indokolná, és erre a törvényhozó sem 
ad semmilyen magyarázatot. Az Alkotmánybíróság megítélése 
szerint az adott rendelkezés összességében az alapjog korlátozá-
sának súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.271 Az ítélet 
jogerőre emelkedése előtt így az előzetes letartóztatás nem bír-
hat büntetés-végrehajtási jelleggel, annak nem az a célja.272

7.5. A bizonyító erő

7.5.1. A jogerős ítélet mint közokirat

A jogerős határozat közokiratként egyértelműen bizonyítja 
azt, hogy történt-e bűncselekmény, és azt ki követte el. Az ítélet 
megjelenési formájában közokirat. Ebben az értelemben beszél-
hetünk az ítélet bizonyító erejéről, másrészt az ítéletben foglalt 

270 19/1999. (VI. 25.) AB határozat
271 19/1999. (VI. 25.) AB határozat indokolása
272 Ez természetesen független attól, hogy a gyakorlatban ez nem mindig érvényesül. 
lásd: Herke Csongor: Az előzetes letartóztatás elrendelése a terhelt várható magatartása 
alapján. Jogtudományi Közlöny, 2002. január, 13–26. o.
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ténymegállapítások bizonyító hatásáról. Abban nem lehet vita, 
hogy az ítélet a bíróság által kiállított olyan okirat, amely megfe-
lel a közokiratra előírt alaki kellékeknek, és teljes hatállyal bizo-
nyítja a benne foglalt intézkedést, továbbá az okirattal tanúsított 
adatok és tények valóságát.273 A vita inkább abban lehet, hogy az 
ítélet ténymegállapításait az ítélet mint okirati bizonyíték meny-
nyiben bizonyítja.

A jogerősen elbírált bűncselekményről polgári perben a bíróság 
a határozatban nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte 
el a terhére rótt bűncselekményt.274 A jogerősen elítélt terhelt 
bűnösségét a polgári eljárásban is vélelmezni kell. A jogerős ítélet 
így bizonyító erővel rendelkező okirat, és a benne foglaltak ellen-
kezőjét csak akkor lehet bizonyítani, ha perújítás vagy rendkívüli 
felülvizsgálat folytán az ügyben új jogerős határozat keletkezik. 

7.5.2. Az ügydöntő határozatok indokolásának bizonyító 
ereje

Vitás lehet, hogy a határozatnak a rendelkező és az indokolási 
része is rendelkezik-e bizonyító erővel. A korábbi jogirodalmi 
álláspont szerint a büntetőítélet döntésének okaira, az indoko-
lásra nem vonatkozik a jogerő hatása. A jogerős ítélet a ténybeli 
megállapítások terén nem eredményez jogerőt, és ezért sem a 
büntetőbíró, sem a polgári bíró nem kötődnek azokhoz a tények-
hez, amelyeket a jogerős büntetőítélet megállapított.275

Angyal arra tekintettel, hogy a felek közötti jogvitát a véghatá-
rozatnak az a része intézi el, melyben a bíróság a rendelkezéseket 
teszi, azon az állásponton volt, hogy szabály szerint csak a rendel-
kező részre áll be a jogerő, míg az indokolásra nem. Az indokolás 
jogerőre emelkedése kivételesen a jogkérdés indokolásban történt 
eldöntéséhez kapcsolódhat álláspontja szerint, mert az lényegileg 
a rendelkező résznek alkotóeleme, és így a jogerő alá esik.276

273 Pp. 195. § (1) bekezdés
274 Pp. 4. § (2) bekezdés
275 Kleinknecht: i. m. 40–41. o.
276 Angyal: i. m. 242. és köv. o.

A büntetőügyekhez hasonlóan az 1896. évi XXVI. törvénycikk 
után kialakuló joggyakorlatban a közigazgatási bírósági határo-
zatok kapcsán is kérdéses volt az, hogy a jogerős ítélet hatásai, 
például a marasztaló ítéletnél a végrehajthatóság az ítélet melyik 
részére vonatkozik: csak a rendelkező részre vagy az indoko-
lásra is? A Magyar Királyi Kúria korábbi joggyakorlata szerint 
az ítéletnek csak a rendelkező része emelkedett jogerőre. Majd 
1887-ben a továbbiakban is kimondta a Kúria, hogy az ítélet 
rendelkező része és az indokolása egy összefüggő egészet ké-
pez, és az indokolás is tartalmazhat res iudicatat, ha abban olyan 
határozatjelleggel bíró kijelentések vannak, amelyek a jogerőre 
alkalmasak.277

Király nézete szerint az indokolási résznek is van bizonyító 
ereje.278 A terheltről és a cselekményről az indokolásban tett 
megállapításokat igaznak kell tartani, tehát abban a részben, 
amelyben az ítélet leírja a megállapított tényállást. Más hatósá-
gok eljárásuk során a büntetőítéletnek ezeket a megállapításait 
nem vonhatják kétségbe. 

Farkas Ákos, és Róth Erika is bizonyító erőt társít a jogerős ha-
tározathoz azzal, hogy a rendelkező részben és az indokolásban 
foglaltakat is igaznak kell elfogadni mindaddig, amíg rendkívüli 
perorvoslat eredményeként a bíróság azt nem változtatja meg.279

Tremmel szerint sok szempontból a jogerős bírósági döntés, 
bár lehetnek némi ténybeli vagy jogi hiányosságai, hibái, „az 
igazság erejével bír, mondhatni erősebbnek mutatkozik a való-
ságnál is”.280

Álláspontom szerint a büntetőügyekben a tényálláshoz kö-
töttség miatt az indokolás is lényeges megállapításokat tartal-
maz, nem véletlenül lehetséges fellebbezni az indokolás ellen 
is. Az indokolás tartalmazza azt a történeti tényállást, amiből a 

277 Paulovits Anita: A közigazgatási határozatok jogereje a magyar jogtudományban. 
Boér Elektől Magyary Zoltánig. Miskolci Jogi Szemle, 2011, I. szám, 5–30. o.
278 Király (2000): i. m. 496. o.
279 Farkas–Róth: i. m. 319. o.
280 Tremmel (2001): i. m. 457. o.
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tettazonosság kérdése, így az újabb eljárás tilalma vagy megenge-
dettsége eldönthető. Megjegyzem, éppen a bizonyító erő az egyik 
legfőbb oka, hogy kerülni kell annak az esélyét, hogy a bíróság 
ellentétes tényállást állapítson meg ugyanazon eseménysorhoz 
kapcsolódóan. Nem célszerű így sok esetben egyes terheltekre 
nézve elkülöníteni az eljárást, mert mindig fennáll a veszélye, 
hogy a külön-külön lefolytatott eljárásban eltérő mérlegelésre, 
eltérő meggyőződésre jut a bíróság.

A bizonyító erő kapcsán valóban kérdéses lehet, hogy a jogerős 
határozatot mennyiben lehet bizonyítékként felhasználni. Arra a 
személyre nézve, aki az ügy terheltje volt, ez nem lehet kétséges. 
A jogerős ügydöntő határozatban elbírált cselekmény kapcsán 
az érintett terheltre nézve a határozat indokolása bizonyító erő-
vel bír. Azon személyeknél lehet bizonytalanság, akiknek esetleg 
leírja a cselekvőségét az ítélet tényállása, de nem voltak a koráb-
bi eljárás terheltjei. Előfordulhat, hogy először csak egy vádlott 
ellen indul meg az eljárás, mert társa ismeretlen marad, de az 
először eljárt bíróság is leírja tényállásában, hogy mit csinált a 
terhelt társa. Később, ha személye ismertté válik, az ő cselekvő-
ségére nézve a korábbi ítélet ítélt dolgot nem jelenthet. Az ere-
detileg megvádolt, majd elítélt terhelt perújítással élhet, ha vele 
kapcsolatosan új tények merülnek fel.

A büntetőbíróságnak magának kell a bűnösség megállapításá-
hoz szükséges tényeket tisztázni. Ez következik a Be. 10. §-ából, 
ami alapelvi szinten rögzíti, hogy abban a kérdésben, hogy a ter-
helt követett-e el és milyen bűncselekményt, a bíróságot, de az 
ügyészt és a nyomozó hatóságot sem köti a más eljárásban, így 
különösen a polgári eljárásban, a szabálysértési vagy a fegyel-
mi eljárásban hozott határozat, illetőleg az abban megállapított 
tényállás.281 Ha valamelyik tényállást közigazgatási szervek sza-
bálysértésként bírálták el, ez nem akadálya annak, hogy a bíróság 
ugyanezen tényállás miatt a terhelt bűnösségét bűncselekmény-
ben állapítsa meg. Egyedül a büntetőítéletnek tulajdonítható 

281 Be. 10. §

az a hatás, hogy az abban megállapított tényeket valósnak kell 
elfogadni. A büntetőbíróság felelős tehát a megállapított tények 
valóságáért, és részletkérdéseket sem bízhat más hatóság dönté-
sére.

A bűncselekmény elkövetése és minősítése kérdésében hozott 
határozatot más bíróság vagy hatóság is köteles igaznak elfo-
gadni. Erre példa lehet a bűncselekmény következményei mi-
att indított kártérítés iránti igényt elbíráló polgári per. Ez azt is 
jelenti, hogy az utóbb eljáró büntetőbíróság is a korábbi ítélet 
felülbírálata nélkül, azt elfogadva dönt például a visszaesés vagy 
az erőszakos többszörös visszaesés kérdésében, és kapcsolja hoz-
zá a törvény által előírt jogkövetkezményeket. Próbára bocsátást 
kiszabó végzés, mint ügydöntő határozat tényállása bizonyítja az 
elkövetett bűncselekményt, és annak minősítését, míg az utóbb 
eljáró, a próbát megszüntető bíróság azt igaznak elfogadva szabja 
ki a büntetést.

A bizonyító erőt nem azonosítom a valódiság funkciójával, 
így nem tartom a korábbi ítélet indokolásában leírt tényállást 
sem megdönthetetlen bizonyítéknak egy új eljárásban. A koráb-
ban eljárt bíróság sem volt természetesen tévedhetetlen. Ebben 
a megközelítésben egyetértek Farkas József álláspontjával, aki 
a polgári perjogban írta a jogerő kapcsán azt, hogy „nem lenne 
összeegyeztethető (…) az alapvető követelménnyel, a törvényes-
ség követelményével olyan elmélet elfogadása, amely a valódiság 
fikcióját látná a jogerő lényegében”.282

A bizonyító erő természetesen csak az ügydöntő határozat 
indokolásában leírtakhoz kapcsolódhat. Így például előzetes 
letartóztatást elrendelő, fenntartó, meghosszabbító, vagy annak 
indokoltságát felülvizsgáló végzéseknél különösen kell ügyelni 
arra, hogy az indokolás megfogalmazása ne úgy tűnjön, mintha 
azok kétséget kizáró bizonyossággal megállapíthatóak lennének. 
„A megalapozott gyanúban közölt adatok korántsem jelentenek 
ítéleti bizonyosságot, adatai nem tények, és megállapított tényről 

282 Farkas József: i. m. 14. o.
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a jogerős ítéletig valójában nincs szó, az eljárásnak csupán tény-
szerű adatai lehetnek.”283

Összefoglalva, a rendelkező részben és – egyes kivételektől 
eltekintve – az indokolásban foglaltakat egyaránt igaznak kell 
elfogadni mindaddig, amíg a bíróság azt rendkívüli perorvoslat 
eredményeként meg nem változtatja. A bűncselekmény elköve-
tése és minősítése kérdésében hozott határozatot más bíróság 
vagy hatóság is köteles igaznak elfogadni, például a bűncselek-
ménnyel okozott kártérítés iránti igényt elbíráló polgári bíróság. 
Hasonló a helyzet a szabálysértési eljárásban is. „Abban a kér-
désben, hogy az eljárás alá vont személy követett-e el és milyen 
szabálysértést, a szabálysértési hatóságot és a bíróságot a bünte-
tőeljárásban hozott határozat és az abban megállapított tényállás 
kivételével nem köti a más eljárásban, így különösen a polgári 
vagy a fegyelmi eljárásban hozott határozat, és az abban megál-
lapított tényállás.”284

A szabálysértési törvény ezen szabályára természetesen lehetne 
hivatkozni a büntető határozatok külső kötőerejénél is, azonban 
„az abban megállapított tényállás” már a bizonyító erőt, mint a 
kötőerővel szorosan összefonódó jogerőhatást is szemlélteti.

7.6. A ne bis in idem elve

7.6.1. A kétszeres eljárás tilalma a jogirodalomban

A jogerős határozattal elbírált cselekmény miatt újabb eljárás 
nem indítható azzal a terhelttel szemben, akinek büntetőjogi fe-
lelősségéről a bíróság jogerős határozatában döntött. Az eljárás 
akadályai körében, az egyes eljárási szakaszokban a megszüntető 
határozatok feltételeinél is lehet látni, hogy ha ugyanazon cse-
lekményre ugyanazon terhelt büntetőjogi felelősségéről koráb-
ban már jogerős határozat született, azt figyelembe kell venni. 

283 Debreceni Ítélőtábla Bnyf. II. 81/2012/2.
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről, 37. §

Ilyenkor a megszüntetés kötelezettsége kizárja a kétszeres elbí-
rálást.

Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntető-
eljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha a 
terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták. Az ügyész a tudo-
mására jutott feljelentést három napon belül határozattal elutasít-
ja, ha magából a feljelentésből megállapítható, hogy a cselekményt 
már jogerősen elbírálták; később az ügyésznek, majd a bíróságnak 
a kötelezettsége ezen okból megszüntetni az eljárást. A másodfokú 
bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 
mellett kell ilyen esetben az eljárást megszüntetni. A határozat 
jogerőre emelkedése után perújítást lehet kezdeményezni.285

A jogerős elbírálás gyakorlatilag a vádlott vád tárgyává tett cse-
lekményének bíróság által jogerős ítélettel, érdemi vagy ügydöntő 
végzéssel történő korábbi elbírálását jelenti. Ebből a szempont-
ból tehát nem jelent res iudicatat a nyomozó hatóság nyomozást 
megtagadó vagy megszüntető határozata, vagy a szabálysértési 
hatóság érdemi határozata. Abban az esetben viszont, ha a sza-
bálysértést a bíróság akár önállóan, akár bűncselekmény mellett 
bírálta el, úgy a bíróság határozatához olyan jogerőhatás fűződik, 
amely ítélt dolog címén a büntetőeljárás kötelező megszünteté-
sét eredményezi.

Arra a Legfelsőbb Bíróság a semmisségi törvények kapcsán is 
rámutatott, hogy a többszöri eljárás tilalma csak az ügydöntő ha-
tározatokkal jogerősen befejezett eljárásokra vonatkozik. Ebből 
következően, ha az 1945. és 1963. közötti törvénysértő elítélések 
semmissé nyilvánításának megtagadása törvénysértően történt, 
az nem zárja ki a kérelmező javára az újabb – helyes – döntés 
meghozatalát, mert az igazolás kiadásának téves megtagadása 
újabb eljárás során orvosolható, és ez nem ütközik a többszöri 
eljárás tilalmába.286

285 Be. 6. § (3) d); Be. 174. § (1) bekezdés f ) pont; Be. 190. § (1) bekezdés h) pont; Be. 
267. § (1) bekezdés d) pont; Be. 332. § (1) bekezdés c) pont; Be. 373. § (1) bekezdés I 
/ d) pont
286 BH 2002. 475., 1990. évi XXVI. tv. 1. §
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A német jogirodalomban a büntetőindítvány elenyészésének 
is nevezik a ne bis in idem elvet, azaz a büntetőítélet anyagi 
jogerejének legfontosabb hatása a büntetőindítvány vagy a vád 
elenyészése. Ez tiltja az elkövető ugyanazon cselekmény miatti 
újabb büntetőjogi üldözését. Ezt a tilalmat a német alkotmány 
103. cikkely 3. bekezdése alkotmányjogilag is biztosítja, az tehát 
nemcsak perakadály, hanem alanyi jogot is megalapoz különösen 
a felmentő ítélettel érintettek esetében, hogy ne lehessen őket 
büntetőjogi úton újból felelősségre vonni.287

A Fenyvesi–Herke–Tremmel által megjelent tankönyv is azt 
taglalja, hogy a német büntető eljárásjogi irodalomban a jogál-
lamiság összetevőinek tekintik a ne bis in idem elvét.288 A ne 
bis in idem elve, azaz ugyanazon tények kétszeres értékelésének 
tilalma a demokratikus modern államokban rendszerint valóban 
alapjogi jelentőséggel bír. A német alaptörvény ezért nevesíti al-
kotmányos jogként. Magyarországon a jogállamiság (jogbizton-
ság) elvéből vezethető le az elv alkotmányos jelentősége. A ne bis 
in idem elve Magyarországon kifejezetten nem szerepelt sem az 
Alkotmányban, sem a jelenlegi Alaptörvényben, ugyanakkor az 
Alkotmányhoz fűzött kommentár szerint a demokratikus jog-
állam magában foglalja azt. Ez a rendelkezés ugyanis az Alkot-
mánynak (illetve az Alaptörvénynek is) a jogállami klauzulája.289

Farkas Ákos és Róth Erika szerint a hazai büntetőeljárás alap-
elveit is kiegészítik az alkotmányos elvek, amelyek közül néhány 
a büntetőeljárásban is rögzített elv, ilyen például az ártatlanság 

287 Creifelds: i. m. 1176–1177. o. 
288 Az igazságszolgáltatás és a büntetés állami monopóliuma, az alkotmány szabályai-
nak megfelelő bírói garantálása, a bírói meghallgatáshoz való jog, az arányosság elve, a 
bizonyítási tilalmak léte, az ártatlanság vélelme, a személyi szabadság bírói korlátozása 
és a nyilvános tárgyalás elve, az ingyenes jogsegélyhez való jog, a bírósági döntés indo-
kolásának kötelezettsége, a jogorvoslati jogosultság léte, a perújrafelvételhez való jog, a 
büntető igazságszolgáltatási szervek működőképességének fenntartásához fűződő igény 
mellett. Fenyvesi Csaba–Herke Csongor–Tremmel Flórián: Új magyar büntetőeljárás. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2004, 65–66. o.
289 Balogh Zsolt–Holló András–Kukorellei István–Sári János: Kommentár a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényhez, Complex Jogtár, a 2. §-hoz 
fűzött kommentárja

vélelme, a jogorvoslati jog mellet a ne bis in idem elve, vagy a 
perújrafelvételhez való jog is.290

Ezzel egyezően az alkotmánybíróság alkotmányos jelentőségű, 
az állam büntetőhatalmának további korlátait kijelölő rendelke-
zésnek tekinti azt a szabályt, mely szerint büntetőeljárást nem 
lehet indítani, a már megindult eljárást meg kell szüntetni, ha a 
terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a perújítás 
és a felülvizsgálat esetét. E szabályban a büntetőjogi felelősségre 
vonásra irányadó, egymással szorosan összefüggő, két garanciális 
elvből, a „res iudicata”, az egyszer elbírált cselekmény „ítélt” jel-
legéből, valamint a „ne bis in idem”, az ugyanazon cselekmény 
miatti kétszeri eljárás alkotmányos jelentőségű tilalmából követ-
kező relatív eljárási akadály fogalmazódik meg.291

A ne bis in idem elv levezethető a jogállamiság elvéből, de 
Ligeti szerint magyarázható pergazdaságossági szempontok 
alapján is. Ha a jogállamiságból kiindulva vizsgáljuk a kétszeres 
eljárás tilalmát, akkor az az egyénnek az állami büntetőhatalom-
mal szembeni védelmét szolgálja azzal, hogy megakadályozza az 
államot abban, hogy ugyanazért a bűncselekményért többször 
járjon el az elkövetővel szemben. A jogállamiság elvén belül a 
kétszeres eljárás tilalma szorosan kapcsolódik a jogbiztonság és 
az egyenlőség elvéhez. Az aequitas gondolatát fejezi ki az, hogy 
ha egyszer már eljárás alá vonták az egyént adott bűncselek-
mény elkövetése miatt, akkor a jövőben ugyanazért nem lehet 
vele szemben újból eljárni. Ez kapcsolatban van az anyagi igaz-
ságosság követelményével is. A büntetésnek ugyanis meg kell 
felelni az elkövető bűnössége mértékének. Ha az elítélten a vele 
szemben alkalmazott szankciót végrehajtották, vagy végrehajt-
hatósága megszűnt, tudnia kell, hogy további eljárástól nem kell 
tartania. Akit felmentettek az ellene emelt vád alól, ugyancsak 
számolhat azzal, hogy a jövőben már nem vonják felelősségre a 
már elbírált cselekményért. A jogbiztonság felől megközelítve a 

290 Farkas–Róth: i. m. 56–63. o.
291 42/1993. (VI. 30.) AB határozat
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ne bis in idem elv a res iudicata következménye, ami megkívánja 
az állami döntések előreláthatóságát és kiszámíthatóságát. A ne 
bis in idem elve teremthet egyensúlyt a jogrendszer egészében a 
jogbiztonság és az igazságosság követelményei között.292

A kétszeres eljárás tilalmának nemzetközi dokumentumokkal 
megerősített alkotmányos jelentőségéhez kétség sem férhet, de 
annak konkrét tartalma és hatásai már korántsem ilyen egyér-
telműek.

Finkey a non bis in idem elvéből csak a kétszeri büntetés kisza-
básának a tilalmát vezette le, ami azt zárja ki, „hogy az igazságot 
az első ítélet után ne kereshessük, és ezért az újrafelvétel, mint 
éppen az anyagi igazság érvényesítését előmozdító intézmény a 
bűnvádi eljárásban nem nélkülözhető”.293

Farkas és Róth a kétszeres eljárás tilalmát az ítélt dolog, a res 
iudicata fogalmával azonosítja.294

A büntető eljárásjog elmélete című tankönyv, és korábban 
Tremmel is kizáró hatásnak nevezi, ami alatt azt érti, hogy sem a 
hatóságok, sem magánszemélyek nem kezdeményezhetnek vagy 
folytathatnak további büntetőeljárást, kivéve az ún. rendkívüli 
perorvoslatok esetét.295

Schroeder véleménye szerint ez az elv háromszorosan tilt, mert 
megtiltja az újabb büntetést az első ízben kiszabott büntetés hely-
telensége ellenére is a bűnösség kimondása után; továbbá a ne bis 
in idem alapelve megtiltja az újabb büntetés kiszabását akkor is, 
ha kiderül, hogy az első jogerőre emelkedett ítélet helytelen és 
nem merítette ki a bűnösség körét. Ebben az esetben a bűnösség 
és az igazságosság elve éppen az újabb büntetés kiszabása mellett 
szólna, de egy jogerős felmentő ítélet után, még ha az jogtalan 
is, nem megengedhető egy új eljárás a jogbiztonság kívánalma 
miatt, ami megelőzi az anyagi igazságosság elsőbbségét. Továbbá 

292 Az európai büntetőjog kézikönyve. Szerk.: Kondorosi Ferenc–Ligeti Katalin, Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 65. o.
293 Finkey: i. m. 180. o.
294 Farkas–Róth: i. m. 319. o.
295 Tremmel (2001): i. m. 457. o.; Herke–Fenyvesi–Tremmel (2012): i. m. 320. o.

harmadikként: a ne bis in idem tilalma végül is nem más, mint a 
bűnüldöző szervek egyszeri intézkedésének az alapelve, aminek 
következtében egy ügyben a többszöri döntés tilos, a bíróság aka-
dályozva van abban, hogy a bűnösség kérdésében újból döntsön. 
Dogmatikailag ez a tiltás nem más, mint hivatalból figyelembe 
veendő eljárási akadály, tehát nemcsak az újbóli elítélés, hanem a 
büntetőeljárás újbóli megindítása is tilos.296

Karsai egyetértve a Fenyvesi–Herke–Tremmel tankönyv és Ki-
rály álláspontjával, úgy véli, hogy a belső jogban a ne bis in idem 
jobbára az alaki jogerőből, a megtámadhatatlanságból követke-
zik, „igaz, nem lehet kizárni az anyagi jogerő, mint megváltoztat-
hatatlanság (végrehajthatóság) jelentőségét sem”.297 Herke úgy 
is fogalmaz, hogy a ne bis in idem alapelv tiltása a formálisan 
jogerős döntéssel szemben fejti ki hatását. A ne bis in idem alap-
elvében tehát megmutatkozik a kapcsolat a jogbiztonság és az 
anyagi igazságosság, lényegében az egyes emberek szabadságá-
nak védelme és az állam büntetőjogi igénye között.298

Kurz lényegesnek tartja annak a kérdésnek a megvitatását, hogy 
a jogerősen eldöntött ügyben az újabb eljárás tilalma eljárási vagy 
anyagi jogi természetű-e, ami álláspontja szerint attól függ, hogy 
a jogerő hatását a büntetőeljárás indítása lehetőségének a kime-
rülésében vagy a büntetéshez kapcsolódó igény elenyészésében 
látjuk. Mivel abból indulunk ki, hogy a jogerővel a büntetőigény 
elenyészik, ezért az anyagi jogerőben az eljárásjog intézményét 
látja. Az anyagi jogerő nem anyagi jogi jogerőt jelent; az anyagi 
joggal csak a neve azonos. Az anyagi jogerő csak az eljárásban 
kap gyakorlati hatékonyságot, és alkalmazkodik az eljárás igé-
nyeihez. Aki az anyagi jogerőre hivatkozik, azt érvényesíti, hogy 

296 Schroeder Friedrich–Christian: Die Rechtsnatur des Grundsatzes „ne bis in idem”. 
Juristische Schulung, 1997, 227. o. Hivatkozza: Herke (2010): i. m. 175. o., 532. láb-
jegyzet
297 Karsai Krisztina: A kétszeres eljárás tilalmának európai érvényessége. In: Nagy Fe-
renc (szerk.): Tanulmányok Cséka Ervin 85. születésnapjának tiszteletére. Szeged, 2007, 
85–101. o.; Fenyvesi–Herke–Tremmel: Új magyar büntetőeljárás. Budapest–Pécs, 2004, 
505. o.
298 Herke (2010): i. m. 176. o.
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az ügy véglegesen el van döntve, és már nem szabad egy újabb 
eljárásban vizsgálni. A büntethető tett jogerős elítélése formáli-
san tiltja az újabb büntetőeljárás bevezetését, illetve kivitelezését, 
és anyagilag akadályozza az állami büntetőigény megszüntetése 
miatt az újabb büntetés kiszabását.299

A kérdés álláspontom szerint összetettebb annál, hogy arra 
szűkítsük le a felvetésünket, hogy a ne bis in idem az alaki vagy 
az anyagi jogerő része-e. Az elvben ugyanis megfogalmazódik a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben rögzí-
tett véglegesség intézménye is.300

Bár a kérdés nagyon elméleti, a gondolatmenetet befejezve, ha 
az anyagi jogerőben a büntető anyagi jogi kérdés végleges el-
döntését látjuk, akkor a ne bis in idem elve részben anyagi jogi, 
részben eljárásjogi jogintézmény, és ezen utóbbin belül az anyagi 
jogerő része. Ha az alaki jogerő fogalma alatt nem csak a megtá-
madhatatlanságot, hanem a határozat megváltoztathatatlanságát 
is értjük, akkor az alaki jogerőhöz is sorolhatjuk. (A megtámad-
hatatlanság ugyanis önmagában még nem zárja ki azt, hogy egy 
újabb eljárásban más, eltérő döntést hozzon a bíróság.)

A jogerős ítéletnek mindenképpen ún. negatív hatása az, hogy 
az állami büntetőigény elenyészik, ezzel a bűncselekmény újabb 
vizsgálata kizárt. Formális értelemben a büntetőeljárás kezde-
ményezésének, lefolytatásának, valamint a vádemelésnek és az 
újabb határozat hozatalának a tilalmáról van szó. A büntetőeljá-
rás kezdeményezésére általában az állam mellett a sértettnek is 
megvan a jogosultsága a pótmagánvád keretében. A magánvád-
lónak, a pótmagánvádlónak is jogosultsága van indítványozni a 
törvényben meghatározott feltételek esetén a terhelt megbünte-
tését, azaz a bíróságtól büntetéssel járó ítéletet követelni, eljárást 
kezdeményezni. 

Ezt a jogot meg kell különböztetni a büntetéshez való jogtól, 
amit a tett elkövetése alapoz meg, és csak az államnak megen-

299 Kurz: i. m. 30–39. o.
300 A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 2. §

gedett, míg a vádemeléshez való jog bizonyos körülmények ese-
tén magánszemélyek kezébe kerülhet. A jogerős ítélettel az is 
véglegesen megállapításra kerül, hogy az állam érvényesítheti-e 
a büntetéshez való igényét. Ezt követően újabb döntés nem le-
hetséges. 

Felmerülhet a ne bis in idem elvével kapcsolatban az is, hogy a 
súlyosítási tilalmat hozzuk azzal összefüggésbe oly módon, hogy 
ha az elsőfokú ítélet lezárta az elsőfokú eljárást az állam részéről, 
akkor a további büntetőjogi igény azonnal elvész, ha az ügyész-
ség nem nyújt be a terhelt terhére perorvoslatot. A fellebbviteli 
bíróság által meghozott súlyosabb büntetés lényegében egy újabb 
büntetés lenne, legalábbis a két büntetés közötti különbséget ki-
tevő részében. Herke szerint azonban ez az álláspont nem fogad-
ható el, mivel ha az elsőfokú ítélet ellen perorvoslatot nyújtanak 
be, akkor is egy egységes eljárásról beszélünk, és ráadásul ilyen-
kor a jogerő sem áll be. Herke szerint magától értetődően nem 
beszélhetünk többszöri megbüntetésről, ha a vádlott a folyamat-
ban lévő jogorvoslati eljárás következő fokán kap súlyosabb vagy 
más okból hátrányosabb büntetést, ha a terhére jogorvoslatot 
nyújtottak be. A tiltás határát ugyanis a jogerő képezi. Ameddig 
ez nem állt be, a jogkövetkezmények súlyosítása nem ütközik 
jogszabályba. Az anyagi igazságosság célja ezáltal elérhető, ha a 
vádlott terhére jogorvoslatot nyújt be a vádló. A súlyosítási tila-
lom büntető-eljárásjogi intézményének dogmatikai alapját nem 
a jogerő fogalmában találhatjuk, hanem sokkal inkább a jogked-
vezmény gondolatában.301

Krefft a tények kétszeres értékelésének elfogadhatatlanságá-
ból indul ki a „ne bis in idem” mondattal összefüggésben. Ha 
a bíróság a tényállásról már hozott ítéletet, akkor nem szabad 
újra foglalkoznia vele, ha a tényállás későbbi, további tisztázása 
jelentősen szigorúbb büntetést kíván meg, mint korábban. Azt 
– a több német szerzőnél is felbukkanó – példát említi, amikor 
a tettest lövés közben érték az erdőben, és közrend elleni bűn-

301 Herke (2010): i. m. 176. o.
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cselekmény miatt elítélték, de csak az ítélet jogereje után derül 
ki, hogy nem csak közrend elleni cselekményt követett el, hanem 
egy harmadik férfit is lelőtt.302 Ebben az esetben véleménye sze-
rint kétséges, hogy a „ne bis in idem” mondatra hivatkozva meg 
lehetne tiltani, hogy a jóval súlyosabb bűntett miatt elítéljék. 

A Krefft által hivatkozott példában véleményem szerint nem 
lehet aggályunk a tekintetben, hogy az eredeti eljárásban a bí-
róság nem értékelhette azt a tényt, hogy a lövöldözés következ-
tében valaki meghalt. Éppen ezen új körülmény felbukkanása 
tipikus perújítási okot képezhetne. Ilyenkor az eredeti ítélet 
igazságtalansága válik nyilvánvalóvá, mert a tényállás nem a va-
lóságot tartalmazza, de valószínű, hogy a büntetést sem fogjuk 
annak elfogadni.

A hazai bírói gyakorlatból is természetesen meg lehet említeni 
olyan eseteket, amikor ugyanazon tettre nézve is vitatott az, hogy 
egyáltalán történt-e kétszeri elítélés. Erre példa az a büntetőügy 
lehet, ahol a kétszeres eljárásra hivatkozással kezdeményezett az 
ügyész perújítást a városi bíróság ítélete ellen, ugyanis a koráb-
bi tárgyalás mellőzéses eljárásban hozott végzése ellen a vádlott 
elkésetten nyújtotta be tárgyalástartási kérelmét, így az már jog-
erőre emelkedett, amikor a bíróság ítéletet hozott. A perújítást 
elbíráló törvényszék is megállapította, hogy a városi bíróság az 
elkésetten érkezett tárgyalástartási kérelmet kétségtelenül nem 
utasította el vagy bírálta el igazolási kérelemként, hanem tárgya-
lásra tűzte az ügyet, majd a tárgyalás mellőzésével hozott végzés 
hatályon kívül helyezése mellett új ítéletet hozott. Megállapítot-
ta így, hogy az elítélt ellen nem történt több jogerős határozat 
meghozatala, a tárgyalás mellőzésével hozott végzésben foglalt 
büntetés végrehajtása iránt sem intézkedett. A törvényszék vég-
zése ellen az ügyész fellebbezett. A fellebbezés indokai szerint 
a tárgyalás mellőzésével hozott végzése jogerőre emelkedett, és 
a Be. 589. § (2) bekezdése alapján végrehajthatóvá vált annak 
ellenére, hogy a bíróság nem intézkedett eziránt. Az ítélőtábla 

302 Krefft: i. m. 25–27. o.

a törvényszék végzését helyes indokainál fogva helybenhagyta. 
Rámutatott arra, hogy függetlenül a városi bíróság tárgyalástar-
tás iránti kérelemmel kapcsolatos esetleges téves álláspontjától, 
vagy esetleges eljárási szabálysértésétől, melynek megítélése nem 
képezi a perújítás megengedhetősége körében az eljárás tárgyát, 
az ügyben egy jogerős döntést hozott a bíróság. A perújítási el-
járásban csak a perújítási okok meglétét vizsgálhatja a bíróság. A 
városi bíróság a tárgyalás mellőzésével hozott végzését hatályon 
kívül helyezte, és szabályszerűen lefolytatott tárgyalás alapján 
hozott jogerős ítéletet. A hatályon kívül helyezésre és a tárgya-
lás keretében megtartott eljárásra tekintettel nem jöhet szóba, 
hogy a tárgyalásmellőzéses végzés olyan jogerős határozat lenne, 
amely megalapozná a kétszeres elítélést.303

A common law jogrendszerben a tények kétszeres értékelésé-
nek tilalma a bűnösségi körülményekre is kiterjed. Az alapelv az, 
hogy ha a terheltnek rossz az előélete, a bűnöst nem lehet szigo-
rúbb büntetésre ítélni, mint amit a legutóbbi bűn megkövetel, de 
a büntetést csökkenteni lehet kedvező előélet esetén. Az előző 
elítélések figyelembevétele azt jelenti, hogy a büntetést enyhíteni 
lehet. Ez visszatükröződik abban az alapelvben, hogy senkit sem 
lehet kétszer elítélni ugyanazért a bűncselekményért. Az 1991-
es törvény (Criminal Justice Act) eredeti 151. szakasza is úgy 
szólt, hogy „egy bűnt nem lehet súlyosabbnak tekinteni abból az 
okból, hogy korábbi elítélései voltak az elkövetőnek” (’an offence 
shall not be regarded as more serious… by reason of any previous 
convictions of the offender’). Az 1993-as Criminal Justice Act 
alapján is úgy lehet értelmezni a szabályt, hogy az előző elítélé-
sek figyelembevétele csak azt jelentheti, hogy a büntetés enyhíté-
se kisebb mértékű lehet kedvezőtlen előélet esetén.304

A tények kétszeres értékelésének elfogadhatatlansága elvezet a 
tettazonosság vizsgálatáig. A jogerő terjedelmeként így indokolt 

303 Nyíregyházi Törvényszék 1. Bpi. 75/2012/2.; Debreceni Ítélőtábla Bkf. II. 234/2012/2. 
szám
304 Smith–Hogan: Criminal Law. Tenth Edition, Sir John Smith, Lexis Nexis, UK, 2003, 
9–11. o.
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megvizsgálni azt a kérdést, hogy a jogerős bírósági határozattal 
elbírált ügyekben valójában ki az a személy és mi az a cselekmény 
(történeti magatartás), akire és amelyre a jogerő hatálya, azaz a 
jogerőhatások kiterjednek. Ezzel kapcsolatban nem mellőzhető 
a tettazonosság és a személyazonosság ismérveinek helyes felis-
merése. 

7.6.2. A tettazonosság

7.6.2.1. A jogerő tárgyi terjedelme

A jogerő ún. tárgyi terjedelme a tettazonosságból következik. 
A jogerős ítélet, valamint az újabb vád tárgyának összehasonlí-
tásakor a már elbírált és a vád tárgyává tett történeti tényeket 
kell vizsgálni. Abban az esetben, ha azok ugyanazt a cselekményt 
ölelik fel, nincs helye újabb büntetőeljárásnak. A tettazonosság 
meghatározza a jogerő terjedelmét és a további lehetséges bün-
tetőeljárás kizártságának érvényesülési körét. A tettazonossággal 
kapcsolatban nem okoz nehézséget önmagában az, hogy az ítélet 
tényállása általában jóval cizelláltabb, részletesebb, mint a vád, ha 
egyértelműen ugyanarról a cselekményről van szó.

Előfordulhat az is, hogy az ügyész a vádirat egyes részeit nem 
minősíti, és leír olyan tényeket, amelyeket jogilag nem értékel. A 
bíróság ezen vád tárgyává tett tényeket értékelheti, minősítheti, 
így azok is ítélt dologgá válnak. Nehézkesebb annak eldöntése, 
hogy abban az esetben, ha a bíróság sem minősíti, azaz értékeli 
jogilag, hogyan alakul a jogerő kérdése. Alaki halmazatnál a hi-
bás, helytelen bírói döntést nem lehet úgy tekinteni, hogy nincs 
értékelve, mert az adott cselekményt értékelési körébe vonta a 
bíróság, azt jogilag minősítette, – legfeljebb helytelenül –, így az 
is ítélt dologgá válik.305 Alaki halmazatnál érvényesül a jogerő 

305 A Be. 6. §-ának (4) bekezdése szerint ezért a Negyedik Részben meghatározott eljá-
rásokat (rendkívüli jogorvoslat) kivéve a (3) bekezdés d) pontja (res iudicata) az irányadó 
akkor is, ha az elkövető egy cselekménye több bűncselekményt valósít meg, a bíróság 
azonban – a vád szerinti minősítésnek megfelelően – nem a vádirati tényállás szerint 
megállapítható valamennyi bűncselekmény miatt állapította meg a terhelt bűnösségét. 
(6/2009. Büntető jogegységi határozat)

kizáró hatása, amikor az egyik bűncselekményre nem terjedt ki 
a vád és az ítélet. Az ilyen megmaradt cselekmény újbóli vád alá 
vonását kizárja a non bis in idem tilalma. A tettazonosság sérelme 
nélkül vizsgálhatja a bíróság ugyanis, hogy a vádbeli cselekmény 
egy vagy több törvényi tényállást valósít-e meg, és eltérhet ebben 
a kérdésben a vádtól. A csupán jogi minősítés körébe tartozó 
eltérő jogi értékelés az újabb eljárás megindítását nem alapozza 
meg. Ilyenkor a bíróság a vád tárgyává tett tényállást megálla-
pítja, és a vád szerinti eseménysort értékeli. Jogi értékelésének 
eredményeként mondja ki bűnösnek a vádlottat. A tényállásban 
rögzített cselekménysor tehát bűnösség kimondásával zárul, és 
nem arra az álláspontra helyezkedik, hogy az itt rögzített tény-
állási részekben megállapított vádlotti cselekvőségek egyáltalán 
nem képeznek semmiféle bűncselekményt; nem merítik ki a 
büntetőtörvény különös részében írt egyetlen törvényi tényállást 
sem. Azt sem állapítja meg, hogy e cselekvőségek körében a vád-
lott tekintetében bármilyen büntethetőségi akadály fennállna, 
csupán az alaki halmazatban álló bűncselekmények egyikében 
nem mondja ki bűnösnek a terheltet.

7.6.2.2. A csendes felmentés

Nem ilyen egyértelmű a megítélése az ún. „csendes felmen-
tésnek”, amikor a vád és/vagy az ítélet tényállása leírta az adott 
(anyagi halmazatban álló) cselekményrészt, de nem kerül jogilag 
értékelésre. Az egyik álláspont szerint a vád tárgyává a történeti 
tényállást tette a vádló, így amikor a bíróság azt elbírálta jogerős 
ítéletében, akkor legfeljebb rendkívüli jogorvoslatban lehet sé-
relmezni és feltörni a jogerőt. A másik megengedőbb álláspont 
szerint az ilyen cselekményrész nem lett elbírálva, így a kétszeres 
eljárás tilalmának a sérelme nélkül kezdeményezhető újabb el-
járás.

Ebben a kérdésben sokáig éles ellentmondás volt a Legfelsőbb 
Bíróság és a Legfőbb Ügyészség álláspontja között. A Legfel-
sőbb Bíróság álláspontja az volt, hogy minden vád tárgyává van 
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téve a vádiratban, amit az ügyész az indokolásban megtörtént 
eseményként előad, akár értékeli büntetőjogilag, akár nem ér-
tékeli, akár helyesen minősíti, akár tévesen. Ezzel szemben a 
Legfőbb Ügyészség azt hangsúlyozta, hogy csak azok a tények, 
magatartások jelentik a vád tárgyát, amelyeket az ügyész kifeje-
zetten büntetőjogilag értékel, és amelyek miatt kifejezetten nem 
mellőzte a vádemelést.306

A Legfelsőbb Bíróságnak a már fenn nem tartott BK. 23. szá-
mú állásfoglalása ezzel kapcsolatban azt tartalmazta, hogy ha 
ugyanannak az elkövetőnek egy cselekménye több bűncselek-
ményt valósít meg, a bíróság azonban ennek ellenére a vád sze-
rinti minősítésnek megfelelően csupán a vádban említett egyik 
bűncselekményben állapítja meg a terhelt bűnösségét, az ítélet 
jogereje a másik bűntettben való bűnösség megállapítását célzó 
újabb vád emelését és a büntetőeljárás lefolytatását kizárja. 

Az új Be. megváltozott szabályainak megfelelő döntést végül 
büntető kollégiumi véleményben rendezte a Legfelsőbb Bíró-
ság.307 E szerint a folytatólagosság törvényi egységébe tartozó 
részcselekményeket az elkövetési magatartás és az elkövetési kö-
rülmények kellően pontos leírásával kell vád tárgyává tenni. Ha 
az indítvány csupán általánosságban utal arra, hogy az elkövető 
meghatározott időtartamon belül a vád tárgyává tett részcselek-
ményeken kívül más részcselekményeket is elkövetett, ezek a 
részcselekmények nem tartoznak a vád tárgyához. A vádló utóbb 
kiterjesztheti a vádat a történeti tényállásban leírt, de vád tár-
gyává nem tett cselekményre, a bíróság azonban nem hívhatja 
fel a figyelmét erre a lehetőségre. Ezzel ugyanis vádlói funkciót 
gyakorolna. Vádkiterjesztés, és így elbírálás nélkül nyilvánvalóan 
ítélt dologgá sem válik.

Anyagi halmazat esetén a vád tárgyává nem tett, vagy a bíró-
ság által el nem bírált cselekményre a jogerő kizáró hatásának 

306 Legfelsőbb Bíróság álláspontja a BH. 1975. 552., és a BH. 1976. 393. számú jogese-
tekben.
307 1/2007. BK vélemény az 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései értelmezéséről 
A. I. e), g) pont

tárgyi terjedelme nem vonatkozik, így a non bis in idem elvének 
sérelme nélkül emelhető vád a megmaradt cselekmények tekin-
tetében.

7.6.2.3. A csendes vádelejtés

Talán csendes vádelejtésnek lehet nevezni azt az esetet, amikor 
az ügyész úgy módosította a vádat, hogy az eredetileg vád tár-
gyává tett tények egy részét a vádmódosítás tényállása már nem 
tartalmazta. A törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy ezt 
a cselekményrészt az ügyész már nem kívánta vád tárgyává ten-
ni. A másodfokon eljárt ítélőtábla számára sem volt egyértelmű, 
hogy az eredeti vádban leírt, a vádmódosításhoz képest anyagi 
halmazatban álló cselekményekre nézve mi volt az ügyész állás-
pontja, mert erre a mellőzött cselekményrészre határozott vádel-
ejtése nem volt. Az ítélőtábla rámutatott, hogy a vád elejtése csak 
az ügyész határozott nyilatkozatával történhet, a hallgatólagos 
vagy utalásszerű vádelejtést a Be. nem ismeri. A vád tárgyává tett 
tények kihagyása a jogerős ítéletből felmentő rendelkezés nél-
kül ítélt dolgot sem fog eredményezni, így nem alkalmazható 
a törvény azon szabálya sem, hogy ha a vádlott ellen több bűn-
cselekmény miatt emeltek vádat, az ítéletnek csak az a felmentő 
vagy eljárást megszüntető rendelkezése bírálható felül, amely el-
len fellebbeztek. Ezen cselekményrészre a törvényszék tényállást 
nem állapított meg, ezért a ki nem küszöbölhető megalapozat-
lanság miatt az ítélőtáblának a hatályon kívül helyezésről és az 
eljárás megismétléséről kellett rendelkeznie.308

7.6.2.4. A folytatólagosság és a tettazonosság

Viszonylag hosszabb ideig volt bizonytalanság azzal kapcso-
latban, hogy mi a helyes eljárás, ha az eredeti vádban nem sze-
replő, a jogerős határozatban elbírált cselekmények elkövetési 
idejét megelőző elkövetési magatartás utóbb felmerül, amivel az 

308 Debreceni Ítélőtábla Bf. II. 501/2012/6. szám
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alapügyben elbírált cselekmény (részcselekményként) folytató-
lagosan elkövetett lenne, és az ügyész új büntetőeljárást kezde-
ményez. Kizárja-e a korábbi ítélet az újabb vádemelést, és csak 
perújításnak lehet helye, vagy nincs akadálya a vádemelésnek? A 
kérdésről az országos kollégiumvezetői értekezleten a többségi 
álláspont az volt, hogy ha az egység a Btk. különös részéből kö-
vetkezik (például több emberen elkövetett emberölés), akkor az 
el nem bírált cselekmény miatt szükségképpen perújításnak van 
helye. Ez megfelel a következetes ítélkezési gyakorlatnak. Ha az 
egység a Btk. általános részének következménye (folytatólagos 
egység), akkor az el nem bírált cselekmény, mint új tény, nem fel-
tétlenül ad alapot perújítás elrendelésére. Ilyenkor a megenged-
hetőség körében vizsgálni kell, hogy fennáll-e a folytatólagos-
ság majdani megállapításának, és ebből következően súlyosabb 
minősülés, illetve a lényegesen súlyosabb büntetés kiszabásának 
feltétele. Ha ez fennáll, akkor perújításnak lehet helye. Ha azon-
ban a vizsgálat eredménye nemleges, akkor az ügyész indítványa 
valójában nem perújítási indítvány, hanem új vád, és ekként kell 
kezelni. Elvként lehet elfogadni, hogy a több magában foglalja a 
kevesebbet. Ehhez képest a vád – értelemszerűen – mindig több, 
mint az ügyész általi perújítási indítvány.309

A jogirodalomban még olyan állásponttal is találkozhattunk, 
hogy a jogerős elbírálás előtt és után elkövetett, utólag kiderülő 
részcselekmények miatt újabb vádemelésnek, illetőleg büntető-
eljárásnak nincs helye. Ha ezt nem tartják be, akkor fennforog a 
perújítási ok, mert „a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény 
miatt több ítéletet hoztak”.310

A Legfelsőbb Bíróság így már a 6/2009. számú büntető jog-
egységi döntés meghozatala során szembesült azzal, hogy a 
folytatólagosság megítélésében az elméletben és a gyakorlat-
ban eltérő felfogások érvényesülnek. A kérdés megoldásában 
azon alapvető követelményből indult ki, hogy a természetes és 

309 Az Országos Büntető Kollégiumvezetői Értekezleten megvitatott jogértelmezési kér-
dések, 2008. március 5–7. 
310 Tremmel (2001): i. m. 526. o.

a törvényi egység, mint egy rendbeli bűncselekmény különböző 
részcselekményeit egy eljárásban kell elbírálni. Ha erre bármely 
okból nem kerül sor, az utóbb ismertté vált részcselekmények 
önálló elbírálását a res iudicata kizárja.311

Ha tehát utóbb derül ki, hogy a terhelt a korábbi ítélet hoza-
talát megelőzően további olyan cselekményeket is megvalósított, 
amelyek a már elbírált bűncselekményi egységbe tartoznak, a 
többszöri eljárás tilalma folytán az újabb büntetőeljárás lefoly-
tatása kizárt. 

Molnár álláspontja szerint a joggyakorlat bizonytalanságát az 
okozta, hogy ettől az eredeti értelmezésétől a bírói döntés el-
szakadt, és a folytatólagosságra vonatkozó törvényi rendelkezés 
alkalmazási körét contra legem kiterjesztette az eljárás jogerős 
befejezését követően elkövetett részcselekményekre is.312 Azok-
ban az ügyekben például, amikor a tolvaj különböző hipermar-
ketekből ismétlődő rendszerességgel lopott el dolgokat, előfor-
dult, hogy egyes cselekmények miatt a különböző bíróságok 
már jogerősen marasztaló döntést hoztak. E jogerős döntés után 
elkövetett újabb lopások miatti vádemelés folytán indult bíró-
sági eljárásokban – a folytatólagos egység megállapíthatóságára 
figyelemmel – az ügyészségek több esetben ítélet dolog címén az 
eljárás megszüntetését indítványozták, és a bíróságok esetenként 
meg is szüntették az eljárást. 

Molnár arra mutat rá, hogy a Btk. 12. § (2) bekezdése kivételt 
fogalmaz meg az (1) bekezdés alól. Mindezek mellett a foly-
tatólagosság eljárásoktól független értelmezése megoldhatatlan-
nak tűnő eljárási helyzeteket teremt. A többszörösen büntetett 
előéletű vádlottal szemben benyújtott vádban több áruházlánc 
vagy pénzintézet sérelmére elkövetett cselekmény esetén a vád 
tárgyává tett cselekmények egy-egy része más-más folyamatban 
lévő büntetőeljárással, illetve más-más már jogerős ítéletben el-

311 Legfelsőbb Bíróság Bfv. II. 462/2007/5. számú döntése
312 Molnár Gábor: A jogerős ügydöntő határozat jelentősége a folytatólagos bűncselek-
ményegység körében. In: Gál István (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. 
születésnapja tiszteletére. Pécs, 2011, 411–422. o.
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bírált cselekménnyel állhat folytatólagos egységben. Az egyes 
„rész”cselekményeknek ítélt dologkénti értelmezése alapvető-
en sérti a Be. 2. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazott ún. 
tettazonosság elvét. A folytatólagos egység eljárástól független 
értelmezése azzal a következménnyel járhat, hogy minél nagyobb 
számú részcselekményt követ el valaki, annál nagyobb mérték-
ben számíthat a felelősségre vonás elmaradására. Ez a megoldás 
a sértett eljárási jogainak a csorbulását is eredményezheti, hiszen 
az egységként kezelt egyes cselekmények sértettjei az eljárás ítélt 
dolog címén történt megszüntetése esetén magánfélként nem 
léphetnek fel.313

A helyes gyakorlat így csak az lehet, ha az ítélethozatalt köve-
tően derül ki, hogy a terhelt azt megelőzően olyan további cse-
lekményeket követett el, amelyek a már elbírált bűncselekmény-
egységbe tartoznak, azok a tettazonosság folytán ítélt dolognak 
minősülnek. Ez a bűncselekményegység valamennyi esetére vo-
natkozik, függetlenül attól, hogy az természetes vagy törvényi 
egység. Ilyen esetekben csak rendkívüli jogorvoslati eljárás vagy 
perújítási eljárás indulhat, ahol az eljárás tárgya már nem a vád, 
hanem a jogerős bírósági ítélet.314

Végül arra is rámutat Molnár, hogy az 1878. évi V. törvénycikk, 
a Csemegi-kódex óta következetes a Kúria, majd a Legfelsőbb 
Bíróság gyakorlata abban, hogy az olyan bűncselekmény tekinte-
tében, amely időben egymástól elkülönülő részcselekményekkel való-
sul meg, a bíróság jogerős határozatának cselekményegységet teremtő 
hatása van.315 A jogerős határozat a megszületéséig terjedő idő-
szak tekintetében a cselekményegységet behatárolja és lezárja. 
Az ezt követő időszakban esetleg továbbra is megvalósuló, újabb 
részcselekmények pedig már egy újabb rendbeli bűncselekmény 

313 Molnár: uo. 411–422. o.
314 Molnár Gábor: Gazdasági bűncselekmények. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 
2009, 27. o.
315 A jogerő cselekményegységet teremtő hatását elvileg külön pontba is felvehettem vol-
na, de Molnár levezetéseiből tökéletesen kitűnik, mennyire szoros kapcsolatban áll az 
újabb eljárás tilalmával, így az elsősorban a ne bis in idem hatásként fogható fel az időben 
egymástól elkülönülő részekből álló bűncselekményeknél.

megállapításának az alapjául szolgálhatnak. Ennek megfelelően 
a joggyakorlat a folytatólagosság egységébe tartozó cselekmé-
nyek tekintetében is ezt a megoldást követi.316

Ebből következően, amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett, 
és a bűncselekmény egységébe tartozó cselekményt jogerősen 
elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében res iudicatat 
eredményez. Nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselek-
mény miatt, amely a már elbírált bűncselekményegységbe tarto-
zik, de nem képezte a jogerős határozatban megállapított tény-
állás részét. Ilyenkor perújításnak lehet helye. Perújítás alapjául 
azonban kizárólag a jogerős ügydöntő határozat meghozatalát 
megelőzően elkövetett részcselekmény szolgálhat, törvényi egy-
séget a cselekmény már elbírált részével csak ez képezhet. A tör-
vényi egységként értékelendő bűncselekmények esetében így az 
alapcselekmény jogerős elbírálását megelőzően elkövetett, azon-
ban el nem bírált valamely részcselekmény kapcsán a jogerőből 
fakadó kétszeres eljárás tilalma az újabb vádemelést kizárja, ezért 
csak a perújítás mint rendkívüli jogorvoslat kezdeményezhe-
tő.317

7.6.3. A személyazonosság

A ne bis in idem elvvel összefüggésben azt is meg kell vizsgál-
ni, hogy miként értelmezhető a személyek azonossága a kétsze-
res eljárás tilalmával összefüggésben. A vád oldaláról nézve az 
ügyész személye teljesen irreleváns, sőt az is, hogy éppen melyik 
szintű és illetékességű ügyészi szervezet járt el. Magánvádas és 
pótmagánvádas eljárásban már lehet jelentősége a vádlói oldal-
nak is. Felmerül a kérdés, hogy a magánvádas eljárásban hozott 
ítélet jogereje kizárja-e ugyanazon tett ugyanazon tettese esetén 

316 Molnár (2009): i. m. 28. o.
317 6/2009. Büntető jogegységi határozat. Megjegyzendő még, hogy a 6/2009. Büntető 
Jogegységi döntés összhangban áll a Legfelsőbb Bíróságnak a természetes egység meg-
ítélésével kapcsolatos Bfv. II. 462/2007/5. számú, valamint az összefoglalt bűncselekmény 
megítélésével kapcsolatos Bfv. III. 131/2005/2. számú határozataiban kifejtettekkel, vala-
mint a Bkv. 33. számú véleményben foglalt iránymutatással.
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az újabb vádemelést a másik jogosult részéről. Ugyanazon cse-
lekmény magánvádas jogosultjainak jogai függetlenek egymás-
tól, de az ítélet anyagi jogereje kizárja az azonos ténybeli alapból 
történő újabb vádemelést. Ebből az következik, hogy az újabb 
vád emelése más jogosult részéről kizárt lesz homogén alaki hal-
mazat esetén, amikor egy és ugyanazon tett (vagy kijelentés) ál-
tal több személy lett megsértve. 

Kurz szerint lehetséges, hogy ha valakit egy ügyben jogerősen 
elítélnek, és utólag kiderül, hogy más a tettes, akkor az utóbbi el-
len újabb büntetőeljárás induljon, még akkor is, ha csak egyikük 
követte el kettejük közül a büntethető cselekményt. Nem felté-
tele a korábbi ítélet „megsemmisítése” az eljárás megindításának. 
Kurz egyenesen azon a véleményen van, hogy a bíró, akinek az új 
vádról döntenie kell, nem kötött a korábbi ítélethez, és az ottani 
jogi és ténybeli megállapításokkal ellentétbe kerülhet.318Vargha 
is az írja, hogy nem vonatkozik a ne bis in idem elve az olyan 
bűnösnek kimondható személyekre, akik nem voltak terheltjei a 
már lezárt eljárásnak.319

A jogerő személyi terjedelme általában csak azt a személyt védi 
egy újabb büntetőeljárástól, aki az előző eljárásban vádlottként 
szerepelt. Másoknak nem jelent védelmet, kivéve akkor, ha vala-
kit egy adott cselekményért már elítéltek, mert más ugyanazért 
nem vádolható meg, illetve nem folyhat ellene büntetőeljárás. A 
társtettes felelősségre vonását azonban nem akadályozza, hogy 
a bűncselekmény két másik elkövetőjét a bíróság már jogerősen 
elítélte. A Legfelsőbb Bíróság arra mutatott rá, hogy a bünte-
tőeljárás akadálya, ha a terhelt cselekményét már jogerősen el-
bírálták. Ebből az következik, hogy ugyanazon bűncselekmény-
ért később más személyt nem lehet felelősségre vonni, ha azért 
valakit már korábban elítéltek. Ez alól azonban a társtettesség 
és a részesség értelemszerűen kivétel, ha a társtettesnek, illetve 
a bűncselekmény részesének a büntetőjogi felelőssége korábban 

318 Kurz: i. m. 30–39. o.
319 Vargha: i. m. 458. §

nem volt elbírálható.320 (A konkrét ügyben négyen testi sértésre 
irányuló szándékkal, szándékegységben bántalmazták a sértettet, 
de nem volt megállapítható, hogy az életveszélyes sérülést me-
lyikük okozta. Ezért egyaránt életveszélyt okozó testi sértésért 
felelnek, és ennek nem akadálya, hogy a cselekményüket nem 
ugyanabban az eljárásban bírálták el.)

Más a büntetőeljárás kizárását okozó jogerő terjedelme, ha 
bűnösséget megállapító és büntetést kiszabó ítéletről van szó, 
vagy bizonyítékok hiányában hozott a bíróság felmentő ítéle-
tet, mert a vád tárgyává tett cselekményre vonatkozóan nem volt 
elég bizonyíték. Utóbbi esetben bárki más ellen indulhat újabb 
büntetőeljárás. Ha az ügyben felmentő ítélet született, más ellen 
folytatható újabb eljárás, kivéve, ha a felmentő ítélet jogcíme az, 
hogy az adott cselekmény nem bűncselekmény. Ilyenkor az ítélet 
jogereje mindenkit véd az újabb eljárástól.

Előfordulhat, hogy a jogerős ítélet a ténylegesnél kevesebbet 
fog át az ún. véleményeltérés esetén. Ilyenkor a bíróság álláspontja 
szerint közvádas bűncselekmény lenne megállapítható, míg az 
ügyész szerint magánvádnak van helye, és nem emel vádat. A 
Legfelsőbb Bíróság korábbi gyakorlata szerint (BK 86.) ilyen-
kor a büntetőeljárást a magánvád erejéig kell lefolytatni. Ha az 
ügyész utóbb rádöbben, hogy tévedett, már nem orvosolhatja 
újabb vádemeléssel, mert az ügyben meghozott ítélet jogereje ezt 
kizárja. Ez a tilalom nem vonatkozik a rendkívüli perorvoslatok-
ra.321 A hivatkozott büntető kollégiumi állásfoglalást azonban a 
Legfelsőbb Bíróság 2001 óta nem tartja irányadónak.

Valójában nem is kell az ügyész tévedése, mert bármely ma-
gánvádas ügyben kiderülhet utólag, hogy mégiscsak közvádas 
az elbírált cselekmény. A sérülésről kiderül, hogy hosszabb a 
gyógytartam, vagy közterületen volt a bántalmazás, és garázda-
ság állapítható meg.

320 BH 1993. 278.
321 lásd bővebben: Szili Zoltán: Az ítélet jogerejének terjedelme. Ügyészségi Értesítő, 
1987/4. szám, 13–16. o.; Tremmel Flórián: A magánvád. Budapest, KJK, 1985, 158–161. 
o., 303–305. o. 
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Itt szükséges megemlíteni, hogy az ügydöntő határozatok nem 
mindig rendelkeznek anyagi jogerőhatással. Erre a Kúria éppen 
a törvényes vád hiányához kapcsolódó eljárás-megszüntetés kap-
csán mutatott rá. Törvényes vád hiányáról – és nem bűncselek-
mény hiányáról – van szó, ha a vád szerint nincs alanya a felrótt 
magatartásnak, illetve a vádlott személyének kiléte ismeretlen, 
valamint ha a vád cselekményt, elkövetési magatartást nem tar-
talmaz. Következésképpen ismeretlen kilétű személlyel szemben 
emelt (benyújtott) vád nem törvényes, nem joghatályos, alkal-
matlan arra, hogy bírósági eljárás alapját képezze. A magánin-
dítvány hiánya szintén a büntetőjogi felelősségre vonás anyagi 
jogi akadálya, mint büntethetőséget kizáró ok, azonban nem a 
bűncselekmény létrejöttét, hanem a büntetőeljárás megindítását 
vagy folytatását zárja ki. Amennyiben az eljárás megszüntetésé-
nek oka a magánindítvány vagy a törvényes vád hiánya, akkor az 
ilyen határozat, bár ügydöntő, anyagi jogerőhatással nem ren-
delkezik. Ebben az esetben ugyanis eljárási akadály miatt nincs 
döntés a büntetőjogi igényről, a feljelentés szerinti cselekmény 
érdemi elbírálása nem történt meg.322 Ebben az eljárásjogi hely-
zetben a feljelentő számára – értelemszerűen – az elévülési időn 
belül adott a lehetőség arra, hogy amennyiben a feljelentett cse-
lekmény elkövetőjének kiléte ismertté válik, vagy arról tudomást 
szerez, akkor vele szemben a feljelentés szerinti cselekmény mi-
att joghatályos magánindítványt tegyen.323

Ha a vád nem törvényes, akkor a bíróság eljárásának sem volt 
alapja. Ilyenkor az ítéletet hatályon kívül kell helyezni, és az eljá-
rást meg kell szüntetni.324 Rámutatott a Legfelsőbb Bíróság arra, 
hogy törvényes vád hiánya esetén, a hatályon kívül helyezés mel-
lett, az eljárás-megszüntetés alternatívájaként nincs lehetőség az 
iratok ügyésznek megküldésére, vagy új eljárásra utasításnak.325

322 1/2007. BKv. A/II/4/c) pont
323 Bfv. III. 826/2011/2. szám
324 Be. 373. § (1) bekezdés I. pont c) alpont; Be. 332. § (1) bekezdés d) pont
325 Bfv. III. 216/2008/6. szám. A Be. 428. § (2) bekezdése szerinti döntési jogkör ugyanis 
a Be. 373. § (1) bekezdés I. pontjának b) és c) alpontja, illetve a II–IV. pontja szerinti 

Speciálisan érvényesül a kétszeres eljárás tilalma pótmagánvá-
das eljárásban, a törvényes vád hiánya okából történt megszünte-
tés esetén. Ilyenkor az egyfokú fellebbezésen kívül más jogorvos-
lati lehetőséget nem ad a törvény, nincs lehetőség a vád ismételt 
benyújtására. Ugyanakkor a vádindítvány elutasítása nem aka-
dálya annak, hogy elrendeljék a nyomozás folytatását. Ha a nyo-
mozás megszüntetése ellen nem éltek panasszal, illetve az ügyész 
vagy a felettes ügyész nem rendelte el a nyomozás folytatását, 
utóbb azt csak a bíróság rendelheti el az ellen, akivel szemben a 
nyomozást korábban megszüntették. Ha a bíróság a nyomozás 
folytatásának elrendelése iránti indítványt elutasította, változat-
lan alapon a nyomozás folytatásának elrendelése iránti ismételt 
indítvány előterjesztésének nincs helye. A nyomozás megszün-
tetését követően a nyomozás folytatásának elrendeléséről pedig 
a nyomozási bíró dönt.326 Ez tehát ugyancsak azt jelenti, hogy a 
vádindítványt elutasító végzésnek anyagi jogereje nem is lehet.

Ez az eljárási rend a Be. többszöri módosítása után alakult ki. 
Korábban a Be. azon a szabályon túl, hogy a másodfokú bíróság 
tanácsülésen hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, 
ha az törvényes vád hiányában járt el – nem tartalmazott az el-
járás megszüntetésére vonatkozó rendelkezést.327 A Legfelsőbb 
Bíróság ezt a szabályt értelmezve úgy látta, hogy e törvényi meg-
oldás mögött az a megfontolás húzódik meg, hogy a másodfokú 
bíróság eljárást megszüntető határozata a büntetőeljárást jogerő-
sen lezárva res iudicatat eredményez, ennek folytán pedig meg-
szűnne annak a lehetősége, hogy az ügyész – akár korábbi jogi 
álláspontját felülvizsgálva – az érintett cselekmény miatt vádat 
emeljen. A Be. 373. §-a (1) bekezdésének III. pontján alapuló 

rendelkezésekhez igazodóan, azokkal együtt értelmezendő. Ehhez képest a (kötelező) 
hatályon kívül helyezés mellett az iratok ügyésznek megküldésére csak a Be. 373. § (1) 
bekezdés IV. pontjának a) alpontja, új eljárásra utasításra pedig csak a Be. 373. § (1) be-
kezdés II. és III. pontja, valamint IV. pontjának b) alpontja szerinti esetben van törvényi 
lehetőség.
326 90/2010. BK Be. 191. § (3) és (4) bekezdése, illetve a 207. § (2) bekezdésének c) 
pontja; Be. 233. § (4) bekezdése
327 Be. 373. § (1) bekezdés III. pontjának 2006. június 30-ig hatályos szövege
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hatályon kívül helyezést követően viszont az ügyben a további 
intézkedések megtételére – az eljárás megszüntetésére vagy vád-
emelésre – az ügyész jogosult.328 Ez az értelmezés a megváltozott 
eljárási szabályoknak köszönhetően jelenleg már nem irányadó.

7.6.4. A ne bis in idem elve az EEJB gyakorlatában

A kétszeres eljárás tilalmát mondja ki az emberi jogok és alap-
vető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 
4-én kelt egyezmény (EJEE) 7. kiegészítő jegyzőkönyvének 4. 
cikk 1. pontja is. E szerint „ha valakit egy állam büntetőtörvé-
nyének és büntetőeljárási törvényének megfelelően egy bűn-
cselekmény kapcsán már jogerősen felmentettek vagy elítéltek, 
e személlyel szemben ugyanennek az államnak az igazságszol-
gáltatási szervei ugyanezen bűncselekmény miatt nem folytat-
hatnak büntetőeljárást, és vele szemben abban büntetést nem 
szabhatnak ki”. Ezt az egyezményt Magyarországon az 1993. 
évi XXXI. törvény hirdette ki. Bár az Alaptörvényben nincs erre 
külön rendelkezés, a nemzetközi kötelezettségvállalásból adódó 
jogszabály is rögzíti a kétszeres eljárás tilalmát. 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) joggyakorlatá-
ból példa lehet a Gradinger kontra Ausztria ügy, ahol büntető- 
és szabálysértési (közigazgatási büntető-) eljárás is indult a gép-
járművezető ellen. Josef Gradinger személygépkocsiját vezetve 
közlekedési balesetet okozott, amely egy kerékpáros halálához 
vezetett. A véralkoholszint-vizsgálat a gépjármű vezetőjének vé-
rében 0,8 gramm/liter alkoholt mutatott ki. A Sankt Pölten-i 
tartományi bíróság (Alsó-Ausztria) a panaszost gondatlan em-
berölés miatt napi 160 ATS tételű 200 napi pénzbüntetésre ítélte. 
A tartományi bíróság álláspontja szerint a terhelt bizonyíthatóan 
fogyasztott szeszes italt a balesetet megelőzően, ez a mennyiség 
azonban nem haladta meg a súlyosabb büntetés kiszabásához 
szükséges mértéket. Két hónappal később a St. Pölten kerületi 

328 Bfv. III. 814/2005/7. szám

közigazgatási hatóságok ittas vezetés miatt 12 000 ATS bírságot, 
annak meg nem fizetése esetén pedig két hét elzárást szabtak ki 
Gradingerre. Az Emberi Jogi Bíróság 1995. október 23-i íté-
letében megállapította, hogy a 7. jegyzőkönyv 4. cikkének célja 
az, hogy megtiltsa a jogerős határozattal lezárt büntetőeljárás-
ok megismétlését. A Sankt Pölten-i tartományi bíróságnak nem 
volt joga, hogy a büntető törvénykönyv 81. § (1) bekezdésében 
szereplő súlyosító körülményt, vagyis a 0,8 gramm/litert elérő 
vagy meghaladó véralkoholszintet a panaszos terhére megálla-
pítsa. Ezzel szemben a közigazgatási hatóságok – alkalmazva a 
közúti közlekedési törvényt – megállapították ezt az alkoholos 
befolyásoltsági szintet az érintettnél. A kérdéses jogszabályok 
tényállásai nem csak elnevezésükben, hanem alapvető természe-
tükben és céljaikban is különböznek. Egyébiránt a közúti közle-
kedési törvényben szabályozott tényállás csupán egy aspektusa a 
büntetőtörvény által fenyegetett bűncselekménynek. A két vitás 
döntés mindazonáltal ugyanarra a magatartásra vonatkozik. Eb-
ből kifolyólag a bíróság döntése szerint megsértették a hetedik 
jegyzőkönyv 4. cikkét.329

Az Oliveira–Svájc elleni ügyben az EJEB döntése az volt, hogy 
nem sérti az Egyezmény Hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyvének 
4. cikkét (kétszeres eljárás tilalma), így nem tekinthető kétszeres 
elítélésnek sem, ha a kérelmező tettével két büntetendő cselek-
mény törvényi tényállását valósította meg alaki halmazatban, és 
e két cselekményt nem azonos eljárásban bírálják el. A Bíróság 
megjegyezte, hogy célszerűbb lett volna a két jogsértést egy eljá-
rásban elbírálni, ám abból, hogy ez nem történt meg, még nem 
vonható le következtetés az Egyezmény megsértésére. Ez kü-
lönösen azért nem állapítható meg, mert a másodikként eljáró 
bíróság a büntetésbe beszámította a szabálysértési bírságot, így a 
büntetések nem halmozódtak.330

329 Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata. Budapest, 
1999, 335–337. o.
330 EJF 1999/2. szám 18. o., Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság 
és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 
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A Fischer kontra Ausztria ügyben viszont az volt a bíróság 
álláspontja, hogy az osztrák hatóságok megsértették az Egyez-
mény Hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyvének 4. cikkét azzal, hogy 
a kérelmezőt ittas vezetés miatt – két, lényegében azonos eleme-
ket tartalmazó bűncselekmény alapján – kétszer vonták eljárás 
alá, és kétszer büntették meg.331

7.7. A ne bis in idem elv érvényesülése a nemzetközi gya-
korlatban332

7.7.1. A kétszeres eljárás tilalmának megjelenése az álla-
mok kapcsolatában

A kétszeres eljárás tilalmának érvényesülési köre nemcsak a 
belső jogban, hanem az Európai Unión belül, emellett az álla-
mok egymás közötti kapcsolatában, valamint az államok és a 
nemzetközi törvényszékek kapcsolatában is vizsgálható.

A jogerős ítélet hatásaként érvényesülő ne bis in idem elvének 
nemzetközi elismerése iránti igény a modern büntetőpolitikával 
kapcsolható össze. A XX. század közepéig az egyes államok saját 
bűnüldözési igénye élvezett abszolút elsőbbséget, és nem foglal-
koztak a joghatósági konfliktusokból származó hátrányos követ-
kezményekkel. A ne bis in idem elv nemzetközi szabályozását 
elsősorban az államok bűnügyi együttműködésben érvényesülő 
hagyományos hozzáállása hátráltatta, amely nem engedte meg a 
saját állampolgár kiadatását, és megtagadta a külföldi büntető-
ítélet végrehajtását. Az állami büntetőigényt úgy tudták érvénye-
síteni, hogy a ne bis in idem elvet nem ismerték el.333

Budapest, 2001, 52. o. 
331 Czine Ágnes–Szabó Sándor–Villányi József: Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőel-
járásban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.., Budapest, 2008, 305. o., EJF 2002/1. 
sz. 33. o.
332 Megjegyzendő, hogy a kérdéskör oly sok problémát vet fel, hogy meghaladja jelen 
monográfia kereteit, így csak vázlatszerű összefoglalást próbálok megjeleníteni.
333 Kondorosi Ferenc–Ligeti Katalin (szerk.): Az európai büntetőjog kézikönyve. Fejezet-
cím: A nemzetközi bűnügyi együttműködés általános feltételei. (Ligeti Katalin), Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 67. o.

Karsai amellett érvel, hogy az elv nemzetközi érvényességének, 
annak belső elismerésének az igazságosság és az emberi jogvé-
delem premisszáin kellene nyugodni. E kijelentést megalapoz-
za, hogy itt elsősorban államok közötti viszonyról van szó, amit 
az érintett államok nemzetközi jogi mellérendeltsége jellemez. 
Amennyiben valamely állam büntetőigénye a jogerős ügydöntő 
határozat következtében elenyészik, az nem jelenti automati-
kusan a többi állam ilyen igényének a megszűnését. A jogbiz-
tonság, a lezárt büntetőeljárások főszabálykénti érintetlensége is 
jogrendszeren belüli érdek, ezért igazolható a külföldi ítéletek 
elismerésének „csupán” diszkrecionális megalapozása.334

Amikor a ne bis in idem elv először jelent meg a nemzetközi 
dokumentumokban, még a belső jogra vonatkozott.

Az ENSZ-közgyűlés 1966 decemberében fogadta el a Polgá-
ri és Politikai Jogok Egyezségokmányát, amely egyezmény 14. 
cikkének hetedik pontja tartalmazza, hogy senkivel sem lehet 
büntetőeljárást indítani vagy büntetést kiszabni olyan bűncse-
lekmény miatt, amely alapján az adott ország törvényének és 
büntetőeljárásának megfelelően ítélettel már elítélték vagy fel-
mentették.335

A kétszeres eljárás tilalma megjelenik az emberi jogok és alap-
vető szabadságok védelméről szóló egyezményhez tartozó Hete-
dik kiegészítő jegyzőkönyvben is, de csak az adott államon belüli 
eljárásokra nézve állít fel tilalmat.336

334 Karsai (2007): i. m. 85–101. o.
335 Kihirdette az 1976. évi 8. törvényerejű rendelet
336 Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló Egyezményhez.
4. cikk – Kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalma
„1. Ha valakit egy állam büntetőtörvényének és büntetőeljárási törvényének megfelelő-
en egy bűncselekmény kapcsán már jogerősen felmentettek vagy elítéltek, e személlyel 
szemben ugyanennek az államnak az igazságszolgáltatási szervei ugyanezen bűncselek-
mény miatt nem folytathatnak büntetőeljárást, és vele szemben abban büntetést nem 
szabhatnak ki.
2. Az előző bekezdés rendelkezései nem képezik akadályát annak, hogy az adott állam 
büntetőtörvényeinek és büntetőeljárási törvényeinek megfelelően az eljárást újból meg-
indítsák, ha új vagy újólag feltárt tények, vagy az eljárás alapvető hibái természetüknél 
fogva kihatással vannak a meghozott ítéletre.”

Az ügydöntő határozatok jogerejének hatásai Az ügydöntő határozatok jogerejének hatásai



166 167

7.7.2. A kétszeres eljárás tilalmának elve az Európai Unió 
tagállamainak kapcsolatában

A ne bis in idem elv nemzetközi elismeréséről először az Eu-
rópa Tanács által kidolgozott jogsegélyegyezmények rendelkez-
tek.337 Ezen egyezmények elsődleges tárgya az államok közötti 
együttműködés volt. A kiadatási egyezmény például a kiadatás 
megtagadása kapcsán érinti az elvet, hiszen adott állam meg-
tagadja az olyan személy kiadását, akivel szemben már jogerős 
ítéletet hozott.338 A kiadatási viszonyokban a jogerőből származó 
ne bis in idem elve kiadatási tilalomként jelenik meg. A legtöbb 
vitás kérdést az okozza, hogy mely határozatok azok, amelyek-
re a kétszeres eljárás tilalmának elve alkalmazható. Fő szabály a 
jogerős bírósági határozatok köre, azonban az Európai Kiadatási 
Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyve ezt részletezve azon 
jogerős bírósági határozatot tartja relevánsnak, amellyel a kiadni 
kért személyt felmentették, amellyel megállapították bűnösségét, 
és szabadságelvonással járó szankciót szabtak ki, és amelyet vagy 
teljes egészében végrehajtottak vele szemben, vagy az egész-
re, vagy a végre nem hajtott részére egyéni kegyelemben vagy 
közkegyelemben részesült. Az a határozat is szóba jön, amellyel 
a bíróság megállapította az elkövető bűnösségét anélkül, hogy 
büntetést szabott volna ki.

A ne bis in idem elv nemzetközi érvényét kifejezetten tar-
talmazza a Büntetőítéletek Nemzetközi Érvényéről szóló Euró-
pa Tanácsi Egyezmény 53. cikkelye. Az egyezmény szerint azt a 
személyt, akinek ügyében európai büntetőbíróság már ítéletet 
hozott, ugyanazért a cselekményért sem megvádolni, sem elítél-
ni, sem vele szemben büntetést végrehajtani nem lehet, ha egy 
másik szerződő államban felmentették, vele szemben szankciót 
alkalmaztak, amelyet végrehajtottak vagy végrehajtanak, vagy a 

337 lásd bővebben: Pápai Tarr Ágnes: A ne bis in idem elv az Európai Bíróság gyakorlatá-
ban. www.mjsz.uni-miskolc.hu/200702/8_Papai.pdf
338 lásd: 1994. évi XVIII. törvény, a Párizsban, 1957. december 13-án kelt európai kiada-
tási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, 2003. évi CXXX. törvény 
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről

szankciót részben vagy egészben azért nem hajtották végre, mert 
kegyelem alá esett, vagy az elévülés képezte a szankció végrehaj-
tásának akadályát.339

A Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállama-
inak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló Egyez-
mény szerint a tagállamok alkalmazzák nemzeti büntetőjoguk-
ban a ne bis in idem szabályt, amely szerint azon személy, akinek 
ügyében jogerős ítéletet hoztak az egyik tagállamban, nem von-
ható büntetőeljárás alá egy másik tagállamban ugyanazon tények 
alapján, feltéve, hogy ha szankció kiszabására került sor, azt végre 
is hajtották, illetve a végrehajtás folyamatban van, vagy az már 
nem végrehajtható az ítélkező állam jogszabályai szerint. Ha egy 
tagállamban ugyanazon tények alapján további büntetőeljárást 
indítanak egy személy ellen, akinek a perében egy másik tag-
államban már jogerős ítéletet hoztak, az utóbbi tagállamban az 
említett tények alapján letöltött, bármilyen időtartamú szabad-
ságvesztést be kell számítani a kiszabott büntetésbe. A nemzeti 
jogszabályok által megengedett mértékben, a szabadságvesztés-
sel nem járó büntetéseket is figyelembe kell venni, amennyiben 
végrehajtották azokat. 340

Az Európa Tanácsnak a pénzmosás és terrorizmus finanszíro-
zása megelőzéséről, és megakadályozásáról szóló egyezménye is 
rögzíti a ne bis in idem elvet, mint az együttműködés megtaga-
dásának okát.341 Megemlíthető még a Büntetőeljárás Átadásá-
ról szóló Európa Tanács Egyezmény 35–37. cikkelye is, amely 
ugyancsak rendelkezik a kétszeres eljárás tilalmáról. 

339 Kondorosi–Ligeti: i. m. 67. o.
340 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit 
érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt Egyezmény kihirde-
téséről szóló 2005. évi CXV. törvény, valamint az Európai Unióról szóló szerződés K. 
3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 
Egyezmény, és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szer-
ződés 35. cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről szóló 2009. 
évi CLIX. törvény
341 2008. évi LXIII. törvény az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből szár-
mazó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, 
valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá-
sáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról (1. f. pont)
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Az Uniós tagállamok egymás közötti viszonyában a Schengeni 
megállapodás végrehajtási egyezményének 54. cikke szabályozza 
a ne bis in idem elvet, mely szerint „az ellen a személy ellen, 
akinek cselekményét a Szerződő felek egyikében jogerősen elbí-
rálták, ugyanazon cselekmény alapján nem lehet egy másik Szer-
ződő fél területén büntetőeljárást indítani, amennyiben elítélés 
esetén a büntetést már végrehajtották, végrehajtása folyamatban 
van, vagy az ítélet meghozatalának helye szerinti Szerződő fél 
jogszabályainak értelmében azt többé nem lehet végrehajtani”. 

Az Európai Közösségek Bizottsága az ún. Zöld Könyvvel in-
dított el széles körű konzultációt a büntetőügyekben előforduló 
joghatósági összeütközésekről, ideértve a ne bis in idem elvét is. 
Megállapította, hogy a párhuzamosan meginduló büntetőeljá-
rásokkal szemben az egyetlen hatékony jogi korlát a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény 54–58. cikkében foglalt ne bis in idem 
elve. Ez az elv azonban nem hárítja el a joghatósági összeüt-
közést, ha egy ügyben két vagy több tagállamban is büntetőel-
járás zajlik, csak akkor jut szerephez, ha az egyik tagállamban 
már született a további büntetőeljárást megakadályozó határozat 
(res iudicata), mivel az elv ilyenkor megakadályozza ugyanazon 
ügyben a második büntetőeljárást. A Zöld Könyvben a Bizottság 
felvázolta, hogy a büntetőügyekben a legmegfelelőbb joghatósá-
got mely mechanizmussal lehetne könnyebben kiválasztani, va-
lamint kifejti, hogy hogyan kellene felülvizsgálni a ne bis in idem 
elvére vonatkozó szabályokat.342

Az Európai Bíróság pedig számos előzetes döntéshozatali el-
járás keretében értelmezte a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 
54. cikkét, és annak alkalmazását a kölcsönös elismerés elvére 
alapítja. A kölcsönös elismerés elvének érvényesítésével a tag-
államok el tudják kerülni a nemzeti büntetőjogok harmonizá-
cióját. Az elv a legtágabb értelemben azt feltételezi, hogy a tag-
államok további formalitások nélkül elfogadják más tagállamok 

342 Az Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 23. 12. 2005. COM, 2005, 696., végleges 
Zöld könyv a büntetőeljárásokban előforduló joghatósági összeütközésekről és a ne bis 
in idem elvéről, COM, 2005

büntető tárgyú döntéseit, és ezzel azokat a nemzeti döntésekkel 
azonos érvényűnek ismerik el.343 Akivel szemben az egyik tagál-
lam eljárt, nem lehet ugyanazért a cselekményért eljárni másik 
tagállamban függetlenül attól, hogy a tagállamok büntetőjoga 
különböző. A bíróság többször kimondta, hogy a tagállamoknak 
el kell ismerniük a más tagállamokban hozott büntető igazság-
ügyi határozatokat jogharmonizáció hiányában is, azaz akkor 
is, ha a tagállamok büntetőjogai gyökeresen eltérően ítélik meg 
ugyanazt a tényállást.344

Az Európai Bíróság döntéseit megelőzően jelentős elméleti vita 
volt a ne bis in idem elv nemzetközi érvénye szempontjából az 
azonos cselekmény fogalmának értelmezése kapcsán. Alapvető-
en háromféleképpen értelmezhető az elv. Az első a tettazonosság 
fogalma, amelyik a történeti tények azonosságát határozza meg. 
A tettazonosság követelménye nem kívánja meg a történeti té-
nyek azonos jogi minősítését vagy a védett jogi tárgy azonosságát. 
A második a jogi minősítés azonossága, amely szerint a ne bis in 
idem elve csak akkor akadálya az ismételt büntetőeljárásnak, ha 
mindkét érintett jogrendszer a cselekményt azonos bűncselek-
ménynek minősíti. A harmadik a védett jogi tárgyak azonossága, 
melyek szerint csak akkor beszélhetünk azonos cselekményről, 
ha a történeti tények ugyanannak a védett jogi tárgynak a sé-
relmét jelentik az érintett jogrendszerekben. A három értelme-
zés közül az azonos jogi minősítés követelménye eredményezi 
a ne bis in idem elv legszűkebb alkalmazását, mert csak akkor 
akadályozza meg az ismételt büntetőeljárást, ha a cselekmény 
minősítése a hazai és a külföldi jog szerint azonos. Ligeti rámu-
tat azonban arra, hogy ez a szűk értelmezés aláássa a kétszeres 
eljárás tilalmának lényegét, hiszen legtöbbször az államok bünte-
tőjoga ugyanazt a cselekményt más bűncselekménynek minősíti 
(például a bűncselekmény „B” állam joga szerinti tényállási ele-
meit „A” állam joga nem ismeri, vagy eltérően határozza meg). A 

343 Kondorosi–Ligeti: i. m. 68. o.
344 Kondorosi–Ligeti: uo. 78. o.
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tagállami büntetőjogok harmonizációjának hiányában az azonos 
jogi minősítés követelménye ezért a legtöbbször lehetőséget ad 
ismételt büntetőeljárásra. Az elv legszélesebb körű alkalmazá-
sának a lehetőségét a tettazonosság elmélete teremti meg, mivel 
gátol minden újabb büntetőeljárást ugyanazon tények alapján, 
függetlenül a tények jogi minősítésétől.345

7.7.3. A kettős inkrimináció elve 

Tradicionálisan a legszélesebb körben használatos értelmezés 
szerint arra utal, hogy a cselekmény kriminális jellegénél fogva 
egyszerre két állam büntetőjogának hatókörébe esik. A jogalkal-
mazói tevékenység napjainkra már semmiképpen sem azt jelenti, 
hogy a vizsgálódás tárgyát képező cselekmény azonos elnevezés-
sel bíró bűncselekménynek kell minősüljön mindkét állam joga 
szerint. A névazonosság mechanikus kutatása helyett a tény-
állási elemek azonosságának kívánalmán van a hangsúly, mely 
vizsgálódás elsősorban az objektív tényállási elemek meglétére 
koncentrál. Az azonban változó, hogy a tényállás-azonosságot az 
egyes államok mennyire szigorúan értelmezik.346

A kettős inkrimináció azt követeli meg, hogy a megkeresés 
alapjául szolgáló cselekmény mind a megkereső, mind a meg-
keresett állam joga szerint büntetendő cselekmény legyen. Az 
absztrakt kettős inkrimináció a büntetendőséget jelenti, tehát azt, 
hogy az adott cselekmény mindkét államban büntetendő, füg-
getlenül attól, hogy az elkövető büntethető-e. „Az absztrakt ket-
tős inkrimináció vizsgálatánál csak a tényállásszerűség összeha-
sonlítására kerül sor, de mindazok a büntethetőségi akadályok, 
amelyek az elkövető konkrét megbüntetése szempontjából jelen-
tősek, figyelmen kívül maradnak. A konkrét kettős inkrimináció 
ezzel szemben azt jelenti, hogy az elkövető az adott cselekmény 
miatt büntethető. A kettős inkrimináció konkrét értelemben 

345 Kondorosi–Ligeti: uo. 70. o.
346 M. Nyitrai Péter: Nemzetközi bűnügyi jogsegély Európában. KJK-KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft.., Budapest, 2002, 70. o. 

tehát a büntethetőséget kizáró körülményekre (jogos védelem, 
kényszer, elöljáró parancsa stb.) is kiterjed.”347 Ebből következik, 
hogy az elkövető számára a konkrét kettős inkrimináció alkal-
mazása kedvezőbb, mert megengedi a büntethetőségi akadályok 
figyelembevételét, amelyek adott esetben a büntetőeljárás akadá-
lyát képezhetik. Az akadályok közül a legjelentősebb a ne bis in 
idem elvének és az elévülésnek az érvényesítése.348

Az Európai Bíróság Van Esbroek döntése szerint a Schengeni 
Végrehajtási Egyezmény 54. cikkének alkalmazása egyedüli je-
lentőséggel bíró szempontja a történeti tényállásnak, azaz az 
időben, térben és tárgyuk szerint egymáshoz elválaszthatatlanul 
kötődő, konkrét körülmények együttesének az azonossága. A bí-
róság a kölcsönös elismerés elve és a személyek szabad mozgás-
hoz való joga alapján a ne bis in idem elv autonóm értelmezése 
mellett döntött, amely nincs tekintettel a tagállamok büntetőjogi 
rendelkezéseire. Erre egyedül a tettazonosság elmélete adott le-
hetőséget.349

Ehhez a döntéshez is kapcsolódóan a magyar Alkotmánybí-
róság egy kiegészítő megállapodás, az Európai Unió, valamint 
az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai 
Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási el-
járásról szóló (EUIN) megállapodás részbeni alkotmányellenes-
ségét vizsgálta, ahol felmerült a nemzetközi gyakorlatban érvé-
nyesülő ne bis in idem elv is.350 Az Alkotmánybíróság figyelmet 

347 Kondorosi–Ligeti: uo. 60. o.
348 Kondorosi–Ligeti: uo. 60. o.
349 CJEU döntések a ne bis in idem elvével kapcsolatban. (Art. 54 CISA), (Forrás: 
European Comission Staff Working Document, SEC, 2011, 430 final of 11. April 2011.) 
C-187/01, C385/01 Gözutok and Brügge ( Judgment 11. February 2003.), C-469/03 
Miraglia ( Judgment 10. March 2005.), C-436/04 Van Esbroeck Judgment 10. March 
2005.), C-436/04 van Esbroeck ( Judgment 9. March 2006.), C-150/05 van Straaten and 
others ( Judgment 28. September 2006.), C-467/04 Gasparini and others ( Judgment 
28. September 2006.), C-288/05 Kretzinger ( Judgment 18. July 2007.), C-367/05 
Kraaijenbrink ( Judgment 18. July 2007.), C-297/07 Bourquain ( Judgment 11. Decem-
ber 2008.), C-491/07 Turansky ( Jugment 22. December 2008.), C-261/09 Mantello 
( Judgment 16. November 2010.)
350 32/2008. (III. 12.) AB határozat: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy „az Euró-
pai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió 
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fordított arra a tényre, hogy az EUIN-megállapodás előkészíté-
se során a két érintett állam büntető törvénykönyvének érintett 
diszpozícióit és büntetési tételeit ellenőrizték, egyeztették, és 
csak a büntető törvénykönyvek módosítása után került sor arra, 
hogy azt az Európai Unió, illetve Norvégia és Izland részéről 
aláírják. Ez az egyeztetési folyamat a jogrendszerek között az 
átadási együttműködést akadályozó mérvű különbözőségek le-
hetőség szerinti kiküszöbölésére irányult. (A Lisszaboni Szer-
ződés 69. A., 69. B. cikkeiben foglalt rendelkezései ugyanakkor 
maguk is a büntetőjogi tényállások vonatkozásában a harmoni-
záció további, szükségesnek tartott elmélyítését irányozzák elő.) 
Az európai büntetőügyi és igazságszolgáltatási együttműködés-
ben kulcselemet képező szabály az együttműködésben részt vevő 
másik állam jogrendszerébe vetett bizalom. Ez nem korlátozódik 
az Európai Unióra (illetve azon belül a schengeni együttműkö-
désben részt vevő államokra), hanem a schengeni együttműködés-
ben teljes jogú tagként részt vevő minden állam vonatkozásában 
irányadó, függetlenül attól, hogy az illető állam egyszersmind tag-
ja-e az Európai Uniónak, vagy sem. Ennek a szabálynak a meg-
hirdetése, a ne bis in idem szabály tartalmának összefüggéseiben 
elemezve, éppen Norvégia vonatkozásában került kimondásra az 
Európai Közösségek Bíróságának a Leopold Henri Van Esbroeck 
(affaire C-436/04) ügyhöz kapcsolódó előzetes állásfoglalásában. 
A nullum crimen sine lege elvet az EUIN-megállapodást kihirdet-
ni kívánó törvényre vetítve az Alkotmánybíróság megállapította, 
hogy abban tulajdonképpen van olyan crimen, ami mögött biz-
tos, hogy jelenleg nincs lex, vagyis a magyar Btk.-ból hiányzik a 
bűncselekményi tényállása: ez a hormontartalmú anyagok és más 
növekedésserkentők tiltott kereskedelme. Ezen a ponton tehát 
olyan cselekmény esetében is felhatalmazza a magyar hatóságokat 

tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodás” 
(EUIN) kihirdetéséről szóló, az Országgyűlés 2007. június 11-i ülésnapján elfogadott 
törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás 3. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének (3) be-
kezdése, és a törvény 4. §-a a Megállapodás 3. cikk (4) bekezdéséhez tett nyilatkozatot 
megállapító részében alkotmányellenes.

a magyar Alkotmány hatálya alá tartozó jogalanyok bűnössé nyil-
vánítására és büntetéssel sújtására irányuló cselekmények elvégzé-
sére, mely cselekmények az elkövetés időpontjában a magyar jog 
szerint nem bűncselekmények. Következésképpen az Alkotmány-
bíróság megállapította, hogy az EUIN-megállapodás 3. cikke (4) 
bekezdésének – jelenleg a „hormontartalmú anyagok és más nö-
vekedésserkentők tiltott kereskedelme” szövegrészéből folyó nem-
zetközi kötelezettség mögöttes, Btk.-ban foglalt törvényi tényállás 
hiányában való – elvállalása miatt abban a részében, amely a Ma-
gyar Köztársaságnak az EUIN-megállapodás 3. cikk (4) bekezdé-
séhez tett nyilatkozatát tartalmazza, alkotmányellenes.

Megjegyzendő, hogy Farkas Ákos arra az álláspontra jutott, 
hogy Magyarországnak az európai uniós együttműködésében a 
ne bis in idem elv szempontjából kiemelkedően fontos kölcsönös 
elismerés elve már új alkotmányos elvvé emelkedett.351

A Van Straaten döntésben az Európai Bíróság azt mondta ki, 
hogy a ne bis in idem elv azokra a tagállami határozatokra is 
vonatkozik, amelyek bizonyíték hiányában szüntetik meg az el-
járást. A bíróság azt nyomatékosította, hogy sértené a jogbizton-
ság és a bizalomvédelem elvét, és veszélyeztetné a szabad moz-
gáshoz való jog gyakorlását, ha bizonyítékok hiányában történő 
felmentés esetén ugyanazon cselekmény miatt egy másik részes 
államban büntetőeljárást indítanának. A Van Straaten ügyben a 
kábítószer birtokban tartása képezte a büntetőeljárások alapját, 
azonban az elkövetés tárgyát képező kábítószer vonatkozásá-
ban más mennyiségre folytatták le az eljárást az elsőként eljáró 
Olaszországban, mint amekkora mennyiségre a holland eljárás 
megindult. A tettazonosság elméletét az Európai Bíróság a Van 
Straaten döntésben tovább részletezte, és kimondta, hogy az elv 
alkalmazásához az eljárás alapjául szolgáló tények teljes azonos-
ságát a tettazonosság nem követeli meg.352

351 Farkas Ákos: Új Alkotmányos elv a magyar büntetőeljárási bizonyításban? A kölcsö-
nös elismerés elve. In: Erdei Á. (szerk.): A büntetőítélet igazságtartalma. Magyar Köz-
löny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 45–57. o.
352 C-150/05. Van Straaten, 2006. ECR I-9327., 1923.
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Változhat a bűncselekmény elkövetési helye (Van Esbroek), 
vagy a cselekmény elkövetése akár évekre is elhúzódhat 
(Kraaijenbrink ügy). Az Európai Bíróság megállapította, hogy 
ugyanazon árunak valamely szerződő államból való kivitelében, 
és más szerződő állam területére való bevitelében megnyilvánu-
ló büntetendő és büntetőeljárás alapját képező cselekmények fő 
szabály szerint olyan magatartást jelentenek, amely az SVE 54. 
cikke értelmében ugyanazon cselekménynek minősülnek. Az 54. 
cikkel kapcsolatos első előzetes döntéshozatali eljárás az eljárást 
lezáró jogerős ügyészi határozatokra vonatkozott. 

A Gasparini ügyben a Bíróság pedig azt mondta ki, hogy az 
SVE 54. cikke nemcsak az érdemi ügylezáró határozatokra vo-
natkozik, ezért az elévülés miatt hozott megszüntető határozatot 
követően az ügyben más tagállam nem járhat el.

A Gaetano Mantello ügyben hozott döntés lényege az, hogy 
az európai elfogatóparancsot kibocsátó nemzeti bíróság megálla-
píthatja, hogy a jogrendjében korábban hozott ítélet nem ugyan-
azon tényállásra vonatkozik, mint az általa kibocsátott elfoga-
tóparancs. A gyanúsítottat letartóztató igazságügyi hatóság így 
rendszerint nem tagadhatja meg az átadást. 

Az ügyben az olaszországi bíróság elítélte G. Mantellot 2005-
ben, értékesítésre szánt kokain birtoklásáért, majd tíz hónapot 
és húsz napot letöltött szabadságvesztés büntetéséből. 2008-ban 
ugyanezen bíróság kibocsátott egy európai elfogatóparancsot G. 
Mantello ellen, amiért 2004 és 2005 között bűnszervezet tag-
jaként kábítószer-kereskedelemben vett részt több olaszországi 
nagyvárosban, valamint Németországban. A német hatóságok, 
miután tudomást szereztek a Schengeni Információs Rendszer-
ből az elfogatóparancsról, letartóztatták G. Mantellot. Az olasz 
bíróság arról tájékoztatta német bíróságot, hogy a korábbi elíté-
lés nem akadálya az elfogatóparancs végrehajtásának. A német 
bíróság (Oberlandesgericht Stuttgart) azonban a luxemburgi 
bírósághoz fordult, arra keresve a választ, hogy megtagadhatja-e 
az elfogatóparancs végrehajtását a ne bis in idem elve alapján, 
amennyiben a G. Mantello kokain birtoklásáért történt elítélé-

séhez vezető nyomozás idején az olasz hatóságok már elegen-
dő bizonyítékkal rendelkeztek ahhoz, hogy G. Mantello ellen 
bűnszervezet tagjaként elkövetett kábítószer-kereskedelem mi-
att büntetőeljárást indítsanak. E hatóságok azonban a nyomozás 
érdekében visszatartották a vizsgálóbíró elől a rendelkezésükre 
álló bizonyítékokat, és nem kérték akkor e cselekmények miatt a 
büntetőeljárás megindítását.

A Bíróság az „ugyanazon cselekmény” fogalma tekintetében elé 
terjesztett kérdést illetően azt állapította meg, hogy a Schengeni 
Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezményre vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatban elfogadott értelmezés az európai elfo-
gatóparancsról szóló kerethatározatra is irányadó.353 A Bíróság 
ugyanakkor úgy vélte, hogy a kérdések sokkal inkább a „jogerős 
ítélet” fogalmára vonatkoznak. Azt állapította meg, hogy úgy 
kell tekinteni, hogy a keresett személyt ugyanazon cselekmé-
nyért már elítélték, amennyiben a büntetőeljárás következtében 
a büntetőjogi felelősségre vonhatóság véglegesen megszűnik. Az 
ítélet „jogerős” mivoltát azon tagállam joga szerint kell értékelni, 
amelyben az ítéletet meghozták. Ekképpen az olyan határozat, 
amely a büntetőeljárást megindító tagállam joga szerint bizo-
nyos cselekmények vonatkozásában nem szünteti meg nemze-
ti szinten a büntetőjogi felelősségre vonhatóságot, nem képezi 
eljárási akadályát annak, hogy az Unió egy másik tagállamá-
ban ugyanazon cselekmény miatt adott esetben büntetőeljárás 
induljon vagy folytatódjon. Amennyiben a végrehajtó igazság-
ügyi hatóságnak az információkérésére válaszul az európai el-
fogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság a nemzeti joga 
alapján egyértelműen megállapította, hogy a korábbi ítélet nem 
tekinthető az elfogatóparancsban meghatározott tényállások te-
kintetében jogerős ítéletnek, a végrehajtó igazságügyi hatóság 
főszabály szerint nem tagadhatja meg az európai elfogatóparancs 
végrehajtását.354

353 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. 
június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat
354 Az Európai Unió Bírósága 113/10. sz. sajtóközlemény. Luxemburg, 2010. november 
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A bíróság a Gözütok és Brügge döntésben azt állapítot-
ta meg, hogy az SVE 54. cikke nem kívánja meg a ne bis in 
idem elv alkalmazásához, hogy az ügyben bíróság járjon el, 
vagy hogy az ügyet ítélet zárja le. A főtanácsnok a Gözütok és 
Brügge ügyben azt javasolta, hogy az ügyészi megszüntető ha-
tározatoknak csak akkor tulajdonítsanak ne bis in idem hatást, 
ha azok a következő három követelménynek eleget tesznek: 
1/ a határozatban megállapított feltételek büntetés jellegűek, 
2/ a határozat az érintett személy bűnösségének az elismeré-
sén alapul, 3/ a határozat nem hátrányos a sértett, illetve az 
áldozat jogaira. Az Európai Bíróság azonban tudatosan eltért a 
főtanácsnok indítványától. Ezen értelmezés azt sugallja, hogy 
végleges elbírálásnak minősül minden eljárást lezáró tagállami 
igazságügyi határozat, amelyik a határozatot hozó államban az 
ismételt eljárást kizárja és jogerővel bír. Azaz az eljárást formai 
okokból megszüntető ügyészi határozatok is meggátolják más 
tagállamban az ismételt büntetőeljárást. 

Pápai-Tarr Ágnes arra mutat rá, hogy a döntés nyomán prob-
lémás lehet hazánkban az ügyész általi nyomozásmegszüntetés, 
különösen megrovás alkalmazása mellett, mert az uniós értelme-
zés szerint lezárja az adott ügyet, míg a magyar jog szerint ehhez 
nem fűződik res iudicata hatás, és utóbb nincs akadálya a nyo-
mozás folytatásának.355 Marek Kordik is amellett érvel, hogy a 
kétszeres eljárás tilalma nem alkalmazható, ha a nyomozást nem 
követte vádemelés, és így lett megszüntetve az eljárás; az nem 
zárja ki az újabb büntetőeljárás megindítását.356

Nyitrai szerint az sem tisztázott, hogy a bírósági útról példá-
ul a mediáció szellemiségében elterelt ügyekben (out of court 
settlement – angol kifejezés) hozott határozat releváns lehet-e a 

16., a C-261/09. sz. Gaetano Mantello ügyben hozott ítélet 
355 Pápai Tarr Ágnes: i. m., Be. 191. § (1)–(3) bekezdés
356 Marek Kordik: Ne bis in idem. In: The role of national criminal law in the european 
union area and the alternative resolutions. Collection of papers from the International 
Scholastic Conference Law as a Unifying Factor of Europe, Comenius University in 
Bratislava, Faculty of Law, 2011, 221–226. o

ne bis in idem szempontjából, valamint abban sem egyeznek meg 
az álláspontok, hogy például a koronatanúzást vállaló, és ezért 
egy adott bűncselekmény miatt lefolytatandó eljárás tekintetében 
immunitást nyert személy a mentesség tárgyát képező bűncse-
lekmény miatt egy külföldi államban eljárás alá vonható-e.357

Nem minden jogrendszer ismeri el, hogy a felmentő ítélet is a 
ne bis in idem elv alá tartozik. Vannak államok, amelyek különb-
séget tesznek annak alapján, hogy a felmentésre bizonyítékok 
hiányában (itt érvényesül általában a ne bis in idem), vagy azért 
kerül sor, mert az először eljáró államban a kérdéses cselekmény 
nem bűncselekmény (itt általában nem érvényesül a ne bis in 
idem elv). 

Kőhalmi pedig azt veti fel, hogy mennyire érvényesülhet a res 
iudicata esete (különösen nemzetközi szerződés vagy viszonos-
ság hiánya esetén) a határokon átnyúló környezetszennyezés, 
természetkárosítás esetén; az egyik országban hozott ítélet jog-
ereje mennyire zárja ki a másik állam büntetőeljárását.358

7.7.4. A ne bis in idem elv érvényesülése az Európai Unión 
kívüli államokkal történő együttműködésben

A nemzetközi bűnügyi együttműködés általános feltételei-
ről szóló törvény a bűnügyi jogsegély teljesítésének két általá-
nos pozitív feltételét határozza meg: a kettős inkriminációt és 
a viszonosságot. A kettős inkrimináció azt kívánja meg, hogy a 
cselekmény, amely miatt kérik vagy nyújtják a jogsegélyt, mind 
a magyar jog, mind a külföldi állam joga szerint büntetendő le-
gyen.359 A magyar jog az absztrakt kettős inkriminációt alkal-
mazza, azaz kettős büntetendőséget követel meg, ami adott, ha 
a megkeresés alapjául szolgáló cselekmény mind a megkereső, 

357 Nyitrai: i. m. 299. o.
358 Kőhalmi László: A környezet védelme a magyar büntetőjogban. PhD-dolgozat. Té-
mavezető: Prof. Dr. Korinek László, PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási 
Jogi Tanszék, Pécs, 2010, 124. o.
359 1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről 5.§ (1) bekezdés a) 
pont (Nbjtv.)
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mind a megkeresett állam büntetőjoga szerint büntetendő, füg-
getlenül az elkövető büntethetőségétől. A kettős büntetendőség 
vizsgálatánál ezért a büntethetőség akadályait nem kell vizsgálni 
sem a magyar, sem a külföldi büntetőjog szerint. A kettős bün-
tetendőség követelményének az ad létjogosultságot, hogy alkot-
mányos és emberi jogi szempontból is aggályos volna a magyar 
büntetőhatalom gyakorlása olyan cselekmények kapcsán, ame-
lyeket a magyar törvények nem rendelnek büntetni.360

A ne bis in idem elv nemzetközi érvényét a Be. mellett az Nbjtv. 
határozza meg, és több Európai Unión kívüli országgal kötött 
Magyarország kétoldalú jogsegélyegyezményt is.361Az a külföldi 
ítélet, amelynek érvényét a magyar bíróság elismerte, ugyanúgy 
megalapozza a res iudicata esetét, mint a magyar büntetőítéletek, 
így ezek az ítéletek ítélt dologként kifejezett rendelkezés hiányá-
ban is az eljárás megszüntetését alapozzák meg. 

Ligeti álláspontja szerint a magyar jognak ez a megoldása 
csak részlegesen teszi lehetővé a ne bis in idem elv nemzetkö-
zi érvényét, hiszen a külföldi ítélet érvényének elismerése nem 
automatikus, hanem számos feltételhez kötött. Magyarország a 
nemzetközi együttműködésben így csak korlátozottan ismeri el 
a külföldi ítélet érvényét, és csak szűk körben érvényesíti a ne bis 
in idem elvét.362 Az Nbjtv. 46–47. §-aiban foglalt korlátozások 
azonban nem érvényesülnek az uniós tagállamokkal folytatott 
együttműködésben, hiszen a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 
54. cikke és az Európai Bíróság hozzá kapcsolódó jogértelmezé-
se Magyarországra is kötelező. 

360 Kondorosi–Ligeti: i. m. 63. o.
361 Wiener arra mutat rá több jogsegélyegyezmény elemzése után, hogy ezek rendelke-
zései azt fejezik ki, hogy a szerződő államok lehetségesnek tartják a mindkét államban 
történő eljárást ugyanazért a cselekményért, de a büntetés végrehajtása során törekszenek 
a kettős eljárás következményeinek elhárítására. Lásd bővebben: Wiener A. Imre: A ne 
bis in idem elve a nemzetközi büntetőjogban. Jogtudományi Közlöny, 1990, július–au-
gusztus, 272–275. o.
362 Kondorosi–Ligeti: i. m. 75–78. o.

7.7.5. A ne bis in idem elve és a nemzetközi törvényszékek

A nemzetközi törvényszékek és az államok kapcsolatára példa 
lehet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 827. (1993) számú határo-
zata, amely a korábbi Jugoszlávia területén elkövetett súlyos hábo-
rús és emberiség elleni bűncselekmények tetteseinek felelősségre 
vonására hozott létre nemzetközi bírói fórumot.363 Megemlíthe-
tő még az 1998. július 17-én Rómában megtartott diplomáciai 
konferencia, amely a Nemzetközi Büntetőbíróság Statutumát 
fogadta el. Mindkét nemzetközi bíróság statutumában szerepel a 
ne bis in idem elve, de az is megállapítható, hogy ezen bírói fóru-
mok döntései a nemzeti bíróságok döntéseivel szemben elsőbb-
séget élveznek.364 A nemzetközi törvényszékek joghatósága alá 
tartozó bűncselekmények elévülésével kapcsolatos alkotmánybí-
rósági döntésekből Tóth álláspontja szerint az is kitűnik, hogy 
a nemzetközi jog „államok feletti” jellege is eltérést engedhet a 
jogerő elvének feltétlen érvényesülése alól.365

7.8. A jogerős ügydöntő határozat egyéb joghatásai

Egy büntetőügyben hozott ítélet mindennemű joghatása – 
más rendelkezés hiányában – a jogerőre emelkedésével kezdő-
dik. A jogerős ítélet további hatásai rendkívül terjedelmesek és 
valamennyit nem is lehetséges bemutatni. 

Megszűnik az ártatlanság vélelme
A jogerős ügydöntő határozat következménye, hogy a terhelt 

vagy elítélt, vagy jogerősen felmentett személy lesz. A Be. szerint 
senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bí-
róság jogerős határozatában nem állapította meg.366

363 A Nemzetközi Törvényszék Alapokmányát az 1996. évi XXXIX. törvény hirdette ki.
364 lásd: Wiener A. Imre: A ne bis in idem elv érvényesítéséről. Büntetőjogi Kodifikáció, 
2003, 1-2. szám, 62–68. o.
365 Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi 
jogi ítélkezés tükrében. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001, 55. o., a 
42/1993. (VI. 30.) AB határozat, és az 53/1993. (X. 13.) AB határozat kapcsán
366 Be. 7. §
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Az Emberi Jogi Európai Egyezmény 6. cikkének 2. pontja 
szerint pedig „minden bűncselekménnyel gyanúsított személyt 
mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a tör-
vénynek megfelelően meg nem állapították”. A két meghatáro-
zásban nem egyformán érvényesül a vélelem. A különbség abban 
fedezhető fel, hogy az egyezmény nem nevezi meg a bíróságot, 
és nem jelöli meg a jogerős bírósági döntést, mint az ártatlanság 
vélelmének érvényesülési területét és annak határait. Vitán felül 
a magyar jogban a bíróság döntéseihez fűződik jogerőhatás, így 
például az ügyészi megrovás nem tekinthető bűnösség megálla-
pításának.

A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a bírósági eljárásban 
vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a megrovás, próbá-
ra bocsátás vagy javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazása után 
elítélt.367 A jogerősen felmentett személyre sajnos nincs megfe-
lelő – a bírói gyakorlatban is alkalmazott – fogalmunk, hiszen az 
„elítélt” kifejezés rá nyilvánvalóan nem alkalmazható. 

A jogerő, amely elsősorban ítélethez vagy ügydöntő határozat-
hoz, például a bírósági megszüntető végzéshez kötődhet, az egész 
ezt megelőző büntetőeljárás joghatályosságának a kifejezője, de a 
felmentő ítélet és a megszüntető végzés éppen az eljárás előfel-
tételeinek hiányáról vall. Felteszi ezután a kérdést Király, hogy 
ha a jogerős bírósági döntés megállapítja, hogy a büntetőeljárás 
megindításának nem voltak meg a törvényi feltételei, vajon ez 
nem fosztja-e meg az egész lefolytatott eljárást processzuális jogi 
hatályosságától? A válasza azonban az, hogy a bíróság, ügyész, 
nyomozó hatóság eljárási cselekményeinek processzuális ha-
tályossága nem függ az eljárás végeredményétől. Ez azt jelenti, 
hogy például a felmentő ítélettel végződő eljárásban is a vád vád 
volt, habár eredménytelen, és nem álltak elő azok a büntetőjogi, 
anyagi jogi következmények, amelyeknek az elérésére törekedett 
az ügyész.368 Ebben az esetben is – álláspontom szerint – nem 

367 Be. 43. § (1) bekezdés
368 Király (2000): i. m. 195. o.

többről van szó, mint hogy az ártatlanság vélelmét nem sikerült 
megdöntetni, az a jogerős felmentés után immár jogerőhatállyal 
lett megerősítve.

A kártalanítási igény esedékessé válhat
A jogerős ítélet további következménye lehet a kártalanításra 

való jogosultság, és annak esedékessé válása. A kártalanítás nem 
szűkíthető le a felmentő ítéletekre.

A jogerős ítélet alapján kitöltött szabadságvesztésért, javítóin-
tézeti nevelésért, illetőleg kényszergyógykezelésért a terheltnek 
kártalanítás jár, ha rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, 
enyhébb büntetésre ítélték, próbára bocsátották, megrovásban 
részesítették, illetőleg az eljárást vele szemben megszüntették, 
vagy megállapították, hogy a kényszergyógykezelést törvényes 
ok nélkül rendelték el. A kártalanítás az annak alapjául szolgá-
ló nyomozást megszüntető határozat kézbesítésével, illetőleg a 
felmentő ítélet, az eljárást megszüntető végzés, valamint a rend-
kívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott határozat jogerőre 
emelkedésével válik esedékessé.369 A kártalanítás esedékessé vá-
lása az annak alapjául szolgáló, a terhelt részére kedvező határo-
zathoz kötődik. Időpontja a nyomozást megszüntető határozat 
kézbesítése, a felmentő ítélet, az eljárást megszüntető végzés és a 
rendkívüli perorvoslat eredményeként hozott határozat jogerőre 
emelkedése.370

369 Be. 581–582. §
370 A jogerős bírói ítéletekhez kapcsolódó kártalanítás kérdéseiről lásd bővebben: Róth 
Erika: Kártalanítás a kényszerintézkedések okozta károkért a XX. századi Magyarorszá-
gon. Erdei Árpád (szerk.): Tények és kilátások. Tanulmányok Király Tibor tiszteletére. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995, 91–106. o.; Róth Erika: Az Alkot-
mánybíróság döntéseinek hatása a kártalanítás szabályozására. 392–407. o., In: Dolgoza-
tok Erdei Tanár Úrnak. (szerk.: Holé Katalin–Kabódi Csaba–Mohácsi Barbara), ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, 2009; Orosz P. Gábor: Állami kártalanítás a 
XIX. század alkonyán Magyarországon és Európában. In: Tanulmányok dr. Kováts An-
dor professzor születésének 120. évfordulójára. Szerk.: Szabó Krisztián, Debrecen, 2004, 
95–116. o.; Király Tibor: A kártalanítás – A büntető eljárásjog, mint anyagi jog a polgári 
eljárásban. In: Magister artis boni et Aequi Studia in Honorem Németh János. Szerk.: 
Kiss Daisy és Varga István, Budapest, 2003, 455. o. 66/1991. (XII. 21.) AB határozat; 
30/1995. (V. 25.) AB határozat; 41/2003. (VII. 2.) AB határozat
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A Be. kártalanításra vonatkozó szabályaival összhangban a 
polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányának 14. 
cikk 6. pontja és az Egyezmény hetedik kiegészítő jegyzőköny-
ve is rendelkezik a kártalanításról. (Nyilvánvalóan azért, mert ez 
nem csak magyarországi sajátosság.)

Megkezdődik a kiszabott büntetés végrehajthatóságának elévülése 
A végrehajtás elévülése ugyanazon a napon kezdődik, ami-

kor az ítélet jogereje fellép. A felfüggesztett büntetés elévülé-
se a próbaidő leteltének napján elkezdődik. A szabadságvesztés 
végrehajthatóságának elévülését a próbaidő letelte után csak a 
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelő jogerős 
bírósági határozat szakítja félbe, azaz a nem jogerős elrendelés 
még nem. A büntetés jogerős elrendelése szakítja félbe az elévü-
lést, mivel az elévülés ilyenkor már megkezdődik, és a kiszabott 
büntetés a végrehajtás jogerős elrendeléséig nem tekinthető vég-
rehajthatónak.371

A jogerő cselekményegység-teremtő hatása
Az olyan bűncselekmény tekintetében, amely időben egymás-

tól elkülönülő részcselekményekkel valósul meg, a bíróság jog-
erős határozatának cselekményegységet teremtő hatása van. A 
jogerős határozat a megszületéséig terjedő időszak tekintetében 
behatárolja és lezárja a cselekményegységet. Az ezt követő idő-
szakban esetleg továbbra is megvalósuló újabb részcselekmények 
pedig már egy újabb rendbeli bűncselekmény megállapításának 
az alapjául szolgálhatnak. 

Az ítélet jogerőre emelkedésével a büntetőbíróság magánjogi igé-
nyekre vonatkozóan hozott határozata is esedékessé válik és végre-
hajtható lesz.

371 4/2006. Büntető jogegységi határozat

Az ingyenes jogsegélyhez való jog is a jogerőig tart.372

Felmentés vagy megszüntetés esetén az állam köteles megtéríteni a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a védeke-
zéssel összefüggésben felmerült egyes költségeket.

Ha a vádat az ügyész képviselte, és a bíróság a vádlottat fel-
menti, vagy az eljárást az ügyész vádelejtése miatt megszünteti, 
az állam a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc 
napon belül – a külön jogszabályban meghatározott mértékben – 
megtéríti a vádlott költségét, továbbá védőjének az eljárás során 
nem előlegezett díját és költségét.373

Véget ér (megszűnik) az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási 
tilalom, valamint az ideiglenes kényszergyógykezelés374

Az ítélet jogerőre emelkedésekor az előzetes letartóztatásban 
lévő terheltnek a büntetés végrehajtására nem lehet halasztást 
adni.375 A terhelt az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjától 
kezdve már nincs előzetes letartóztatásban. Az előzetes letartóz-
tatásban lévő terheltnek tehát az ítélet jogerőre emelkedésekor 
a bíróság a büntetés végrehajtására halasztást nem adhat; ez a 
szabadságvesztés félbeszakítását jelentené.

A lakhelyelhagyási tilalom a Be. szerint az eljárás jogerős be-
fejezésével a törvény erejénél fogva megszűnik. Ezért erről sem a 
jogerős elsőfokú, sem a másodfokú határozatban nem kell külön 
rendelkezni. A kapcsolódó miniszteri rendelet „megszüntető ha-
tározatot” említ, de a törvényből nem következik, hogy az emlí-
tett kényszerintézkedést határozatban kell megszüntetni.376

372 EEJK 6. cikk (3) bekezdés c) pont
373 Be. 339. § (3) bekezdés, 26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együttes rendelet
374 Be. 129. § (2) bekezdés; Be. 136.§ (2) bekezdés, Be. 137. § (8) bekezdés; Be. 145. § 
(1) bekezdés
375 17/2007. BK vélemény, lásd még: BH 1986. 89.
376 4/2007. BK vélemény Be. 137. § (5) bekezdés, 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
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Az óvadék visszajár, ha a bíróság az eljárást jogerős ítélettel vagy 
megszüntető határozattal befejezte377

Ez azzal a megszorítással igaz, hogy ha a bíróság bűnösséget 
megállapító ítéletben végrehajtandó szabadságvesztést szabott 
ki az óvadék ellenében szabadlábon lévő terhelttel szemben, az 
óvadék összegét csak akkor kapja vissza, ha a büntetés végrehaj-
tását megkezdte.

Zár alá vétel az eljárás jogerős befejezéséig tarthat
Ha a bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatában ingatlanra 

vagyonelkobzást rendelt el, ennek biztosítására az eljárás jogerős 
befejezéséig az ingatlan zár alá vételét rendelheti el.378

Az ítélet jogerőre emelkedése esetén állást kell foglalni az összbünte-
tésbe foglalás lehetőségéről

Az ítélet jogerőre emelkedése esetén, ha ennek feltételei fenn-
állnak, a bíróság lehetőleg azonnal lefolytatja az összbüntetési 
eljárást.379

Az eljárás jogerős befejezése után kifogás előterjesztésének nincs helye
Kifogásnak nem önmagában a mulasztás tényének megálla-

pítása, hanem az elmulasztott intézkedés elvégzése céljából van 
helye, következésképpen nem csupán a mulasztásnak, hanem az 
elmulasztott intézkedés megtételéhez szükséges eljárásjogi hely-
zetnek is fenn kell állnia.

Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványról 
döntő eljárásban a bíróság rámutatott arra, hogy ha a sérelmezett 
eljárási cselekmény (a fellebbviteli ügyészség átirata megküldé-
sének) elvégzése az adott ügyben eljárásjogilag már okafogyott, 
mivel az ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 
határozatát helybenhagyó döntést hozott, akkor a kifogás va-

377 Be. 148. § (2) Az óvadék összegét a terheltnek vissza kell adni, ha c) a bíróság az eljá-
rást jogerős ítélettel vagy megszüntető határozattal befejezte.
378 Be. 159. § (5) bekezdés
379 Be. 327. § (4) bekezdés

lójában jogerő utáni, utólagos eljárási cselekmény elvégzésére 
irányul. A bíróság azt az eljárást, amely az előzetes letartóztatás 
megszüntetése iránti indítvány elbírálása miatt folyt, jogerősen 
befejezte, ezt követően kifogás lehetőségét, érvényesítését a tör-
vény valójában nem biztosítja, előterjesztése törvényi előfeltétel 
hiányában történt.380

Több eljárási szabálysértés a jogerő bekövetkezte után már felülvizs-
gálati eljárásban sem orvosolható

A felülvizsgálat mint rendkívüli jogorvoslat szabályai tételesen 
meghatározzák azokat az eljárási hibákat, amelyek miatt igénybe 
lehet venni a rendkívüli jogorvoslatot. A törvény felsorolásában 
nem szereplő hibák kiküszöbölését a jogerő kizárja. Erre példa a 
kellékhiányos vádirat a felülvizsgálati eljárásban történő kifogá-
solásának kizártsága. A törvényes vád hiánya és a kellékhiányos 
vád között határozottan különbséget kell tenni. A törvényes vád 
hiányának a megállapítására és jogkövetkezményeinek alkalma-
zására csak a Be. 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
megsértése esetén kerülhet sor, és e rendelkezések alkalmazásának 
hatályát a vádirat kellékhiányaira kiterjeszteni nem lehet. Függet-
lenül attól, hogy a kellékhiány valóban megállapítható-e vagy sem, 
ez az eljárási szabálysértés az eljárás jogerős befejezését követően 
felülvizsgálati eljárás keretében már nem orvosolható.381

Megszűnik a kirendelés és a meghatalmazás hatálya
A kirendelés, illetőleg a meghatalmazás hatálya – ha a megha-

talmazásból más nem tűnik ki – a büntetőeljárás jogerős befeje-
zéséig tart, de kiterjed a perújításra, a felülvizsgálatra, valamint 
a különleges eljárásokra is.382 Az ítélet jogerőre emelkedése így 
csak a rendkívüli jogorvoslat kezdeményezésétől függően, felté-
telesen jelenti a kirendelés, illetve a meghatalmazás hatályának 
a végét.

380 BH 2012. 191., Be. 262/A. § (2) bekezdés a) pont
381 Legf. Bír. Bfv. II. 1042/2011/2. szám
382 Be. 49. § (1) bekezdés
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Az egyéb érdekelt érvényesítheti tulajdonjogi igényét
Ha az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel kap-

csolatban elkobzásnak, illetőleg vagyonelkobzásnak van helye, 
annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az elkobozható, ille-
tőleg az olyan dolog tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzás ren-
delhető el, a sértett jogai az irányadók. Ha a bíróság elkobzást, 
illetőleg vagyonelkobzást rendelt el, az egyéb érdekelt az ítélet 
jogerőre emelkedését követően a tulajdonjogi igényét egyéb tör-
vényes úton érvényesítheti.383

Kiadmányozási kötelezettség keletkezik
A pótmagánvád alapján lefolytatott eljárásban hozott jogerős 

ügydöntő határozatot a bíróság megküldi az ügyben korábban 
eljárt ügyésznek.384 Ebből következően az ezt megelőző határo-
zatokat nem kell az ügyésznek kiadni.

A biztosíték az államra száll
Ha a bíróság a terheltet bűnösnek mondja ki, vagy tárgyalás 

mellőzésével büntetést szab ki, a biztosíték a határozat jogerőre 
emelkedésével az államra száll.385

A végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre 
ítéltet a bíróság csak az ítéletében részesítheti előzetes bírósági mente-
sítésben, a határozat jogerőre emelkedése után, különleges eljárásban 
erre nincsen törvényes lehetőség.386

A járművezetéstől végleges hatályú eltiltás alóli mentesítéshez 
szükséges 10 év nem a gépjármű-vezetői engedély bevonásának, ha-
nem az ezt kimondó határozat jogerőre emelkedésének a napjától ve-
szi kezdetét.387

383 Be. 55. §
384 Be. 343. § (9) bekezdés
385 Be. 587. § (1) bekezdés
386 BH 1996. 238.
387 BH 1992. 365.

Rövidített indokolással készülhet az ítélet
Ha a kihirdetés útján közölt ügydöntő határozat ellen sem az 

ügyész, sem a vádlott, sem a védő nem jelentett be fellebbezést, 
a határozat indokolása csupán a tényállásból és az alkalmazott 
jogszabályokból is állhat. Ez a szabály az első fokon a kihirdetés 
után jogerőssé váló ügydöntő határozat jogerejének egy speciális, 
nem kötelezően alkalmazandó következménye.388

További jogerőhöz kapcsolódó szabályok
A Be. tartalmaz rendelkezéseket arról, hogyan kell eljárni a 

jogerőre emelkedett ügydöntő határozat meghozatala után az el-
járás során keletkezett iratokról történő másolat kiadásáról, illet-
ve arról, hogy a tanú a 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti 
mentességi ok fennállása esetén a vallomástételt – a 82. § (4) be-
kezdésében meghatározott kivétellel – akkor is megtagadhatja, 
ha a kérdéses bűncselekmény elkövetését már jogerősen megálla-
pították, vagy vele szemben az ügyész a vádemelést elhalasztotta, 
de ezen szabályok nem tekinthetőek a jogerő következményének, 
hanem éppen arról szólnak, hogy a jogerős döntéstől függetlenül 
megmaradnak az említett jogosultságok.389

388 Be. 259. § (1) bekezdés
389 lásd: Be. 70/D §, Be. 82. § (4) bekezdés, be. 83. § (1) bekezdés
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8. A határozatok csoportosítása jogerőre képesség 
szerint

8.1. Az ügydöntő és nem ügydöntő határozatok

A határozatokat többféleképpen is lehet csoportosítani: a jog-
erejük kapcsán megkülönböztethető ügydöntő és nem ügydöntő 
határozat. Az ügydöntő és nem ügydöntő határozatokon belül is 
van ítélet és végzés formájú egyaránt.

A nem ügydöntő határozatok feloszthatóak jogorvoslattal tá-
madható és meg nem támadható határozatokra. A jogorvoslat-
tal támadható nem ügydöntő határozatok között is van olyan, 
amelynél az alaki jogerő (a megtámadhatatlanság mellett) a dön-
tés által érintett részkérdésben anyagi jogerővel rendelkezik, de 
vannak olyan végzések is, amelyeknek a jogerejéről kizárólag a 
megtámadhatatlanság kapcsán beszélhetünk. A nem ügydöntő 
végzések másik nagy csoportja, amelyikhez semmilyen jogerőha-
tás nem kapcsolható, mert még alaki jogerejük sincsen.

Félrevezető, ha általánosságban említjük a „jogerőt”, hiszen 
ezen határozatoknak más és mást jelent a jogereje.

HATÁROZATOK

A Be. sajnos nem használja következetesen az egyes határoza-
tokhoz kapcsolódó jogerő fogalmát, de az kitűnik a törvényből, 
hogy megkülönböztethetjük az ítélet, az ügydöntő határozat, 
egyéb határozat és más hatóságok határozatainak jogerejét.

Az „ítélet jogereje” kifejezést több helyen is tartalmazza a törvény. •	
   „Az ítélet a jogerőre emelkedése után hajtható végre.” Az ide-
iglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt sze-
mélyi szabadságának bírói elvonása „jogerős ítélet” nélkül.390

Néhol nem ítéletről, hanem tágabb fogalomról, az „ügydöntő •	
határozatok jogerejéről” szól a törvény. 
Az előzetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói 
elvonása a „jogerős ügydöntő határozat” meghozatala előtt.391

Amikor a „határozatok jogerejét” említi a jogszabály, még •	
tágabb döntési kört kell a jogerőre képes határozatok alatt 
érteni.

A tárgyalás-előkészítés keretében a bíróság a „jogerős hatá-
rozat” elleni jogorvoslat iránti indítvány elbírálására vonatkozó 
határozat hozatalát mellőzheti.392 Nem jelöli meg pontosabban 
a törvény, mely határozatokat érti alatta. A szóhasználatból 
egyértelmű, hogy nem, illetve nem csak az ügydöntő határo-
zatok jöhetnek szóba. Ügydöntő határozat a tárgyalás-előké-
szítés keretében az eljárás megszüntetése, de van egy sor más 
határozat, ami ellen perorvoslattal lehet élni. 

Használja a törvény a jogerő fogalmát a kényszerintézkedé-
sek körében hozott óvadékra is. 

A bíróság által „jogerősen megállapított óvadékot” a bírósá-
gon készpénzben kell letenni, vagy annak letételét külön jog-
szabályban meghatározott módon kell igazolni.393 Ennek meg-
történte után a fogva lévő terheltet haladéktalanul szabadon 
kell bocsátani.

390 Be. 588. § (1) bekezdés; 140. § (1) bekezdés
391 Be. 129. § (1) bekezdés
392 Be. 276. § (3) bekezdés
393 Be. 147. § (6) bekezdés

Anyagi jogerőre is 1. 
képes határozatok - 
végzés és ítélet (össz-
büntetési ítélet)
Csak alaki jogerőre 2. 
képes határozatok
Alaki jogerőre sem 3. 
képes határozatok

Ügydöntő Nem ügydöntő

A vádról határozó ítélet1. 
Ügydöntő végzés2. 

    a) eljárás megszüntetése
    b) tárgyalásmellőzéses
        eljárásban hozott végzés

A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint
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A nyomozási bíró határozatai kapcsán általánosságban utal 
a Be. az általa meghozható „jogerős határozatokra”. A jogerős 
határozat elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat 
hozatalát a nyomozási bíró mellőzheti.394 A törvény e körben 
sem jelöli meg, hogy a nyomozási bíró mely határozataihoz 
rendeli a jogerő fogalmát.
Megjegyzendő, hogy egyéb, nem a büntetőügyekben eljáró ha-•	
tóságok határozatai kapcsán is a „jogerő” kifejezést használja a 
törvény. A Jogi segítségnyújtásról szóló törvény ( Jst) rendel-
kezései szerint a büntetőeljárásban lehetőség nyílik a sértett, a 
magánvádló, a magánfél és a pótmagánvádló számára, hogy jogi 
segítségnyújtást vegyen igénybe. A személyes költségmentesség 
és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése tárgyában a jogi 
segélynyújtó szolgálat dönt. Ha a sértett a személyes költség-
mentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő, egyes határidőket a kérelem tárgyában 
hozott „jogerős határozat” közlésétől kell számítani.395 A meg-
fogalmazás azért félrevezető, mert nem a bíróság határozatáról 
szól, hanem a jogi segítségnyújtó szolgálat határozatáról.

Láthatjuk, hogy teljesen eltérő határozattípusokra is ugyanaz 
a jogerőfogalom az eljárási törvényben, ami nehézséget okoz 
a jelentése értelmezésekor. Ehhez fogalom-meghatározással 
vagy egyéb módon a Be. segítséget nem ad. Abban nincs vita, 
hogy a „jogerő” kifejezés egészen mást jelent például az ítélet 
és a kényszerintézkedések esetén, csak a fogalom által átölelt 
pontos tartalom meghatározásában nincs egység, és az sem 
érthető, miért jelölünk eltérő jogintézményeket ugyanazon ki-
fejezéssel.

8.2. A végzések végrehajthatósága

A végzések végrehajthatóságát indokolt az ügydöntő és nem 
ügydöntő határozatoktól külön fejezetben tárgyalni, mert a vég-

394 Be. 215. § (6) bekezdés
395 Be. 229. § (4) bekezdés, 267. § (4) bekezdés, 312. § (4) bekezdés; Be. 340. § (3) bekez-
dés. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

zések között több ügydöntő határozat is van, amelyekre az ítélet-
től eltérő szabályok érvényesülnek. 

A nem ügydöntő határozatok jogerejénél is kitűnik a jogalkotó 
azon álláspontja, hogy a jogerő és a végrehajthatóság fogalma 
elválik egymástól. 

Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés az ítélet jogerőre emelke-
dését (és ekként végrehajthatóságát) felfüggeszti. 

A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, kivéve, ha 
a fellebbezés halasztó hatályát a törvény kimondja.396 A fősza-
bály alóli kivételek kétirányúak, egyrészről a fellebbezés halasztó 
hatályát a büntetőeljárási törvény kimondhatja, másrészről ki-
vételesen indokolt esetekben a végzés végrehajthatóságát mind 
a végzést meghozó elsőfokú, mind pedig a fellebbezést elbíráló 
másodfokú bíróság felfüggesztheti.

A büntetőeljárásról szóló törvény által felsorolt kivételek a kö-
vetkezők:

a szabadlábon lévő terhelt elmeállapota megfigyelésének el-•	
rendelése miatt bejelentett jogorvoslat;
a tanúnak a vallomástételt mentességére hivatkozással megta-•	
gadó nyilatkozatát elutasító határozat elleni jogorvoslat;
a személyes költségmentesség tárgyában hozott határozat, •	
illetőleg az okozott költség viselésére vonatkozó rendelkezés 
elleni jogorvoslat;
a rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslat;•	
a nyomozási bíró által a személyi szabadságot elvonó vagy •	
korlátozó kényszerintézkedés megszüntetése miatt bejelentett 
ügyészi fellebbezés – feltéve, hogy a megszüntetést nem az 
ügyész indítványozta;
a próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelő •	
végzés elleni fellebbezés.397

A büntetőjogi szankciót kiszabó vagy megállapító határoza-
tokra a törvénynek a végzés végrehajthatóságára vonatkozó ren-

396 Be. 589. § (1) bekezdés
397 Be. 74. § (4) bekezdés, 161. § (4) bekezdés; Be. 215. § (5) bekezdés; Be. 572. § (5) 
bekezdés

A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint



192 193

delkezései nem vonatkoznak. A büntetőparancs alkalmazásával 
meghozott végzésre az ítéletre vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, tehát az csak a jogerőre emelkedés után hajtható 
végre. A tárgyalás mellőzésével hozott végzéssel szemben tár-
gyalás tartására irányuló kérelemnek van helye, aminek az ügy 
érdemében hozott döntés végrehajtására halasztó hatálya van. 398 
(Kivétel ez alól, ha csak a járulékos kérdésekre nézve kérték a 
tárgyalás megtartását.)

Tárgyalás mellőzésével az ügy érdemében dönt a bíróság akkor 
is, amikor a tárgyalás előkészítése keretében az eljárást megszün-
teti, és a vádlottat megrovásban részesíti. Ezen határozat ellen 
sincs helye fellebbezésnek, de az arra jogosultak tárgyalás tartását 
kérhetik.399 A végzés végrehajtására a tárgyalástartási kérelem-
nek ugyancsak halasztó hatálya van.

Nem ügydöntő, bár ügydöntő határozathoz kapcsolódó ren-
delkezéseket tartalmaznak a különleges eljárásban hozott vég-
zések is, amely eljárásokban ugyancsak előfordul, hogy a döntés 
elleni első jogorvoslatot a tárgyalás tartása iránti kérelem jelenti. 
Ilyen az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg a lefoglalt do-
logról történő rendelkezésre irányuló tárgyi eljárás.400 Ha a tár-
gyaláson kívül hozott végzés esetén tárgyalás tartására irányuló 
kérelemnek van helye, a végzés azon a napon válik végrehajtha-
tóvá, amikor a kérelemre nyitva álló határidő anélkül telt el, hogy 
a jogosultak tárgyalás tartását kérték volna, illetőleg a tárgyalás 
tartását kérő a kérelmét visszavonta, vagy a tárgyaláson nem je-
lent meg.401

8.3. Az ügydöntő határozatok

Ügydöntőnek azok a határozatok tekinthetők, amelyekben a 
bíróság a lefolytatott bírósági eljárást követően a törvényes vád-

398 Be. 548. § (4) bekezdés
399 Be. 276. § (4) bekezdés
400 Be. 569. § (3) bekezdés
401 Be. 589. § (2) bekezdés

ról határoz.402 Az ügy érdemében hoz tehát mindenkivel szem-
ben kötelező érvényű, a terhelt büntetőjogi felelősségét megál-
lapító, vagy őt felmentő ítéletet, illetve az eljárást megszüntető 
végzést. Az ügydöntő határozat ún. res iudicatat eredményez, 
vagyis ugyanazon bűncselekmény miatt – a rendkívüli perorvos-
latot kivéve – nem indulhat újabb büntetőeljárás.403

Az ügydöntő határozatok anyagi és alaki jogerővel is rendel-
keznek. Amennyiben jogerőre emelkedtek, az ügyben beállnak 
azok a hatások, amelyek az ún. ítélt ügyhöz fűződnek. Az ügy-
döntő határozatoknak teljes a jogerőre képessége. Az ügydöntő 
határozatában a bíróság a vádról határoz, és a büntetőjogi főkér-
désről, azaz a vádlott bűnösségéről foglal állást. Végleges döntést 
tartalmaz a büntetőjogi felelősségről, a büntetőjog alkalmazásá-
ról. Ügydöntő határozat az ítélet, a tárgyalás mellőzésével hozott 
végzés, a büntetőparancsot tartalmazó és az eljárást megszüntető 
végzés. 

Az eljárás megszüntetése a büntetőügyekben sokkal nagyobb 
jelentőségű, mint a polgári eljárásban hozott permegszüntető 
végzés, ugyanis a polgári eljárásban ez a döntés rendszerint nem 
jelent ítélt ügyet, azaz res iudicatat. A büntetőügyekben azonban 
a bíróság eljárást megszüntető végzése sok tekintetben egyenlő 
hatású a felmentő ítélettel. Olyan ügydöntő határozat, amely a 
jogerőre emelkedésével lezárja a büntetőeljárást, és ki is zárja an-
nak folytatását, újraindítását. 

Magánvádas ügyekben, amikor joghatályos magánindítvány 
hiánya miatt az előkészítés során szüntetik meg az eljárást, va-
lójában az eljárás megszüntetése tartalmilag nem más, mint a 
büntetőeljárás jogerős megtagadása, ha még a személyes meg-
hallgatás előtt kerül sor a határozathozatalra. A döntés ilyenkor 
azonban nem zárja ki a közvádas büntetőeljárás megindulását, 
ha utóbb kiderül, hogy közvádas ügy miatt kell az eljárást lefoly-
tatni. 

402 Be. 257. § (1) bekezdés
403 EBH 2004. 1016., Legf. Bír. Bfv. I. 306/2004. sz.
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Az eljárás megszüntetésére több okból is sor kerülhet. A tárgya-
lás előkészítése keretében az eljárás megszüntetése akár megrovás 
alkalmazása mellett is már ügydöntő határozat.404 A bíróságnak 
a büntethetőség elévülését megállapító és eljárást megszüntető 
– jogerőre emelkedett – határozata ugyancsak ügydöntő hatá-
rozat.405 Ügyészi vádemelés esetén törvényes vád hiányában az 
eljárásnak a megszüntetésére kerülhet sor a tárgyalás előkészí-
tése során, de ezt követően is.406 A törvényes vád hiánya miatti 
megszüntető végzésről büntető kollégiumi vélemény állapítja 
meg, hogy az ügydöntő határozat, bár a büntetőjogi felelősség 
tekintetében anyagi jogerőhatással nem rendelkezik, mindössze 
a vád eljárásjogi feltételeinek meglétét, a vád bírósági eljárásra 
való alkalmasságát érinti.407

Ügydöntő határozat a másodfokú eljárásban hozott megvál-
toztató ítélet és a helybenhagyó végzés is.

Az ítélet hatályon kívül helyezése mellett az eljárás megszün-
tetése olyan végzés, amely ügydöntő határozat, tehát jogerőre 
képes, amely az ügy végleges befejezését eredményezi. A határo-
zat ügydöntő jellege azonban nem a hatályon kívül helyezéshez, 
hanem a megszüntetéshez kapcsolódik. 

A törvény több relatív hatályon kívül helyezési okot is ismer. A 
másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ha-
tározatát, és az eljárást megszünteti az olyan bűncselekmény mi-
att, amelynek a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs 
jelentősége.408 Hasonló döntés meghozatalára az elsőfokú bíró-
ság is jogosult.409 Ez a döntés akkor is az ügydöntő határozatok 
jogerejével fog rendelkezni, ha utóbb a többi bűncselekményben 
a terheltet jogerősen felmentik. Az opportunitást szolgáló ezen 
döntések jogereje így élesen elválik attól, ha ezeket a döntéseket 

404 Be. 267. § (1) bekezdés h/ pont
405 Legf. Bír. Bfv. III. 208/2007/5. szám
406 Be. 267. § (1) bekezdés j) pont; Be. 332. § (1) bekezdés d) pont
407 1/2007. BK vélemény II. 4. c) pont, BH 2008. 327.
408 Be. 377. §
409 Be. 332. § (2) bekezdés

a nyomozás során vagy a vádemelés szakaszában értelemszerű-
en nem a bíróság hozza meg. A bírósági szakaszt megelőzően 
ugyanezen okkal megszüntetett nyomozásnak vagy mellőzött 
vádemelésről szóló határozatnak nem lesz jogerőhatása.

A harmadfokú bíróság határozataira ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint a másodfokú határozatokra. Harmadfokú eljá-
rásban is ügydöntő az a határozat, amely büntetőjogi főkérdésről 
(bűnösség, büntetőjogi következmények) tartalmaz rendelkezést, 
illetve amely az eljárást büntetőjogi vagy eljárásjogi akadály mi-
att megszünteti vagy helybenhagyja. 

8.4. A nem ügydöntő határozatok

8.4.1. A nem ügydöntő határozatok jogerő szerinti csopor-
tosítása

A nem ügydöntő határozat nem az eljárás végleges lezárását je-
lenti, nem az ügy érdemében foglal állást benne a bíróság, hanem 
egyéb részletkérdésben, például kényszerintézkedés, áttétel, per-
vezető végzés. Nem tartalmaz döntést a büntetőjogi főkérdésről, 
és nem zárja le véglegesen a megindult büntetőeljárást. A nem 
ügydöntő határozatok közvetlenül nem a vádról rendelkeznek, 
hanem a büntetőeljárás során eldöntendő közbenső kérdésekről, 
tehát a büntetőjog alkalmazása nem tartozik rájuk. Király szerint 
ezért anyagi jogerő nélkül valók, és hatásuk sem terjed ki a bün-
tetőjog alkalmazására.410 Úgy vélem azonban, hogy a nem ügy-
döntő határozatok között is vannak olyan jellegű határozatok, 
amelyekbe a közbenső kérdésről hozott végleges döntés anyagi 
jogerőre emelkedhet.

Tremmel úgy fogalmaz, hogy a jogerőre képes nem ügydöntő 
határozatok jogereje kisebb-nagyobb mértékben csonka, egyre 
inkább csak az alaki jogerőhöz közelítő jogerejük van.411 Ez a 
megállapítás valóban kifejezi azt, hogy nehezen megfogható a 

410 Király (2000): i. m. 497.o.
411 Tremmel (2001): i. m. 456. o.
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határozatok jogerő szerinti csoportosítása. Ha kizárólag a má-
sodfokú vagy általában a perorvoslati eljárásban előforduló ha-
tározatfajtáról van szó, akkor Tremmel szerint az az eldöntendő 
kérdés, hogy az adott perorvoslati határozat meghozatalával a 
bíróság a maga részéről elintézte-e az ügyet. A kérdést Tremmel 
igenlően válaszolja meg az ún. hatályon kívül helyező (kasszációs) 
végzések esetében.412 Ebből úgy tűnik, mintha Tremmel is el-
ismerné a hatályon kívül helyező végzések jogerőre képességét. 
Megjegyzendő, hogy a bírói gyakorlat sem egységes ezen vég-
zések záradékolhatóságával kapcsolatban. A jogerőt kifejező zá-
radék azt jelzi, hogy jogerőképes a határozat. Ezzel kapcsolat-
ban úgy vélem, hogy a hatályon kívül helyező végzés csak akkor 
jogerőképes, ha ahhoz eljárás-megszüntetés is kapcsolódik, ami 
már vádról történő döntést jelent, és így emiatt végleges, anyagi 
jogerőképes határozat. Pusztán az új eljárásra utasítás, tehát a 
kasszációs jogkör gyakorlása esetén nem lesz jogerőre képes a 
határozat. Ilyenkor a határozat további jogorvoslattal való meg-
támadhatatlansága miatt az alaki jogerő kérdése merülhetne fel, 
különösen, ha a jogalkotó úgy döntene, hogy a hatályon kívül 
helyezésről döntő határozat ellen lehetővé tenné a fellebbezés 
lehetőségét.

A perorvoslati eljárásban is több olyan határozat hozható, 
amelyeket a bíróság elsőfokú határozatként hoz. Ezen végzések 
között több olyan is lehetséges, amelynek a jogereje megegyezik 
az elsőfokú eljárásban hozott hasonló döntéssel. A fellebbviteli 
bíróság elsőfokú határozatot hoz például, ha rendbírságot szab 
ki, áttételt rendel el, vagy igazolási kérelmet utasít el.

Dogmatikailag kétséges lehet az, hogy az összbüntetési ítéletet 
tekinthetjük-e ügydöntő határozatnak. Afelől nem lehet kétség, 
hogy alaki jogerőhatás kapcsolódik hozzá, azt követően, hogy az 
már rendes jogorvoslattal nem megtámadható. Az összbüntetés 
tárgyában hozott határozat ellen rendkívüli jogorvoslattal nem 
is lehet élni, az bármikor megváltoztatható egy újabb, utólagos 

412 Tremmel: uo.

összbüntetésbe foglalásra irányuló, különleges eljárásban.413 Az 
összbüntetési ítélet nem a vádról határoz, nem kapcsolódik hoz-
zá ne bis in idem hatás, nincs bizonyító ereje, nincs hozzá kötve 
a bíróság, így ügydöntőnek sem tekinthető az ítélet mint határo-
zati forma ellenére.

Ha a Be. szerint az adott határozat ellen van helye rendes per-
orvoslatnak, akkor az egyúttal alaki jogerőre is képes határozat. 
Ha nincs helye rendes perorvoslatnak, akkor az jogerőre sem 
emelkedhet. Az anyagi jogerővel ellentétben, a szakirodalom az 
alaki jogerő tekintetében nem tesz különbséget az ítélet és más 
bírósági határozatok jogereje között. A végzések alaki jogereje ily 
módon, az ítéletekkel megegyezően akkor áll fenn, ha azok már 
semmilyen rendes jogorvoslat tárgyát nem képezhetik.414

A perorvoslattal támadható nem ügydöntő határozatok között 
vannak részkérdésben anyagi jogerőképes, és kizárólag alaki jog-
erőre képes határozatok is.

8.4.2. A perorvoslattal támadható nem ügydöntő határo-
zatok

Az elsőfokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen akkor van le-
hetőség önálló fellebbezésre, ha ezt a törvény külön és nevesítetten 
nem zárja ki. A perorvoslat következtében a határozatok egy ré-
sze az adott részkérdésben végleges döntést jelent, míg egyéb 
határozatoknál a jogorvoslat hiánya vagy annak elbírálása csak a 
határozat megtámadhatatlanságát fogja eredményezni.

8.4.2.1. Részkérdésben anyagi jogerőképes (végleges, meg-
változtathatatlan) nem ügydöntő határozatok

A nem ügydöntő határozatok sorába tartoznak a bíróság olyan 
határozatai is, amelyek önálló fellebbezéssel megtámadhatók, és 
amelyekhez a bíróság kötve van. Ezek a határozatok abban az 

413 Be. 575. §
414 Herczog: i. m. 102. o.
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eljárásjogi részkérdésben, amelyre vonatkoznak, végrehajthatóak 
és jogerőre képesek. 

Ezen határozatok egy része bár nem a vádról dönt, de büntető 
anyagi jogi kérdésről határoz. Ide tartoznak az egyes különleges 
eljárásban hozott határozatok, amelyek anyagi jogerőre képes 
döntések. 

A különleges eljárások során hozott határozatok, amennyi-
ben a büntetésekre vagy intézkedésekre vonatkoznak, vagy más 
olyan jogkövetkezményről tartalmaznak döntést, amely az íté-
lethez kapcsolódik, ügydöntő határozatok, illetőleg az ügydöntő 
határozat részének tekintendők.415 Ezek a határozatok azonban 
nem a bűnösségről döntenek, így nem az ügydöntő határozatok 
anyagi jogereje jellemző rájuk.

Büntető anyagi jogi kérdést rendez a feltételes szabadságra vo-
natkozó rendelkezés utólagos módosítása, a feltételes szabadság 
megszüntetése, a járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása, 
a pártfogó felügyelet utólagos elrendelése. Ilyen határozat a tár-
gyi eljárásban az elkobzásról, a vagyonelkobzásról szóló utólagos 
végzés, a próbára bocsátás meghosszabbítása vagy megszünteté-
se folytán hozott határozat is. Ehhez kapcsolódó szabály, hogy a 
tárgyi eljárás során hozott végzést az ügy valamennyi érdekeltje 
részére kézbesíteni kell, ennek hiányában nem kerülhet sor an-
nak megállapítására, hogy a határozat jogerős.416

Anyagi jogerőképes határozatoknak tekinthetők a bíróság által 
hozott azon határozatok is, amelyek bár büntetőjogi kérdést nem 
döntenek el, de adott részkérdésben a megtámadhatatlanságon 
túl is rendelkeznek a jogerő hatásaival. Ilyen döntés különösen a 
rendbírságot kiszabó, szakértői és védői díjat, illetőleg költséget 
meghatározó végzések. Ezen tárgykörben hozott határozatait a 
Kúria is rendszeresen, mint jogerős (azaz jogerőképes) határoza-
tokat teszi közzé.417

415 Király (2000): i. m. 428. o.
416 BH 1988. 24.
417 lásd például: Legf. Bír. Bfv. IV. 1. 055/2002/2. szám: „A tanú költségét megállapí-
tó – büntetőeljárásban hozott – jogerős végzés elleni felülvizsgálat megengedhetősége 

Ebbe a körbe illeszkedik a védő mulasztása esetén a bíróságnak 
a tárgyalást a meg nem jelent védő költségére elhalasztó vagy 
napoló, fellebbezhető végzése. A jogorvoslati jog ilyenkor ter-
mészetesen nem a halasztáshoz vagy napoláshoz, hanem a vég-
rehajtható anyagi hátránnyal járó bírsághoz kapcsolódik. Erre 
a határozatra a jogerőre emelkedés után jellemző lesz a meg-
változtathatatlanság, ahhoz a bíróság is kötve lesz, újabb eljárás 
az adott részkérdésben kizárt, és a rendbírság alapjául szolgáló 
mulasztásra nézve bizonyító erővel is rendelkezni fog, ami újabb 
rendbírság alapjául szolgáló esetben figyelembe vehető.

Az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadását ki-
mondó, az átadási letartóztatást el nem rendelő végzésről, akár-
csak fordított esetben az átadást elrendelő végzésről állapította 
meg a bíróság, hogy nemcsak alaki jogereje, hanem kötőereje, 
anyagi jogereje is van. Ez azt jelenti a hivatkozott határozat sze-
rint, hogy ha a bíróság egy bűncselekményt illetően már meg-
állapította, hogy a bűncselekmény büntethetőségének elévülése 
miatt nincs helye az átadási letartóztatás elrendelésének, és ezért 
az európai elfogatóparancs végrehajtását a döntése meghozatala-
kor hatályos törvények alapján jogerősen megtagadta, ezt a dön-
tését ugyanazon bűncselekmény vonatkozásában utóbb már nem 
lehet vitássá tenni. A bíróság ehhez a határozatához kötve van, ez 
a jogerős rendelkezés a jogerő feloldása nélkül nem változtatható 
meg. A ne bis in idem elvéből is az következik, hogy a jogerős 
döntés után azonos tárgykörben a terhelt ellen nincs helye újabb 
eljárásnak.418

Megjegyzendő, hogy ez a döntés az anyagi jogerő szempontjá-
ból vitatható is lehet, mert ugyanazon bűncselekménynél is fel-
merülhetnek olyan újabb adatok, amelyek más döntést tesznek 
lehetővé az adott eljárási kérdésben.

tekintetében nem a Pp., hanem a Be. szabályai az irányadók.”
418 Fővárosi Ítélőtábla Bkf. 5. 10. 659/2010/2.
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8.4.2.2. A kizárólag alaki jogerőképes határozatok

Önálló fellebbezéssel támadható határozatok a kényszerintézke-
désről, bírák kizárásáról, tárgyalás előkészítése során az ügyek egyesí-
téséről, áttételről rendelkező végzések. Ezek olyan jogerőre képesek, 
amelyek nem tartalmaznak sem büntetőjogi anyagi jogerőt, sem más 
anyagi jogerőre jellemző jogerőhatást. A jogerő hatása közül jellemző 
rájuk az alaki jogerő, tehát a fellebbezés elbírálása után jogorvoslat-
tal nem támadhatóak. Kötőerő lazán fűződik az ilyen határozathoz, 
mert a törvény például a kényszerintézkedéseknél a felülbírálatot az 
azt elrendelő bíróságnak is gyakran megengedi. Az elsőfokú bíróság 
határozatának alaki jogerőre képességének legbiztosabb előfeltétele 
az, hogy van-e helye a határozat ellen rendes perorvoslatnak. 

8.4.2.2.1. Áttételről szóló határozatok

Az áttételről szóló határozat nem jelent érdemi döntést, de 
csatlakozhat megszüntető végzéshez, ami már ügydöntő hatá-
rozat. Áttételre akkor kerülhet sor, ha nem tartozik a bíróság 
hatáskörébe az eljárás. Ha az ügyet több bíróság is elutasította 
hatásköréből vagy illetékességéből, negatív hatásköri, illetőleg 
illetékességi összeütközés keletkezhet. Ilyenkor két, alakilag jog-
erős döntés jöhet létre. Tárgyalás előkészítés keretében az áttétel-
ről hozott végzés még fellebbezhető határozat, később a jogor-
voslatot kizárja a törvény (Be. 308. § 4. bekezdés), de a hatáskör 
hiányát megállapító döntés támadható jogorvoslattal. Az új eljá-
rásra utasított bíróság is köteles vizsgálni a hatáskörét (illetékes-
ségét). Negatív hatásköri összeütközést önmagában nem jelent 
– így az eljáró bíróság kijelöléséhez sem vezet –, ha a hatályon 
kívül helyező végzésben új eljárásra utasított katonai tanács arra 
a megállapításra jut, hogy az eljárás nem tartozik katonai bünte-
tőeljárás hatálya alá. A hatásköri (illetékességi) összeütközés ak-
kor állapítható meg, ha az ügy áttétele jogerős határozattal meg-
történik, és az áttétel folytán eljáró bíróság is arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy az ügyben hatásköre (illetékessége) nincs.419

419 BH 2008. 328., Be. 19. §, 470. § (1) és (2) bek.

Arra a büntetőeljárási szabályok nem biztosítanak lehető-
séget, hogy valamely bíróság az első fokon – akár hatályon 
kívül helyezést követően – folyamatban lévő ügyben kizá-
rólag megállapító határozatot hozzon, vagyis azt rögzítse, 
hogy hatáskörét vagy illetékességét nem látja fennforogni. 
A hatáskör vagy illetékesség hiányának megállapításáról a 
bíróságok csak az álláspontjuk szerint hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkező másik bíróság megjelölése mellett, az 
ahhoz történő áttétellel összefüggésben rendelkezhetnek. 
Hatásköri vagy illetékességi összeütközés csak ilyen eset-
ben, és csak akkor alakul ki, ha az áttétellel érintett bíróság 
is jogerősen megállapítja hatáskörének vagy illetékességének 
hiányát.420

8.4.2.2.2. A perújítás megengedhetősége körében hozott 
döntés

A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye, a 
perújítási indítvány elutasítása miatt az indítványt előterjesztő 
fellebbezhet. A jogerős határozat elleni fellebbezés elbírálására 
vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mellőzheti.421 A Be. eb-
ben a körben is ’jogerős határozatot’ említ. Ennek a határozatnak 
értelemszerűen még csak alaki jogereje lehet. Perújítás elbírálá-
sa során a bíróság először a perújítási indítványról, kérelemről 
a perújítás megengedhetősége tárgyában határoz. E körben ho-
zott határozatok nem ügydöntőek, mert a bíróság csupán abban 
a kérdésben dönt, hogy a felhozott okok alapján lehet-e helye 
perújításnak, az új bizonyítékok alkalmasak lehetnek-e a terhelt 
bűnösségét vagy büntetése mértékét jelentősen befolyásoló, el-
térő tényállás megállapítására. A perújítási kérelem elfogadása, 
a perújítás elrendelése önmagában nem oldja fel a perújítással 

420 Legf. Bír. Bkk. I. 357/2008/2. szám
421 Be. 414. § (1) bekezdés
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megtámadott határozat jogerejét, nem szünteti meg az alapügy-
ben hozott jogerős határozat végrehajthatóságát. Erre csak ak-
kor kerülhet sor, ha a bíróság a tárgyalás eredményétől függően 
megállapítja, hogy a perújítás alapos, és az alapügyben hozott 
ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi, illetve új 
ítéletet hoz.422

8.4.2.2.3. A pótmagánvádló vádindítványának elutasítása

Pótmagánvádas eljárásban a bíróságnak elsődlegesen abban 
a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a bírósági eljárás lefoly-
tatásának alaki (eljárásjogi) feltételei fennállnak-e. Eljárásjogi 
akadályok hiányában kerülhet sor a büntetőjogi felelősség anya-
gi jogi megalapozottságának vizsgálatára, és a büntetőjogi fele-
lősség tekintetében anyagi jogerőhatással bíró, érdemi határozat 
meghozatalára.

Nem bűncselekmény hiánya miatt kell megszüntetni az eljá-
rást, hanem törvényes vád hiánya okából el kell utasítani a vád-
indítványt, ha a vád az alaki vagy tartalmi követelményeknek 
nem felel meg. Utóbbiról akkor van szó, ha a cselekmény pontos 
körülírása hiányos, és ennek folytán anyagi jogi következtetés 
levonására alkalmatlan. Ha azonban a bíróság azt észleli, hogy 
a vád törvényes ugyan, de a vádindítványban szereplő történeti 
tényállás nem bűncselekmény, eljárást megszüntető határozatot 
kell hozni. Ha a megszüntető okot a másodfokú bíróság észleli, 
az elsőfokú határozatot megváltoztatva, az eljárást megszüntető 
határozatot maga hozza meg. A két jogintézmény sem az eljárási 
törvény eltérő rendelkezései, sem pedig az eltérő joghatásai miatt 
nem keverhető. A vádindítvány elutasítása még formailag sem 
eredményez kötőerőt, nem zárja ki a nyomozás későbbi elrende-
lését, és mivel nem a bűnösség kérdésében való érdemi döntés, 
felülvizsgálati eljárás tárgya sem lehet. Az eljárás megszünteté-
se bűncselekmény hiánya okából ellenben érdemi állásfoglalás, 
amely anyagi kötőerővel rendelkezik.

422 BH 2006. 352.

A vádindítványt elutasító végzés nem ügydöntő, de alaki jog-
erőre képes határozat. A pótmagánvádló vádindítványát elutasító 
végzés nem ügydöntő határozat, de a törvényi kellékek hiánya 
miatt történt elutasítással a bíróság mégis a vádról határoz, mert 
azzal meggátolja a bírósági eljárást. A vádindítványt elutasító 
végzés – jogerejét tekintve – hasonló a törvényes vád hiánya mi-
atti megszüntető végzéshez, annyiban, hogy anyagi jogerőhatása 
nincs, csupán alaki jogerőre képes határozat.423

A pótmagánvádló vádindítványának az elfogadása az ügyészi 
vádemeléssel azonos tartalmú olyan eljárási cselekmény, melynek 
következtében a büntetőeljárás új szakaszba lép. Megindítja a bí-
rósági eljárást, míg a vádindítványnak az elutasítása meggátolja 
azt. Ez esetben tehát meg sem indul az a bírósági eljárás, amely-
nek eredményeként a bíróság ügydöntő, érdemi határozatot hoz-
hatna. A pótmagánvádló vádindítványát elutasító végzés tehát 
ügydöntőnek nem tekinthető. Res iudicatat sem eredményez, 
a törvényi feltételek fennállása esetén a vádindítvány ismétel-
ten előterjeszthető. Annak elutasítása nem akadálya annak sem, 
hogy elrendeljék a nyomozás folytatását.424

Pótmagánvádas eljárásban a bíróságnak elsődlegesen abban a 
kérdésben kell állást foglalnia, hogy a bírósági eljárás lefolyta-
tásának alaki (eljárásjogi) feltételei fennállnak-e. Ennek igenlő 
megválaszolása után, eljárásjogi akadályok hiányában kerülhet 
sor a büntetőjogi felelősség anyagi jogi megalapozottságának 
vizsgálatára, és a büntetőjogi felelősség tekintetében anyagi jog-
erőhatással bíró, érdemi határozat meghozatalára.425

Az elutasított vádindítvány a Be.-ben írt feltételek megléte 
esetén, a törvényes határidőn belül ismételten előterjeszthető.

Ugyanakkor az eljárásnak a tárgyalás előkészítése során tör-
ténő, arra alapított megszüntetése, hogy a vád tárgyává tett cse-
lekmény nem bűncselekmény, már ügydöntő, érdemi határozat, 

423 90/2010. BK vélemény a pótmagánvádas eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felme-
rült egyes jogértelmezést igénylő kérdésekről
424 EBH 2004. 1016., Legf. Bír. Bfv. I. 306/2004. szám
425 BH 2008. 327., Be. 2. § (1) bek., 6. § (1) bekezdés

A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint



204 205

mely a büntetőjogi felelősség tekintetében anyagi jogerőhatással 
bír; az eljárásjogi szempontból törvényes vád büntetőjogi felelős-
séget megalapozó, anyagi jogi feltételének kérdésében foglal ál-
lást. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy a bíróság hatályon kívül 
helyezést eredményező eljárási szabálysértést követ el, ha anya-
gi jogerőhatással bíró ügydöntő határozatot hoz olyan esetben, 
amikor törvényes vád hiányában a vádindítvány elutasításának, 
illetve az eljárás megszüntetésének lenne helye. A pótmagán-
vádló vádindítványát elutasító jogerős végzés nem ügydöntő ha-
tározat, ezért az sem perújítási indítvánnyal, sem felülvizsgálati 
indítvánnyal nem támadható.426

8.4.2.2.4. Perújítási eljárásban hozott nem ügydöntő hatású 
ítélet

Perújítási eljárásban az alapügyben hozott ítéletet részben vagy 
egészben hatályon kívül helyező jogerős új ítélet ügydöntő ha-
tározat, mivel a büntetőjogi felelősségről, a büntetőjogi fő kér-
désekről határoz. Amennyiben a perújítási eljárás során hozott 
ilyen új ítélet jogerőssé válik, ellene a törvényben írt feltételek 
fennállása mellett felülvizsgálatnak is helye lehet. Ha azonban 
a bíróság a perújítási eljárás során a tárgyalás eredménye alapján 
úgy találja, hogy a perújítás alaptalan, azt a hivatkozott törvény-
hely alapján elutasítja. Ekkor nincs új érdemi döntés, a perújítást 
elutasító határozat pedig nem ügydöntő. Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, amikor a másodfokú bíróság állapítja meg a per-
újítás eredménytelenségét.

Ettől eltérő eljárásjogi helyzetet eredményezett, amikor az el-
sőfokú bíróság a védő által felhozott új bizonyítékok alapján a 
perújítást elrendelte, az ügyben tárgyalást tartott, ennek ered-
ményeként a perújítást alaposnak találta, ezért az alapügyben 
hozott ítéletet hatályon kívül helyezte, és a korábbi bűnösséget 
megállapító ítélettel szemben új érdemi döntést, felmentő íté-

426 BH 2010. 145.

letet hozott. Ez az ítélet azonban nem emelkedett jogerőre az 
ellene bejelentett jogorvoslat következtében. Ebben a másodfo-
kú eljárásban, a perújítási eljárás folyamán hozott elsőfokú íté-
let felülbírálata során, a perújítás jellegéből adódóan azt kellett 
vizsgálni, hogy a perújítás elrendelését megalapozó, az elsőfokú 
bíróság által feltárt és értékelt bizonyítékok alapján megállapí-
tott tényállás az alapeljárásban megállapított tényálláshoz képest 
tartalmaz-e olyan eltérő új tényadatokat, amelyek a perújítás 
céljának megfelelő döntést, a terhelt felmentését, a büntetőel-
járás megszüntetését, vagy lényegesen enyhébb büntetés kisza-
bását eredményezik. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság-
tól eltérő jogi álláspontra jutott, és úgy látta, hogy a perújítás 
során megállapított tényállásból – amelyet a releváns tények 
tekintetében megalapozottnak értékelt – a terhelt bűnösségére 
kell következtetni. A perújítás nem volt alapos, mert az új bi-
zonyítékok alapján megállapított tényállás nem eredményezte a 
terhelt felmentését. Az elsőfokú bíróság felmentő ítéletét ezért 
megváltoztatta, és a perújítást elutasította. A másodfokú bíróság 
határozata ítéleti formája ellenére nem érdemi határozat, anyagi 
jogi rendelkezést nem tartalmaz, büntetőjogi fő kérdésekről nem 
határozott, kizárólag a perújítás eredményéről és annak értéke-
léséről szól. Mindezekből következik, hogy a másodfokú bíróság 
perújítást elutasító határozata nem ügydöntő határozat, így fe-
lülvizsgálattal nem támadható.427

8.4.2.2.5. A kényszerintézkedésekről hozott határozatok 
jogereje

Nem ügydöntőek, de önálló fellebbezéssel megtámadhatóak a 
kényszerintézkedésekről rendelkező végzések is. Ezeknek a vég-
zéseknek csak formális, alaki jogereje lehet. A német jogiroda-
lomban Kaufmann az ideiglenes jogvédelmet adó határozatok 
körében tárgyalja azzal, hogy a jogerő ilyenkor a megtámadha-

427 BH 2006. 352., Legf. Bír. Bfv. II. 1850/2003. szám
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tatlanságot jelenti.428 A kényszerintézkedések azonnali büntetés 
jellegű hátrányt jelentenek, akkor is, ha annak deklarált célja nem 
lehet előrehozott büntetés. 

Az anyagi jogerő hatásai közül nem jellemző ezen határoza-
tokra a megváltoztathatatlanság, a jogviszonyok végérvényes 
szabályozása. A határozat bármikor megváltoztatható.

A kötelező erő is sajátos formában érvényesül. Ez különösen 
igaz a vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedésekre. Az elő-
zetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszün-
tetheti.429 Nem köti tehát ebben az irányban a bíróság határozata. 
Nem választható azonban külön a nyomozási bíró által a kény-
szerintézkedésekről hozott határozat jogereje a vádemelés után a 
perbíró által hozott hasonló döntéstől.

Nem lesz a döntésnek ítélt dolog (res iudicata) hatása, nem ér-
vényesül a kétszeres eljárás tilalma. A res iudicata hatása, hogy a 
jogerős határozattal elbírált cselekmény miatt újabb eljárás nem 
indítható azzal a terhelttel szemben, akinek büntetőjogi felelős-
ségéről a bíróság jogerős határozatában döntött. A kényszerin-
tézkedéseknél ilyen hatása nincs a döntésnek.

A végrehajthatóságból nem lehet következtetést levonni a 
határozat jogerejének terjedelmére nézve. A végzések ugyanis 
– különösen a kényszerintézkedésről szólóak – már a jogerőre 
emelkedés előtt is végrehajthatók, azokkal szemben a bejelentett 
fellebbezésnek nincs szuszpenzív hatálya.

Kötőerővel általában a jogerőre nem képes határozatok is ren-
delkeznek, a pervezető végzések kivételével. A belső kötőerő 
szerint a bíróság saját határozatához kötve van, azt nem változ-
tathatja meg. Nincs ilyen hatása a vádemelést követően hozott 
kényszerintézkedésről szóló határozatoknak. A vádemelést kö-
vetően a perbíró bármikor hozhat a korábbi kényszerintézke-
désétől eltérő tartalmú határozatot. Ha a tárgyalási nap elején 

428 Kaufmann, Martin Otmar: Die Rechtskraft im einstweiligen Verfahren und das 
Verhältnis zum definitiven Rechtsschutz. Bern: Stämpfli+Cie AG, Graphisches 
Unternehmen, 1993, 5. o., 68. o. 
429 Be. 136. § (4) bekezdés

fenntartotta az előzetes letartóztatást, az nem akadálya annak, 
hogy a tárgyalási nap végén a szabadlábra helyezésről döntsön, 
ha a korábbi végzése ellen nem éltek jogorvoslattal.

Bizonyító erő nem fűződik a kényszerintézkedésről hozott 
határozathoz. A bizonyító erő azt jelentené, hogy a rendelke-
ző részben és – egyes kivételektől eltekintve – az indokolásban 
foglaltakat egyaránt igaznak kell elfogadni mindaddig, amíg a 
bíróság azt rendkívüli perorvoslat eredményeként meg nem vál-
toztatja. Az előzetes letartóztatás tárgyában hozott határozatok 
egy (megalapozott) feltevésen alapulnak, ami messze áll a bizo-
nyosságtól.

A határozat megtámadhatatlansága jelenti az alaki jogerőt, azt, 
hogy az adott határozat rendes jogorvoslattal már nem támadha-
tó. A kényszerintézkedésről hozott határozatok kétség kívül egy 
idő után jogorvoslattal nem támadhatók meg, így a jogirodalom 
és a bírói gyakorlat is egységes abban, hogy a határozatok alaki 
jogerővel rendelkeznek.

Ezt jelzi például az is, hogy az elsőfokú bíróság a tárgyalás elő-
készítése során hozott, a vádlott előzetes letartóztatását fenntar-
tó végzésének jogerős elbírálásáig nem dönthet érdemben a vád-
lottnak a szabadlábra helyezése iránt előterjesztett kérelméről. 
A vádlott kérelmét ilyenkor az előzetes letartóztatás fenntartása 
ellen bejelentett fellebbezés indokolásának kell tekinteni, és azt 
a másodfokú bíróságnak kell megküldeni. A másodfokú bíróság 
ebben az esetben hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság sza-
badlábra helyezési kérelmét elutasító döntését.430

Az alakilag jogerős határozattal szemben további jogorvoslat 
nem lehetséges, de a szinte korlátlan számú újabb szabadlábra 
helyezési indítvány mindig kétségessé teszi azt, hogy a korábbi 
alakilag jogerős végzés jogereje mit is véd valójában.

Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványt a bí-
róság érdemben megvizsgálja, és erről indokolt határozatot hoz. 
Ha a terhelt, illetőleg a védő az ismételt indítványban új körül-

430 BH 2005. 207.
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ményre nem hivatkozik, a bíróság az indítványt érdemi indokolás 
nélkül elutasíthatja.431 Ezen elutasító határozatok jogorvoslattal 
támadhatóak, így azok alaki jogereje az indokolással ellátott vég-
zésekkel megegyező.

Az alaki és anyagi jogerő szerinti megkülönböztetés követke-
zetlen szabályozása a Be.-ben abból is kitűnik, hogy az egyes 
határozatok jogerejénél nem választja külön az anyagi és alaki 
jogerőt. Az újabb eljárás tilalmát már a Be. 6. §-a is alapelvi szin-
ten tartalmazza. A Be. 347. §-a alapján a végzések elleni felleb-
bezésre is az ítélet elleni fellebbezés szabályait alkalmazzuk. A 
végzésekre is alkalmazni kell például az abszolút és relatív hatá-
lyon kívül helyezési okokat.

Ezen okok közé tartozik az a szabály is, hogy a másodfokú bí-
róság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és meg-
szünteti az eljárást, ha a cselekményt már jogerősen elbírálták.432 
E szabály kényszerintézkedésekről hozott végzésekre történő 
alkalmazásával teljesen félrevezető eredményre juthatnánk, hi-
szen azt jelentené, hogy az (alaki) jogerő kizárja az újabb eljárást. 
Ebből is adódik a bírói gyakorlat dilemmája ezen végzések jog-
erősítő záradékkal való ellátásával kapcsolatban. Ha jogerőt álla-
pítanánk meg, a kényszerintézkedésről szóló határozat jogereje 
kizárná az újabb döntést és eljárást a kényszerintézkedésről.

A közzétett bírósági döntésekben ezen határozatok jogereje 
rendszeresen megjelenik. Erre utal az a döntés is, amely szerint, 
ha az elsőfokú bíróság pedagógus ülnök részvétele nélkül döntött 
a fiatalkorú vádlott előzetes letartóztatásának a fenntartásáról, 
és a végzése a fiatalkorú vádlott tekintetében első fokon jogerő-
re emelkedett, az ugyanebben a végzésben a felnőttkorú vádlott 
előzetes letartóztatása tárgyában hozott – nem jogerős – rendel-
kezésre ez az eljárási szabálysértés nem terjed ki. Az elsőfokú 
bíróság a fiatalkorú I. r. vádlott és a felnőttkorú II. r. vádlott elő-
zetes letartóztatását az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának 

431 Be. 133. § (1) bekezdés
432 Be. 373. § (1) bekezdés I/ d) pont

a kihirdetéséig fenntartotta. A végzés ellen a II. r. vádlott jelen-
tett be fellebbezést az előzetes letartóztatás további fenntartása 
miatt. „A végzés a fiatalkorú I. r. vádlott vonatkozásában jogerőre 
emelkedett.”433 A „jogerő” kifejezést tehát ugyanúgy alkalmazza 
a bírói gyakorlat, mint az ügydöntő határozatoknál, csak teljesen 
mást ért alatta.

8.4.2.2.6. Az óvadék

Az óvadék szabályozása körében a Be. – eltérően a többi kény-
szerintézkedésről hozható határozattól – több helyen is utal az 
óvadékkal kapcsolatos határozat jogerejére. „Az óvadékot a hatá-
rozat jogerőre emelkedése után kell készpénzben letenni a bíró-
ságon, vagy annak letételét külön jogszabályban meghatározott 
módon igazolni.”434 Ez a megállapítás felveti azt a kérdést, hogy 
az óvadékkal kapcsolatosan hozott határozatnak van-e eltérő 
jogerőképessége. Valójában az óvadékkal kapcsolatos végzésre is 
az egyéb kényszerintézkedésekre jellemző alaki jogerő állapítha-
tó meg.

Az előzetes letartóztatás és az óvadék alkalmazását összevetve 
látható, hogy a bíróságnak akkor is határoznia kell a szabadlábon 
vagy őrizetben lévő terhelt előzetes letartóztatásának elrende-
léséről, ha az óvadék összegét megállapítja, de annak tényleges 
letétele még nem történt meg. Csak az óvadék jogerős megál-
lapítása és tényleges letétele, illetve a letétel külön jogszabály-
ban meghatározott módon történő igazolása eredményezheti az 
előzetes letartóztatás megszüntetését, és a vádlott haladéktalan 
szabadlábra helyezését.435 A szabályozás különlegessége a jogerő 
szempontjából az, hogy két, egymást kizáró döntést hoz a bíróság 
jogerősen. Az előzetes letartóztatás a terhelt fogva tartását felté-
telezi, míg az óvadék engedélyezése a szabadlábra helyezését.

433 BH 1998. 327.
434 Be. 147. § (6) bekezdés
435 4/2007. BK vélemény Be. 147–148. §
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Ha a nyomozási bíró, illetve az elsőfokú bíróság az óvadékot 
megállapítja, a végzés jogerőre emelkedése és az óvadék tényle-
ges letétele esetére rendelheti el a terhelt szabadlábra helyezését. 
Az ügyész fellebbezésének elbírálásáig az óvadék megállapításá-
ról szóló rendelkezés nem emelkedik jogerőre, ezért a vádlottat 
még nem lehet szabadlábra helyezni. Az ügyészi fellebbezésnek 
így halasztó hatálya van.

A Be. közvetve korlátozza az óvadék elfogadása iránti kérelem 
indokolatlan ismételt előterjesztését annak érdekében, hogy az el-
járás időszerűségét a kérelem sorozatos benyújtásával a terhelt vagy 
a védő ne veszélyeztesse. Így ha az óvadék megállapítására irányuló 
indítványt a bíróság elutasította, a terhelt és a védő ismételten csak 
akkor terjesztheti azt elő, ha új körülményre hivatkozik. Ha ilyen új-
donság nem szerepel az indítványban, a bíróság azt érdemi indoko-
lás nélkül elutasítja. Az elutasító határozatnál semmiképpen nem áll 
fenn az újbóli eljárás tilalma, hiszen azt újból elő lehet terjeszteni.

8.4.3. A sem alaki jogerővel, sem kötőerővel nem rendelke-
ző határozatok

A nem ügydöntő határozatok egy része ún. pervezető és in-
dokolásra sem szoruló határozat. Ezeket a döntéseket a bíróság 
bármikor megváltoztathatja, minthogy még önálló fellebbezéssel 
sem támadhatóak. A jogorvoslati jogosultság a büntetőeljárás al-
kotmányos alapelve, így bírósági szakaszban is általában minden 
határozat ellen helye van jogorvoslatnak. Kivételt tesz ez alól a 
Be. a pervezető végzéseknél és a határozati formát nem igénylő 
bírói intézkedések tekintetében. Alakilag sem emelkednek jog-
erőre azok a végzések, amelyek ellen külön fellebbezés lehető-
sége nincs, csak az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban sé-
relmezhetők. Ilyen például a bizonyítási indítványról rendelkező 
határozat, a kizárásra vonatkozó indítvány elutasítását tartalma-
zó végzés, a nyilvánosságot kizáró határozat, a vádtól eltérő mi-
nősítés lehetőségének megállapítása, az öttagú tanács elé utalás 
vagy ennek megtagadása, egyes eljárást felfüggesztő végzések.436

436 Be. 244/A§ (3) bekezdés, Be. 260.§, Be. 276.§, 307.§ (2) bekezdés, 285.§ (3) bekezdés, 
288.§ (1) bekezdés

A perorvoslattal nem támadható végzések meghozatalának el-
mulasztása legfeljebb a kifogás intézményén keresztül kifogásol-
ható, de annak a jogerő szempontjából nincsen jelentősége.437

A pervezető végzések lényegében csak pertechnikai jellegűek, 
idézés, értesítés, tárgyaláskitűzés, bizonyítási cselekmény sor-
rendjéről való döntések. A jegyzőkönyv kijavítására irányuló in-
dítvány elutasításáról szóló bírósági határozat kapcsán mutatott 
rá arra az ítélőtábla, hogy az anyagi jogerővel és kötőerővel nem 
bír. Ezért, ha az eljárás további részében – szükség szerint az 
eljárásban részt vevő személyek megnyilatkoztatása után – újabb 
adatok merülnek fel, úgy nincs akadálya a jegyzőkönyv kijavítá-
sának, kiegészítésének.438

A jogerőre nem képes határozatokat nem is lehet kimerítően 
felsorolni. Az ügy bíróságra érkezését követően hozott, az ügy 
menetét megállapító, az eljárási cselekmény előkészítésére irá-
nyuló, vagy végrehajtása érdekében hozott valamennyi határo-
zat pervezető határozatnak minősül. Ezen végzések még alaki 
jogerőre sem képesek, bár csak látszólag megtámadhatatlanok, 
valójában az ügydöntő határozattal szembeni jogorvoslatban sé-
relmezhetőek. Kötőerejük nincs, ami azt is jelenti, hogy a bíróság 
azokat megváltoztathatja, visszavonhatja, helyükre új határoza-
tokat hozhat.

Tekintettel arra, hogy az elsőfokú bíróság végzései közül nem 
mind támadható külön fellebbezéssel, és e megállapítás a hatá-
rozati formát nem igénylő bírói intézkedésekre is vonatkozik, a 
törvény úgy rendelkezik, hogy ezeket a végzéseket és intézke-
déseket az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben lehet sérel-
mezni. Ez a szabályozás nem „utólagos jogorvoslati jogot” konst-
ruál, de megteremti annak lehetőségét, hogy a sérelmezett aktus 
a másodfokú bíróság tudomására jusson.439

A büntetés végrehajtása során hozott határozatok többnyi-
re szintén nem emelkednek jogerőre, már csak azért sem, mert 
fellebbezéssel nem támadhatóak (például a szabadságvesztés ha-

437 Be. 262/A §
438 Debreceni Ítélőtábla Bkf. II. 381/2012/2. szám
439 Be. 347. § (2) bekezdés
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lasztását engedélyező végzés vagy a részletfizetési engedély). Az 
ilyen végzések megváltoztatása, hatályon kívül helyezése nem 
kíván jogorvoslati eljárást. Ebbe a körbe tartozik a büntetés vég-
rehajtásának kizártságát megállapító végzés.

Abban következetes az ítélkezési gyakorlat, hogy az alapügy-
ben első fokon eljárt bíróság (tehát az ún. perbíróság) állapítja 
meg végzésben, hogy a jogerősen kiszabott büntetés végrehajtása 
kizárt, ha például az elítélt a marasztaló határozat jogerőre emel-
kedését követően elhalálozott. Nem zárható ki azonban, hogy 
a bíróság tévesen állapítja meg a büntetés végrehajtásának a ki-
zártságát – amint az közzétett ügyben is megtörtént –, így okkal 
merül fel a kérdés, hogy az ilyen közvetlen jogkövetkezményt 
nem tartalmazó deklaratív határozat jogereje utóbb feltörhető-e, és 
ha igen, akkor milyen eljárás keretében. Az nem kétséges, hogy 
ebben a helyzetben a bíróságnak megfelelő döntést kell hoznia 
annak érdekében, hogy az előkerült elítélttel szemben jogerősen 
kiszabott, még el nem évült büntetés (intézkedés) végrehajtásra 
kerüljön. E döntés lényeges tartalma, hogy a büntetés végrehajt-
hatóságának kizártságát megállapító végzés hatálytalan.

Okkal merül fel a kérdés, kötődik-e alaki és anyagi kötőerő a 
bíróságnak a büntetés-végrehajtás kizártságát megállapító hatá-
rozatához, avagy újabb adat felmerülése esetén azt a határoza-
tot hozó bíróság vagy más bíróság hivatalból vagy indítványra 
megváltoztathatja-e, illetve hatályon kívül helyezheti-e? A Leg-
felsőbb Bíróság döntése szerint a többszöri eljárás tilalma – az 
ott írt kivételekkel – kizárólag a bíróság jogerős ügydöntő hatá-
rozatára vonatkozik. Ügydöntőnek pedig csak azok a határoza-
tok tekinthetők, amelyekben a bíróság a Be. vonatkozó szabályai 
szerint lefolytatott bírósági eljárást követően a törvényes vádról 
határoz. Az ügy érdemében hoz tehát mindenkivel szemben kö-
telező érvényű, a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító, 
vagy őt felmentő ítéletet, illetve eljárást megszüntető végzést. A 
büntetés végrehajthatóságának kizártságát megállapító határo-
zatához nem fűződik alaki és anyagi kötőerő. Nincs ezért akadá-
lya annak, hogy az erre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság akkor, amikor a halottnak tartott terhelt előkerül, a meg-
felelő döntést meghozza.440

8.4.4. A nyomozási bíró határozatai

A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait ellátó nyomozási 
bíró több kérdésben is határozati formában dönt.441

A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos határozataira érvénye-
sek a perbíróságnak a kényszerintézkedésekről döntő végzései-
nél leírtak. Ezen végzéseknek legfeljebb alaki jogerejük van, de 
azok kötőerővel nem vagy alig rendelkeznek. A nyomozás során 
elrendelt kényszerintézkedés a még hatóságként eljáró ügyészt 
sem köti, az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az 
ügyész is megszüntetheti a nyomozási bíró „jogerős határozata” 
ellenére.442

A nyomozási bíró azon határozatai, amelyek ellen a felleb-
bezést a törvény kizárja, még alaki jogerőre sem képesek. Ilyen 
például a titkos adatszerzés engedélyezéséről döntő határozat, a 
titkos információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bi-
zonyítékként történő felhasználásának lehetőségéről döntő hatá-
rozat. Ezen határozatok után újabb indítvány esetén a nyomozá-
si bíró újból dönt. Az újabb indítvány korlátja az, hogy elutasítás 
esetén változatlan alapon újabb indítvány előterjesztésének nincs 
helye.443

A törvény szerint a ’jogerős határozat’ elleni fellebbezés elbí-
rálására vonatkozó határozat hozatalát a nyomozási bíró mellőz-
heti.444 A jogerős határozat alatt kizárólag alakilag jogerőképes 
határozatokat kell érteni, olyan határozatokat, amelyek ellen a 
jogorvoslat lehetőségét a törvény biztosítja.

440 EBH 2008. 1855.
441 Be. 207. § (2) bekezdés
442 Be. 136. § (4) bekezdés
443 Be. 214. § (1) bekezdés
444 Be. 215. § (6) bekezdés
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8.4.5. A nyomozó hatóság és az ügyész határozatainak jog-
erőképessége

A Büntető perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvény-
cikk (Bp.) óta egységes a jogirodalom abban, hogy a jogerő ha-
tásai csak a bíróság határozataihoz kapcsolódhatnak. Ebben is 
tükröződik a bíróságokra ruházott igazságszolgáltatási monopó-
lium. A Balogh–Edvi–Vargha kommentár ezt abból vezette le, 
hogy a büntetőigény tárgyában csak a bíróság határozhat, ebből 
következik, hogy sem az ügyésznek, sem a rendőrhatóságnak 
az a határozata, amellyel a nyomozást megszüntette, nem hoz 
létre res iudicatat, azaz az ilyen határozat az eljárás folytatását 
nem akadályozza.445 Király szerint a rendkívüli jogorvoslatokra 
vonatkozó szabályokból derül ki az, hogy a jogerő csak a bíróság 
határozataihoz kapcsolódhat.446

A Kúria is ugyanezt erősíti meg határozataiban. „A nyomozó 
hatóság, illetve az ügyész ügydöntő – így nyomozást megszünte-
tő – határozata nem akadálya annak, hogy a hatóság ugyanabban 
az ügyben utóbb az eljárást folytassa. A büntetőeljárásban eljá-
ró hatóságok határozatai közül kétségtelenül a bíróság ügydön-
tő határozataihoz fűződik olyan jogerőhatás, melynek feloldása 
csak kivételesen, rendkívüli jogorvoslattal lehetséges.”447

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában sincs kétség abban, hogy 
a büntetőeljárásban eljáró hatóságok határozatai közül csak a 
bíróság határozataihoz fűződik jogerőhatás. Az ugyanazon sze-
méllyel szemben ugyanazon bűncselekmény miatti kétszeri el-
járás tilalma csak jogerős bírósági határozat esetén érvényesül. A 
nyomozás megtagadása vagy megszüntetése nem akadálya újabb 
nyomozásnak, illetőleg az eljárás későbbi folytatásának.448

A büntetőeljárásról szóló törvény felsorolja, milyen kérdések-
ben határoz az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, azonban ezen 
határozatok egyikéhez sem kapcsolódhat jogerőhatás.449

445 Balogh–Edvi–Vargha: i. m. 178. o.
446 Király (2000): i. m. 494. o.
447 Kúria Bfv. III. 615/2011/6. szám
448 42/1993. (VI. 30.) AB határozat
449 Be. 169. §

8.4.5.1. A feljelentés elutasítása

A feljelentést elutasító határozatnak nincsen jogerőképessége. 
Nem zárja ki a feljelentés elutasítása az újabb feljelentést, illetve 
az újabb eljárás megindítását. A feljelentés-elutasítási okok kö-
zött sem szerepel az, hogy a feljelentést korábban már elutasítot-
ta a hatóság. A törvény eredeti szövegében az ügyész a feljelentés 
elutasításakor a terheltet megrovásban részesíthette.450 Ez a sza-
bály kikerült a törvényből, így nem is merülhet fel az a kérdés, 
hogy az ügyészi megrovással elutasított feljelentés esetén hogyan 
alakul a jogerő kérdése. 

8.4.5.2. A nyomozás mellőzése

Nyomozás mellőzésére valójában csak akkor kerülhet sor, ha 
az eljárás tárgya több, anyagi halmazatban álló bűncselekmény 
(például nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette, vala-
mint kisebb értékre elkövetett lopás vétsége). Ilyen esetben az 
opportunitást engedő szabályok a gyanúsított kihallgatását kö-
vetően lehetővé teszik, hogy a nyomozást a büntetőjogi felelős-
ségre vonás legsúlyosabb mértékének az esélye, és ne a legalitás 
parancsa határozza meg, még akkor is, ha ez a sértett érdekeivel 
ellentétes. Jogerőt a döntés azonban nem képezhet, ugyanis ha a 
legsúlyosabb bűncselekményben felmentő ítélet született, vagy 
más okból az eljárás megszüntetésre kerül, nincs kizárva az, hogy 
folytatódjon elévülési időn belül a nyomozás a korábban mellő-
zött bűncselekménnyel kapcsolatosan. 

8.4.5.3. A nyomozás megszüntetése

A nyomozó hatóság és az ügyész nyomozást megszüntető ha-
tározatához sem fűződhet jogerő. A nyomozás megszüntetése 
után, ha újabb bizonyítási eszközök, újabb adatok bukkannak fel, 
az nem akadálya annak, hogy az ügyben később, az elévülési időn 

450 Be. 174. § (5) bekezdés eredeti szövege
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belül a nyomozást folytassák. A nyomozás megszüntetése esetén 
lehetőség van megrovás alkalmazására, ha ez történt, a felettes 
ügyész a nyomozást megszüntető határozatot hatályon kívül he-
lyezi.451 Ez a szabály is jelzi, hogy nincs a határozatnak még bel-
ső kötőereje sem, az nem megváltoztathatatlan, és bizonyító erő 
sem kapcsolódik hozzá.

Az Alkotmánybíróság vizsgálta a Be. azon eredeti szabályait, 
hogy a nyomozás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomozást 
az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész határozattal rende-
li el. Ha a gyanúsítottat megrovásban részesítették, az ügyész, 
illetőleg a felettes ügyész a nyomozást megszüntető határoza-
tot hatályon kívül helyezi. A büntetőeljárást folytatni kell, ha a 
gyanúsított a nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott 
panaszában a megrovás alkalmazását sérelmezi, és a büntetőel-
járás megszüntetésének más oka nincs. Az alkotmánybíróság-
hoz benyújtott indítványban megfogalmazott sérelem lényege 
az volt, hogy amennyiben az ügyész a nyomozást megszüntető 
határozatban a gyanúsítottat megrovásban részesíti, de ez ellen 
a gyanúsított panasszal él, úgy a büntetőeljárást folytatni kell, 
amennyiben a büntetőeljárás megszüntetésének nincs más oka. 
A büntetőeljárás folytatása ellen nincs jogorvoslati lehetőség. Az 
indítványozó véleménye az volt, hogy ilyenkor nem érvényesül 
az érdemi jogorvoslathoz való jog, mivel a következetes ügyé-
szi jogértelmezésnek megfelelően sem a megrovást alkalmazó 
ügyész, sem a felettes ügyész a panaszt érdemben nem bírálja el. 
A megrovást sérelmező panasz alapján az azt alkalmazó ügyész 
elrendeli a büntetőeljárás folytatását, a panaszt nem terjeszti fel 
a szervezeten belül magasabb fórumhoz. Az alkotmánybíróság 
álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a vizsgált rendelkezés 
egyáltalán nem korlátozza, és nem is „üresíti ki” a jogorvoslat-
hoz való jogot, csupán a jogorvoslatot elbíráló felettes ügyész 
döntési jogkörét korlátozza, illetve azt akadályozza meg, hogy a 
megpanaszolt határozat a bírósági eljárást megelőzően „jogerőre” 

451 Be. 190. § (1) bekezdés j) pont, Be. 191. § (2) bekezdés

emelkedjen és végrehajtható legyen.452 Látható, hogy az Alkot-
mánybíróság határozata idézőjelben alkalmazza a „jogerő” kife-
jezést a nyomozás során hozott határozatokra, hiszen nincs más 
megfelelő kifejezés, ami a nyomozás során hozott – valójában 
még alaki jogerővel sem rendelkező – határozat megjelölésére 
szolgálhatna, ezzel próbálva kifejezni azt, hogy az adott pillanat-
ban a hatóság az ügyet tervei szerint befejezte.

A bírósági gyakorlatban is rendszeresen felmerül az, hogy 
a nyomozás során hozott eljárást megszüntető határozatnak 
mennyiben lehetséges olyan jogerőhatása, ami érinti a bíróság 
által meghozható döntést is. Ezt szemlélteti az a büntetőügy, 
ahol az első fokon eljárt városi bíróság a fellebbezéssel érintett 
vádlottat 3 rb. adócsalás bűntette, és 3 rb. magánokirat-hamisítás 
vétsége miatt pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és 
védője felmentés érdekében fellebbezést jelentett be. A megyei 
főügyészség átiratában indítványozta, hogy a megyei bíróság he-
lyezze hatályon kívül a városi bíróság vádlottal szemben 3 rb. 
magánokirat-hamisítás vétsége miatt hozott marasztaló rendel-
kezését, mert a városi ügyészség korábban már a 3 rb. magán-
okirat-hamisítás vétsége miatt indult eljárást – elévülés okán 
– megszüntette. Következésképp e cselekmények tekintetében 
marasztaló rendelkezésnek nem lehet helye. A másodfokon el-
járt megyei bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és 
a vádlottat az ellene 3 rb. magánokirat-hamisítás vétsége miatt 
emelt vád alól felmentette. A másodfokú bíróság ítélete ellen a 
felmentő ítéleti rendelkezés miatt az ügyész jogorvoslatot jelen-
tett be. A megyei főügyészség átiratában kifejtette, hogy a má-
sodfokú bíróság ítéleti rendelkezése a 3 rb. magánokirat-hami-
sítás vétsége tekintetében eljárási szabályt sért, mert álláspontja 
szerint a városi ügyészség nyomozást megszüntető határozata e 
körben „quasi jogerős elbírálást” eredményezett – a megyei bíró-
ságnak tehát nem volt jogi lehetősége arra, hogy a városi ügyész-
ség „jogerős” nyomozást megszüntető határozatát érdemben 

452 56/2010. (V. 5.) AB határozat
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felülvizsgálja. A nyomozás megszüntetése nem akadálya annak, 
hogy ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást folytassák, de ab-
ban az esetben, ha a nyomozás megszüntetése ellen nem éltek 
panasszal, illetve az ügyész vagy a felettes ügyész nem rendelte 
el a nyomozás folytatását, utóbb azt csak a bíróság rendelheti el 
az ellen, akivel szemben a nyomozást korábban megszüntették. 
A bíróság alatt azonban e körben nem bármely bíróság értendő, 
mert a nyomozás megszüntetését követően a nyomozás folyta-
tásának elrendelését egyértelműen a nyomozási bíró jogkörébe 
utalja. Ennek megfelelően az erre vonatkozó marasztaló határo-
zat hatályon kívül helyezésének lett volna helye. A magánokirat-
hamisítás bűncselekményének elévülése, illetve az elévülés hiá-
nya tekintetében az ítélőtábla osztotta a másodfokú bíróság (és 
a fellebbviteli főügyészség képviselőjének) álláspontját. Rámuta-
tott azonban arra is, hogy az ügyész által elévülés címén hozott 
eljárást megszüntető határozatnak anyagi jogi kötőereje nincs, 
az ügyész bármikor vádat emelhet. Fentiek alapján a vádlottal 
szemben a magánokirat-hamisítás vétsége miatt büntethetősége 
nem szűnt meg, ezért törvényesen döntött a másodfokú bíróság, 
mikor felmentéséről határozott.453

Függetlenül attól, hogy a nyomozás során hozott ügyészi ha-
tározatok jogerejét nem ismerjük el, az előzőekben hivatkozott 
alkotmánybírósági döntéshez hasonlóan rendszeresen találkoz-
hatunk a tudományos jogirodalomban és az eljáró hatóságok 
határozataiban idézőjelbe tett jogerő kifejezéssel, amivel a már 
meg nem támadható ügyészi határozatokat szokás megjelölni. 
Herke például akkor használja jobb kifejezés hiányában, ami-
kor az ügyészi megrovás megállapodás jellegét szemlélteti. „Az 
ügyészi megrovás ’jogerőre emelkedéséhez’ a vádlott hallgatóla-
gos beleegyezése szükséges” – írja, hiszen ha az ellen panasszal él, 
akkor folytatni kell a nyomozást. Ugyanez a helyzet a vádelha-
lasztással is, ahol a hallgatólagos beleegyezés mellett a háttérben 
további konszenzusok is meghúzódhatnak. A terhelt által vállalt 

453 Debreceni Ítélőtábla Bhar. I. 789/2010/3. szám

kártérítés, jóvátétel stb. nehezen képzelhető el a vád és a védelem 
előzetes, akár a sértett bevonásával történő egyeztetése nélkül. 
Ugyanilyen hallgatólagos megállapodás húzódik meg a tárgya-
lásmellőzéses eljárásnál, sőt sok esetben a bíróság elé állításra is 
csak azért kerülhet sor, mert az előzetes megbeszélés, konszenzus 
alapján a terhelt belátja, hogy beismerés esetén gyorsabb és – a 
gyakorlati tapasztalatok alapján – némiképp enyhébb szankció-
val járó felelősségre vonásra számíthat.454

A régi Be. kapcsán Herke veti fel az ún. quasi jogerő lehetőségét 
az ügyészi határozatokhoz kapcsolódóan. Ha az ügyészség a vád-
elhalasztás tartamának eredményes letelte miatt megszüntette a 
nyomozást, a hatóság ugyanabban az ügyben az eljárást nem foly-
tathatta, kivéve, ha a gyanúsítottal szemben a vádemelés elhalasz-
tásának tartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt 
vádemelésre került sor, illetve a gyanúsított pártfogó felügyelet 
magatartási szabályait súlyosan megszegte, avagy ha megállapí-
tották, hogy a vádemelés elhalasztása valamely kizáró ok ellenére 
történt. Herke ezzel kapcsolatban jegyezte meg, hogy ez a ren-
delkezés lényegében kizárta az azonos alapon való új eljárást, és 
talán itt beszélhetünk „quasi jogerőről” a nyomozás során is.455

Az opportunitási eszközök alkalmazása a nyomozás során két-
ségtelenül felveti a jogerő kérdését is. Az opportunitással érintett 
terheltek, illetve cselekményeik esetében azonban a Be. szerint a 
jogerő nem fog beállni, legfeljebb az elévüléssel szűnik meg vég-
érvényesen a cselekmény büntethetősége. Az ügyésznek a vád-
emelés elhalasztása tárgyában hozott határozata sem emelkedhet 
jogerőre, az nem zárja ki az újabb eljárást, és így rendkívüli per-
orvoslat nélkül változtatható meg a felettes ügyész által. Abban 
az esetben, ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredménye-
sen telt el, az ügyész határozattal megszünteti a nyomozást. El-
vileg nincs helye ilyenkor az eljárás folytatásának, de nincs olyan 
szabály sem, ami kizárná a vádemelés lehetőségét.

454 Herke (2010): i. m. 98. o.
455 Herke: uo. 54. o
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Amikor a nyomozás megszüntetése ellen nem éltek panasszal 
(illetve a felettes ügyész nem rendelte el a nyomozás folytatását), 
utóbb azt csak a bíróság rendelheti el az ellen, akivel szemben 
a nyomozást korábban megszüntették.456 Ha a nyomozás foly-
tatásának elrendelése iránti indítványt elutasította, változatlan 
alapon a nyomozás folytatásának elrendelése iránti ismételt in-
dítvány-előterjesztésnek nincs helye. A büntető eljárásjog elméle-
te című tankönyv szerzőinek álláspontja szerint ez az eset is az 
ügyészi határozatok „quasi jogerőssé válását” sugallja.457

Álláspontom szerint azonban ilyenkor sem következik be sem 
’quasi’, sem rendes jogerő. Az ügyészi határozatokra a „jogerő” 
kifejezés alkalmazása csak tovább bonyolítaná az egyébként is 
áttekinthetetlenné váló jelentését a jogerő fogalmának. Egyet-
értek azzal a felvetéssel, hogy jó lenne egy olyan elfogadott jogi 
szakkifejezést találni, amely ezen határozatok eljárást befejező 
szerepét kifejezi, de erre a „jogerő” kifejezést alkalmatlannak és 
félrevezetőnek tartom. A határozat annak ellenére, hogy befejezi 
az eljárást, mégsem zárja ki az újabb eljárás lehetőségét, annak 
nincsen ne bis in idem hatása, később megváltoztatható, és teljes 
határozottsággal megtámadhatatlannak sem nevezhető. Az elle-
ne benyújtott panaszt ugyanis a felettes ügyész elbírálja.

Jogértelmezési kérdést jelent, hogy a Be. 191. § (3) bekezdé-
sében írt szabály csak egyszerűen egy lex imperfectának tekin-
tendő-e, vagyis egy olyan rendelkezésnek, amelynek megszegése 
semmiféle következménnyel nem jár, vagy pedig a nyomozási 
normáktól eltérés relatív, esetleg feltétlen, a vád törvényességét is 
érintő eljárási szabálysértést valósít meg.

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által megjelentetett kom-
mentár szerint garanciális jelentősége van annak, hogy utóbb 
csak a nyomozási bíró rendelheti el a nyomozás folytatását azzal 
szemben, akivel a nyomozást korábban megszüntették.458

Az ítélőtáblához került hasonló ügyben a bíróság úgy foglalt 

456 Be. 191. § (3) bekezdés
457 Herke–Fenyvesi–Tremmel (2012): i. m. 318. o.
458 Holé–Kadlót: i. m. III. kötet, 99–100. o.

állást, hogy a nyomozási bíró döntésének beszerzése csak ak-
kor nem mellőzhető, ha a már lezárt ügyben további nyomozá-
si cselekmények elvégzése szükséges. Lehetséges ugyanis, hogy 
elmaradt egy már korábban ismert tanú kihallgatása, vagy egy 
különleges szakértelmet igénylő kérdés tisztázása, de az is elő-
fordulhat, hogy az ügyben teljességgel ismeretlen új bizonyíték 
merült fel. Ilyenkor a tanúk kihallgatása vagy a szakértő bevo-
nása érdekében a nyomozást folytatni, újra folyamatba tenni 
csak a nyomozási bíró határozatának a beszerzése után lehet. A 
hivatkozott határozat különbséget tesz az eljárás folytatásának 
elrendelése, illetve a nyomozás folytatásának elrendelése között. 
A döntés az eljárás folytatásának elrendelése alatt azt érti, hogy 
ha a felettes ügyész – nyomozási cselekmények nélkül – pusz-
tán átmérlegeli a megszüntetésről döntő határozatot, akkor ezt 
nyomozási bíró közreműködése nélkül is megteheti. Ha azonban 
további nyomozási cselekmény szükségessége merül fel, akkor 
nélkülözhetetlen a nyomozási bíró döntése. A határozat szerint a 
nyomozás során elkövetett eljárási szabálysértések önmagukban 
általában nem vezethetnek a vád törvényességének hiányához, 
legfeljebb ahhoz, hogy valamely bizonyítási eszközből származó 
tény – a Be. 78. § (4) bekezdése alapján – az eljárás során nem ér-
tékelhető, így azt az ügydöntő határozat meghozatalakor figyel-
men kívül kell hagyni.459 Megjegyzem azonban, hogy annak nem 
lehet akadálya, hogy a bíróság utóbb maga is felvegye hivatalból 
vagy ügyészi indítványra az adott bizonyítást.

Más ügyben a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a vád-
hatóság eljárási szabályt sértett, amikor a nyomozási bíró hatá-
rozatát nem szerezte be. A büntetőeljárás dogmatikai rendszere 
szerint azonban a vádemelés előtt az ügy ura az ügyész. A tör-
vénysértés ellenére ezért a törvényes vád hiányára következtetni 
nem lehet.460

459 Pécsi Ítélőtábla Fkhar. I. 292/2010/2. számú határozat
460 Debreceni Ítélőtábla Bf. II. 545/2010/26. számú határozat
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A Legfelsőbb Bíróság (jelenleg már Kúria) felülvizsgálati eljá-
rásban döntött arról, hogy törvényes marad-e a vád akkor, ha a 
rendőrség a nyomozást „jogerős határozattal” megszüntette, és a 
felettes ügyész elrendelte az eljárás folytatását, aki azonban ezzel 
eljárási szabályt szegett, mivel a nyomozási bíróhoz kellett volna 
fordulnia. A felülvizsgálati indítvány indokai szerint a vád ilyen-
kor nem törvényes, mert az ügyészség nem volt jogosult vád-
emelésre. A Legfelsőbb Bíróság az indítvány érvelésével azonban 
nem értett egyet. Rámutatott arra, hogy akkor törvényes a vád, 
ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában 
meghatározott személy pontosan körülírt, büntetőtörvénybe üt-
köző cselekménye miatt kezdeményezi a bírósági eljárás lefoly-
tatását. Következésképpen a törvényes vád követelménye nem a 
vádelőkészítés, hanem – annak következménye – a benyújtott vád 
alapján vizsgálandó. Így a vádemelésre jogosultság (alaki legiti-
máció) vizsgálata sem terjedhet ki a vád-előkészítési (nyomozási, 
vádemelési) szakasz vizsgálatára. A törvényes vád alaki feltétele-
ként az vizsgálandó, hogy a vádiratot benyújtó ügyész hatásköré-
be tartozik-e a vád szerinti bűncselekmény miatt a vádemelés. A 
vádemelésről az ügyész kizárólagosan dönt, aminek megnyilvá-
nulása, hogy a bírósághoz benyújtja a vádiratot, amely vádemelés 
ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Ha a törvényes vád követelménye kapcsán vizsgálandó lenne 
a vádelőkészítés, akkor a bíróság – hivatalból – felülbírálná az 
ügyész vádemelésről való döntését, amire nincs törvényi lehető-
sége. A bíróság az ügyész vádemelésről való döntését nem bírál-
hatja felül, jogkörébe a benyújtott vád eljárásra (alaki és tartalmi 
szempontból való) alkalmasságáról, valamint magáról a vádról 
való döntés tartozik. Utóbbiak körében lehet jelentősége a vád-
emelést megelőző szakasz esetleges hiányosságának. Kétségte-
len, hogy az ügyész a Be.-ben meghatározott feltételek esetén, 
a nyomozás elvégzését követő iratismertetés megtörténte után 
emel vádat. E rendelkezések azonban a vád törvényessége szem-
pontjából közömbösek.461

461 Legfelsőbb Bíróság Bfv. III. 615/2011/6. szám

A vádemelés feltételét értelemszerűen a törvényes vád köve-
telménye adja, illetve annak teljesítése képezi. Ennek érdekében 
végeztet nyomozást vagy nyomoz az ügyész, és történik a tényál-
lás felderítése. A többi rendelkezés garanciális jelentőségű, amint 
az ügyészi intézkedés megtételére előírt határidő túllépése nincs 
kihatással a bíróság eljárásának alapját jelentő, és kereteit meg-
határozó vád törvényességére.462

A kifejtettek értelmében a vádirat alaki legitimációja az eljárási 
szabálysértés ellenére kétségtelen, ha tartalma eleget tesz az ala-
nyi, tárgyi és büntetőjogi meghatározottság, valamint személy-
re konkretizáltság törvényi követelményének. Mindebből az a 
következtetés is levonható, hogy annak a szabálynak, hogy csak 
a nyomozási bíró rendelheti el a nyomozás újrafolytatását, ha 
meghatározott személlyel szemben szüntették meg a nyomozást, 
nincs jelentősége a jogerő szempontjából.

8.4.5.4. A „jogerős” parancsnoki döntés

Felmerül még a jogerő kérdése a katonai vétségek fegyelmi 
elbírálásával kapcsolatban. A katonai ügyésznek lehetősége van 
a feljelentés elutasítására, illetőleg a nyomozás megszüntetésé-
re, és az iratokat a fegyelmi eljárásra illetékes parancsnoknak 
megküldeni, ha a katonai vétség miatt a büntetés célja fegyelmi 
fenyítéssel is elérhető. A fegyelmi eljárásra illetékes parancsnok 
a szolgálati viszonyt szabályozó külön törvények rendelkezései 
szerinti eljárásban, az ott meghatározott fegyelmi fenyítéseket 
szabhatja ki. A büntető eljárásjog külső jogforrásaiként jelent-
kező külön törvények szerinti fegyelmi eljárásra vonatkozó sza-
bályok közös vonása, hogy azok alkalmazása során a parancsnok 
saját hatáskörben, önállóan, de nem saját személyében, hanem 
nyomozótiszt útján jár el.463

A törvény megfogalmazása szerint a megfenyített és védője – 
ha a külön törvényben meghatározott panaszjogát kimerítette 

462 Be. 216. § (1) és (3) bekezdés, vö.: 62/2006. (XI. 23.) AB hat. ind. III/B/3.
463 Hautzinger Zoltán: A katonai büntetőjog rendszertana. AndAnn, Pécs, 2010, 173. o.

A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint A határozatok csoportosítása jogerőre képesség szerint



224 225

– a ’jogerős parancsnoki döntést’ követő három napon belül a 
fegyelmi eljárásra utalt bűncselekmény miatt fenyítést kiszabó 
határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kére-
lem elbírálásáig a fenyítés nem hajtható végre.464

A fegyelmi eljárásban hozott „jogerős” parancsnoki döntés 
még megtámadható, megváltoztatható, nincs kötőereje, és az 
újabb eljárás lehetőségét sem zárja ki, azaz a törvény helytelen 
szóhasználata ellenére azon még alaki jogerőt sem érthetünk. A 
parancsnoki döntésnek a törvényben megjelölt jogereje nem té-
veszthető össze a jogerőnek a bírósági határozatokhoz fűződő 
jelentésével.

464 Be. 485/B §

9. A jogerőre emelkedés időpontja

A végzések jogerőre emelkedésének időpontjáról a Be. kife-
jezetten nem rendelkezik. Ez sajnálatos hiányosság, de részben 
érthető, mert a végzéseknél fő szabály, hogy fellebbezésre tekin-
tet nélkül végrehajthatók. 

Az ítéletek jogerőre emelkedését a törvény egyértelműen meg-
határozza. Az elsőfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik 
jogerőre, amelyen azt kihirdették, feltéve, hogy ellene a törvény 
a fellebbezést kizárja, vagy a fellebbezésre jogosultak úgy nyilat-
koztak, hogy nem kívánnak fellebbezni, illetőleg a fellebbezést 
visszavonták, avagy a fellebbezési határidő fellebbezés bejelenté-
se nélkül telt el, illetve a másodfokú bíróság a fellebbezést eluta-
sította, vagy az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, feltéve, 
hogy harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye.

A másodfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerőre, 
amelyen azt meghozták, feltéve, hogy ellene a törvény a felleb-
bezést kizárja, a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy 
nem kívánnak fellebbezni, illetőleg a fellebbezést visszavonták, a 
fellebbezésre nyitva álló határidő fellebbezés bejelentése nélkül 
telt el, végül akkor is, ha a harmadfokú bíróság a fellebbezést 
elutasította, vagy a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A harmadfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerő-
re, amelyen azt meghozták.465

Ha az elsőfokú bíróság elmulasztja a törvényben kizárt, az arra 
nem jogosulttól származó vagy elkésett fellebbezés elutasítását, 
ezt a mulasztást a másodfokú bíróságnak pótolnia kell. A végzés 
annak megállapítását jelenti, hogy az első fokon hozott ügydöntő 
határozat elleni fellebbezés érdemben nem bírálható el, ezért az 
jogerőre emelkedik. A másodfokú bíróság végzése a másodfokú 
eljárásban első fokon hozott olyan nem ügydöntő végzés, amely 
ellen az elsőfokú eljárásban is fellebbezésnek lenne helye. Ezért 
fellebbezéssel támadható.466

465 Be. 588. § (2)–(4) bekezdés
466 4/2007. BK vélemény
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Ha a kihirdetett ügydöntő határozat rendelkező részéből meg-
állapítható, hogy az (másod)fellebbezéssel nem támadható, a ta-
nács elnökének meg kell állapítania, hogy a határozat jogerőre 
emelkedett és (tartalmától függően) végrehajtható. Nem akadá-
lyozza a határozat jogerőre emelkedését a határozat kihirdetése 
után a törvényben kizárt vagy arra nem jogosulttól származó fel-
lebbezést elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezés, amelynek 
elbírálását a másodfokú bíróság mellőzi. Az ilyen fellebbezés 
folytán a tanács elnökének nem kell felterjesztenie az iratokat a 
harmadfokú bírósághoz.467

Annak ellenére, hogy az ítélet jogerőre emelkedésének idő-
pontját az eljárási törvény rendezi, számtalan vitás kérdés merül-
het fel. Különösen igaz ez a megállapítás akkor, ha a jogorvoslat 
megengedhetőségének kérdése is vitás, például amiatt, hogy a 
harmadfokú eljárás feltételei fennállnak-e.468

A jogerőre emelkedés napjához fontos jogi következmények 
kapcsolódnak, ezért jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a törvény 
állapítsa meg azt az időpontot, amelytől a bírósági határozatot 
jogerősnek kell tekinteni. A felfüggesztett szabadságvesztés pró-
baideje kezdetét és végét a jogerő alapján kell számítani, meg-
alapozza a visszaesői és többszörös visszaesői minőséget, vagy 
az elévülés kezdő és befejező időpontját, de az összbüntetésbe 
foglaláskor, vagy a büntetőítélethez fűződő hátrányos következ-
mények alóli mentesüléskor is jelentősége van.

A jogerő időpontjának tehát komoly jelentősége van, amit el-
vileg a törvény meghatároz, de mégis adódhatnak vitás esetek, és 
nem lehet kizárni, hogy ennek eldöntéséről végzésben döntsön 
a bíróság.

Időpontjának meghatározása akár egy felfüggesztett szabad-
ságvesztés utólagos elrendelésének a lehetőségét is felveti vagy 
elvetheti. Azt nem vitatom, hogy fellebbezhető végzés nélkül 
önállóan is módosíthatja az ügyben eljáró tanács elnöke a jogerő 

467 1/2007. BK vélemény 2. pont: A harmadfokú eljárás lehetőségének vizsgálata
468 Legf. Bír. Bhar. I. 707/2007/14. szám; Debreceni Ítélőtábla Bhar. II. 445/2010/6. 
szám

időpontját meghatározó záradékot, de ha a záradék helyességét 
vitató indítványt elutasítja (vagy annak helyt ad) a bíróság, akkor 
ezen határozat ellen már nincs kizárva a jogorvoslat lehetősé-
ge. Kétséges, hogy ha a másodfokú bíróság jogerősen dönti el 
a határozat vitatott jogerőre emelkedését, akkor azt csakugyan 
módosíthatja-e önállóan az alapügyben eljárt tanács elnöke.

Előfordult, hogy még rendkívüli jogorvoslattal is élt az ügyész 
a terhelt javára, mert az eljárt bíróság elszámolta egy nappal a 
felfüggesztett szabadságvesztés büntetés jogerőre emelkedésének 
időpontját. A Btk.-ban szabályozott határidők ugyanis anya-
gi jogi vonatkozásúak, amelyeknek egyik jellemzője az, hogy a 
kezdőnap a határidőbe beszámít, vagyis a felfüggesztett büntetés 
próbaideje a határozat jogerőre emelkedésének napjával kezdő-
dik, és ehhez igazodik a határidő utolsó napjának a számítása. Az 
ítélet jogerőre emelkedésének időpontja viszont már eljárásjogi 
kérdés, amelynél a Be. rendelkezései az irányadóak.469

Egy másik ügyben a terhelt a felfüggesztett szabadságvesztés 
büntetése kihirdetésekor bejelentette, hogy esetleges fellebbezé-
sének bejelentésére három napot fenntart, majd ezen határidő 
alatt semmiféle nyilatkozatot nem tett. A közzétett döntés sze-
rint a harmadik nap 24. órájáig élhetett volna a terhelt azzal a 
jogával, hogy az ítélet ellen fellebbezést jelent be, így az addig 
nem emelkedett jogerőre. A terhelt az újabb bűncselekményét 
a 3. napon, a délutáni órákban követte el, tehát a felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés jogerőre emelkedése előtt, így tör-
vénysértő volt az újabb ügyben eljáró bíróság döntése, amikor a 
felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtását elrendel-
te. Az ítélet jogerőre emelkedésének időpontja eljárásjogi kérdés, 
amelynél a Be. rendelkezései az irányadók. Az anyagi jogi határ-
idő számítása folytán a városi bíróság június 9. napján jogerő-
re emelkedett ítéleténél a próbaidő kezdőnapja ugyanez a nap, 
a jogerőre emelkedés napjának a megállapítására vonatkozóan 
azonban a Be. rendelkezései az irányadók, márpedig csak az íté-

469 BH 1983. 474.
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let jogerőre emelkedését követő újabb bűncselekmény elkövetése 
alapozza meg a felfüggesztett szabadságvesztés utólagos elren-
delését.470

Talán érdemes megemlíteni, hogy az anyagi és eljárásjogi ha-
táridő közötti különbség lényege, hogy a kezdőnap az anyagi 
jogi határidőbe beszámít, viszont az eljárásjogi határidőbe nem 
számít be. Ennek indoka, hogy amíg az anyagi jogi határidő a 
tudomásszerzéstől függetlenül magához a történéshez, addig 
az eljárásjogi határidő valójában a tudomásszerzéshez kötődik. 
Eljárásjogi határidő esetében ugyanis a határidő kezdetére okot 
adó körülmény valójában nem más, mint a tudomásszerzés, ezért 
annak napja (a kezdőnap) a határidőbe nem számít be.471 Az el-
járásjogi határidőknél lehetővé teszi a törvény az igazolási ké-
relem benyújtását, jelentősége lehet a munkaszüneti napoknak, 
vagy a hatóság hivatali munkaideje végének is.

Abból következően, hogy a jogerő megállapításánál már az 
eljárási határidők számításának a szabályai az érvényesek, jelen-
tősége lehet annak, hogy az ítélet jogerőre emelkedése – óra sze-
rint – mely időpontban következik be. Így például, ha valamely 
első-, másod- vagy harmadfokú bírósági ítélet valamely napon 
délelőtt 10 órakor emelkedett jogerőre, és a terhelt ezt követően 
valósította meg az újabb bűncselekményt, a felfüggesztett sza-
badságvesztés büntetés esetén a próbaidő alatti elkövetés megál-
lapításának van helye. Arra is volt már precedens, hogy a másod-
fokú ítélet rendelkező részének szóbeli kihirdetését követően az 
indokolás felolvasása közbeni rendzavarás miatti bűncselekmény 
alapozta meg a vádlott többszörös visszaesői minőségét az újabb 
eljárásban.472 Ebben az ügyben érdekes perjogi helyzet adódott 
volna, ha az indokolás elhangzása (és a megvalósult bűncselek-
mény) után a terhelt vagy védője megfellebbezi a másodfokon 
hozott, egyébként perorvoslattal nem támadható határozatot, 
mert felmerülhetett volna, hogy csak akkor, az elutasító hatá-

470 BH 1986. 176.
471 Legf. Bír. Bfv. III. 950/2011/3. szám
472 BH 1989. 140.

rozat közlése időpontjában emelkedik jogerőre az ítélet, így az 
újabb ügyben nem lehetett volna a többszörös visszaesői minő-
séget megállapítani.

Sajátosan alakul a jogereje azon határozatoknak, amelyek más 
államok büntetőítéleteinek az érvényét ismerik el. Ennek külö-
nös jelentősége lehet a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés 
utólagos végrehajtása elrendelésekor. Az ítélőtábla arra mutatott 
rá, hogy a külföldi bíróság ítéletének érvényét elismerő határozat 
joghatása az, hogy a végzésben meghatározott pontosításokkal 
a külföldi bíróság ítéletét minden tekintetben a hazai bíróságok 
által hozott ítéletekkel egyezően kell kezelni. A külföldi bíróság 
ítéletének jogerőre emelkedése, így a felfüggesztett szabadság-
vesztés próbaidejének kezdete sem változik, nem hosszabbodik 
meg a Fővárosi Bíróság érvényt elismerő (jogerős) végzésével.473

473 Debreceni Ítélőtábla Bf. II. 826/2011/7. szám
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10. A záradék

Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése után a jogerőt és a 
határozat végrehajthatóságát a tanács elnöke a határozat erede-
ti példányára vezetett záradékkal tanúsítja, amelyben feltünteti 
mind a jogerő, mind a végrehajthatóság napját.474

A végrehajthatóság a törvény rendelkezéséből fakad. Nem a 
bíró rendelkezése keletkezteti. A bíró által a határozatra vezetett 
záradék ezt a tényt pusztán deklarálja. A záradék nem olyan bíró-
sági döntés, amelyhez önálló jogerőhatás fűződik, hanem a végre-
hajtást lehetővé tevő olyan megállapítás, amelyhez a bíróság nincs 
kötve, a záradék helyességét utóbb maga is módosíthatja.475A 
jogerősítő „záradéknak” nincs a jogerővel egyenértékű kötőereje, 
az deklaratív jellegű, a bíróság saját hatáskörben akár hatályon 
kívül is helyezheti. A deklaratív jelleg folytán nem a „záradék” 
határozza meg, hogy a határozat egyes részei melyik fokon és 
mikor emelkednek jogerőre, hanem a határozat tartalma.476 A 
jogerős nem ügydöntő végzés a törvény rendelkezése folytán 
végrehajtható, és a bíróság a határozatának záradékában ezt – a 
határozat végrehajtásának az elősegítése érdekében is – pusztán 
deklarálja. Az a körülmény pedig, hogy a másodfokú bíróság a 
végrehajthatóság feltüntetését a jogerős végzésén elmulasztja, 
önmagában még nem eredményezi azt, hogy végzése ne volna 
végrehajtható.

A jogerős nem ügydöntő végzés végrehajthatóságának a meg-
állapítását a jogorvoslati eljárás keretében eljáró Legfelsőbb Bí-
róság – erre vonatkozó törvényi felhatalmazás hiányában – nem 
pótolhatja. Arra kizárólag az intézkedést elmulasztó másodfokú 
bíróságnak van hatásköre. A végrehajthatóság tanúsításának hi-
ánya a különleges eljárásban meghozott végzésen azonban nem 
képezi akadályát az elítélttel szemben jogerősen kiszabott bün-
tetések végrehajtásának.477

474 Be. 588. § (5) bekezdés
475 BH 1985. 408.
476 Debreceni Ítélőtábla Bf. III. 380/2007/29. szám
477 EBH 2008. 1855., Legf. Bír. Bt. II. 846/2008., Legfelsőbb Bíróság Határozatainak 

A Be. 588. §-a az ítélet végrehajthatóságáról és záradékolásáról 
szól, míg a Be. 589. §-a a végzés végrehajthatóságáról, anélkül, 
hogy a végzések jogerejét vagy záradékolhatóságát megemlíte-
né. A végzéseknél a korábbiak szerinti csonka, szűkített értelmű 
vagy alaki jogerő elválik a végrehajthatóságtól, így még bonyo-
lultabb helyzetek adódhatnak.478

A XXX. fejezet nem tartalmaz a Be. 347. § (1) bekezdéséhez 
hasonló szabályt, ami a végzés elleni fellebbezés elintézésére az 
ítélet elleni fellebbezés szabályait tekinti irányadónak, bár elfo-
gadhatunk olyan értelmezést is, hogy ez a szabály a „Határoza-
tok végrehajtása” fejezetre is irányadó. Ezen értelmezés szerint, 
amennyiben – eltérő rendelkezés hiányában – első fokon nem 
vált már végrehajthatóvá a határozat, ugyanezen szabály irány-
adó a nem ügydöntő végzésekre is.

A Háger–Kardos tanulmány jól rávilágít arra, hogy az ítélke-
zésben, illetve ezzel szoros összefüggésben a bírósági ügykeze-
lésben, ügyvitelben, iratkezelésben is eltérő gyakorlat tapasztal-
ható a tekintetben, hogy a bíróság milyen jellegű határozatokat 
lát el jogerősítő záradékkal. A büntetőeljárási törvény alapján 
egyértelmű és kötelező, hogy az ügydöntő határozatot jogerő-
sítő záradékkal kell ellátni. Nem egységes azonban a gyakorlat 
abban, hogy az ügydöntőnek nem minősülő, fellebbezésre te-
kintet nélkül azonnal végrehajtható, vagy halasztó hatályú fel-
lebbezéssel támadható végzéseket kell-e jogerősíteni, illetve erre 
egyáltalán van-e eljárásjogi vagy ügyviteli felhatalmazás, különös 
tekintettel a vádemelés után az előzetes letartóztatás elrendelése, 
fenntartása tárgyában hozott végzésekre. Háger Tamás és Kar-
dos Sándor véleménye ezzel kapcsolatban az, hogy az ítéleten és 
más ügydöntő végzéseken kívül azon végzéseket kell jogerősíte-
ni, melyek végrehajthatósági záradékkal is elláthatók, tehát ahol 
a törvény garanciális okokból halasztó hatályú fellebbezést enge-
délyez. „Nem látunk ezért lehetőséget az azonnal végrehajtható, 

Hivatalos Gyűjteménye 2008/2.
478 Be. 347. § (3) bekezdés, Be. 589. §
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előzetes letartóztatással kapcsolatos elsőfokú, illetve másodfokú 
végzések jogerősítésére, mert egyrészt nincs a végrehajthatóság 
megállapítására jogszabályi alap, másfelől a Be. és a végrehajtást 
érintő háttérnormák önmagában a nem anyagi jellegű jogerőhöz 
nem fűznek olyan joghatást, mely a záradékolást indokolná.”479

A következetlen jogszabályi rendelkezések miatt az ellenkező 
álláspont is hasonlóan színvonalas érveléssel vezethető le. Ficsór 
Gabriella álláspontja szerint a nem ügydöntő végzések jogerő-
sítő záradékkal való ellátása is fontos. Megközelítése szerint a 
jogerősítés az eddig nem említett esetekben azt nyilvánítja ki, 
hogy további fellebbezésnek, jogorvoslatnak nincs helye (álta-
lában rendkívüli jogorvoslatnak sem). Ez különösen fontossá 
vált a harmadfok bevezetésével, mert a kezdetekben volt olyan 
értelmezése a törvénynek, mely szerint a kényszerintézkedések-
kel kapcsolatos döntések esetében is lehet harmadfokú eljárás. 
Felveti, hogy a tisztességes eljárás azt is megkövetelné, hogy a 
jogerő bevárása nélkül, előzetesen végrehajtható – gyakorlati-
lag a kényszerintézkedéseket elrendelő vagy meghosszabbító 
– határozatok tartalmazzanak olyan záradékot, hogy a végzés 
„előzetesen végrehajtható”. Vagy a rendelkező rész tartalmazza, 
hogy „előzetesen végrehajtható, a fellebbezésre tekintet nélkül”. 
Ennek azonban nincs jogszabályi alapja. A jogerő megállapítása 
– még ha utólag módosítható is például egy kézbesítési vélelem 
megdöntése folytán – szükséges annak kinyilvánításához, hogy 
egy nem ügydöntő végzés tovább nem támadható jogorvoslattal. 
Amennyiben a rendelkező rész fellebbezési jogot tartalmaz, ak-
kor az eljárás résztvevőit nyilvánvalóan tájékoztatni kell arról is, 
ha egyetlen jogorvoslatra jogosult sem fellebbezett, ami egy jog-
erősítő záradékkal oldható meg. Semmilyen jogszabály, és a Bí-
rósági Ügyviteli Szabályzat (BÜSZ) sem rendelkezik arról, hogy 
ennek más formája is lehetne, például átirat vagy tájékoztatás. 
Nincs más választás, mint egy jogerősítő záradékban való közlése 

479 Kardos–Háger: i. m. 1–11. o. (Megjegyzem, hogy az ellentétes bírói gyakorlat abban is 
tetten érhető, hogy a fellebbezést követően kinek kell a határozatot jogerősítő záradékkal 
ellátni, és a „rész”jogerőt megállapítani, ha az elsőfokú bíróság ezt elmulasztotta.)

annak, hogy senki sem támadta a határozatot, ezért nem kerül 
sor másodfokú felülbírálatra, és éppen ezért az anyagi jogerőt és 
az alaki jogerőt is egyaránt deklarálni kell.480

Ezen utóbbi álláspontot látszik megerősíteni a pótmagánvá-
das eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján felmerült egyes jog-
értelmezést igénylő kérdésekről a Legfelsőbb Bíróságon hozott 
büntető kollégiumi vélemény.481 A kollégiumi vélemény irány-
adó bírói gyakorlatként azt az elvárást fogalmazza meg, hogy a 
vádindítványt elutasító végzés nem ügydöntő, de alaki jogerőre 
képes határozat, amelyet jogerőre emelkedését követően zára-
dékkal kell ellátni. Közvádas ügyekben a törvényes vád hiánya 
miatti megszüntető végzés ügydöntő határozat, bár a büntető-
jogi felelősség tekintetében anyagi jogerőhatással nem rendelke-
zik. A pótmagánvádló vádindítványát elutasító végzés azonban 
nem ügydöntő határozat, de a törvényi kellékek hiánya miatt 
történt elutasítással a bíróság mégis a vádról határoz, mert azzal 
meggátolja a bírósági eljárást. A vádindítványt elutasító végzés 
– jogerejét tekintve – hasonló az eljárást a törvényes vád hiánya 
miatt megszüntető végzéshez annyiban, hogy anyagi jogerőhatá-
sa nincs, csupán alaki jogerőre képes határozat. Az alaki jogerőt 
azonban meg kell állapítani, ez a vádindítványt elutasító határo-
zat esetében sem mellőzhető.482

Szükséges azonban megjegyeznem, hogy a legfeljebb alaki jog-
erővel rendelkező, kényszerintézkedésekről hozott határozatait a 
Kúria sem jogerősíti.483

A stabil elméleti megalapozottság hiánya is lehet az oka a bírói 
gyakorlat bizonytalanságának a kényszerintézkedésekkel kap-
csolatos végzések jogerőképességének megítélésénél, és abban a 
kérdésben, hogy szükséges-e ezen határozatok záradékolása. Az 
eljárás nyomozási szakaszában ezen határozatokhoz nincs kötve 

480 Ficsór Gabriella (a Debreceni Ítélőtábla büntető kollégium vezetője): A záradékkal 
kapcsolatos különvéleményem. Kézirat. Debrecen, 2012. május 21.
481 90/2010. BK vélemény
482 90/201. BK vélemény, 1/2007. BK vélemény, HGY 1016., 2004/1.
483 lásd: Kardos–Háger: i. m.
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az ügyész, aki bármikor rendelkezhet a szabadításról, majd a bí-
rói szakaszban a bíróság is bármikor megváltoztathatja korábbi 
döntését, és rendelkezhet a szabadításról, akár rögtön azt köve-
tően is, hogy a másodfokú bíróságtól visszaérkezett a korábbi 
előzetes letartóztatást elrendelő vagy fenntartó végzést helyben-
hagyó határozat. 

Tremmel felsorolja a jogerőre képes nem ügydöntő határoza-
tok között az előzetes letartóztatást elrendelő végzést, holott itt 
„minősített kötőerőről” nem beszélhetünk. Talán ezért is jegyzi 
meg, hogy a nem ügydöntő bírósági határozatoknak már rend-
szerint kisebb-nagyobb mértékben csonka, egyre inkább csak az 
alaki jogerőhöz közelítő jogerejük van.484

A Háger–Kardos tanulmány jól rávilágít arra, hogy nem csak 
egy elméleti problémáról van szó, hiszen megtévesztő lehet, és 
az előzetes letartóztatás foganatosításának is akadálya lehet, ha 
ugyanolyan eljárásban hozott előzetes letartóztatásról döntő vagy 
fenntartó végzésben egyes bíróságok záradékolnak, megállapítva 
annak ’jogerőre’ emelkedését, míg mások nem. A jogban azonos 
fogalmak alatt azonos dolgot, jelentést kell érteni. Ennek megfe-
lelően sokan a dogmatika, sőt általában a jogtudomány elsőrendű 
feladatának is a fogalmak és az azokhoz vezető definíciók kidol-
gozását és rendszerbe szervezését látják. A fogalmakkal kapcso-
latban a jogtudományban (de a társadalomtudományokban is) 
a legfontosabb elvárás az, hogy legyenek pontosak, egyértelmű-
ek.485 Abban nem lehet vita, hogy az ítéletek és a kényszerintéz-
kedések jogereje alatt teljesen mást értünk, így nem indokolható, 
hogy miért illetjük ugyanazzal a fogalommal. A törvény azonban 
ugyanazt a fogalmat használja az ítéletek és végzések jogerejére, 
bár különböző szabályokat alkot.486

Úgy gondolom, hogy minden ügydöntő és anyagi jogerőké-
pes határozatot záradékolni kell (függetlenül attól, hogy ezzel 
kapcsolatban a hatályos Be. mennyire következetes). Nem látom 

484 Tremmel (2001): i. m. 456. o.
485 Szabó M.: Ars iuris. A jogdogmatika alapjai. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2005, 100–101. o.
486 Be. 588. § és Be. 589. §

akadályát annak, hogy a pusztán alaki jogerőre képes határoza-
toknál a záradék csak azt tartalmazza, hogy „a végzés ellen továb-
bi jogorvoslatnak nincs helye”. Megjegyzem, hogy ezen értelme-
zés a Be.-ből is levezethető, hiszen az ügydöntő határozatoknál a 
„záradék” kifejezést használja a fellebbezési jogosultságról szóló 
tájékoztatására is. „A bíróság a vádlottat távollétében felmenthe-
ti, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntetheti, az erről 
szóló határozatot – a fellebbezési jogára (324–325. §) vonatkozó 
rendelkező részi záradék feltüntetése mellett – kézbesítés útján 
közli a vádlottal és a védővel.”487A végzés elleni fellebbezés elin-
tézésére a Be. kogens szabálya szerint az ítélet elleni fellebbezés 
szabályait tekinti irányadónak.488 Ha jogerőt állapítanánk meg, a 
kényszerintézkedésről szóló határozat jogereje kizárná az újabb 
döntést és eljárást a kényszerintézkedésről, így az félrevezető is 
lehet. Az újabb jogorvoslat kizártságának megállapítása viszont 
a jogszabályon alapul.

A záradék tartalmára nincs is olyan előírás, ami kizárná, hogy az 
adott határozat tartalmának megfelelő megállapítást tartalmaz-
zon. Más a záradék tartalma felmentő ítéletnél, ahol nem is biz-
tos, hogy van végrehajtható része a határozatnak. Felfüggesztett 
büntetés kiszabásakor a határozat jogerős, de nem végrehajtható. 
Részleges jogerő megállapítása esetén a jogerőre emelkedett fel-
mentő rendelkezés jogerejét kell megállapítani, arra a vádlottra, 
akivel szemben jogerős lett a határozat.489 A másodfokú hatá-
rozat jogerősítése függ a harmadfokú jogorvoslat lehetőségétől 
és a rendelkezés tartalmától is. A harmadfokú bíróság ügydön-
tő határozatának jogerősítő záradéka a másodfokon eljárt bíró-
ság megnevezésével, és fellebbezéssel megtámadott határozata 
ügyszámának megjelölésével állapítja meg, hogy a harmadfokú 
döntéssel, annak meghozatala napján a másodfokú ítélet melyik 

487 Be. 281. § (9) bekezdés
488 Be. 347. § (1) bekezdés
489 Be. 588. § (6) „A határozat részleges jogerőre emelkedése esetén a záradékban fel kell 
tüntetni azt a napot, amelyen a határozat részlegesen jogerőre emelkedett, valamint azt, 
hogy az mely részében lett jogerős, és mely rendelkezése hajtható végre.”
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– a neve és rendűsége szerint megjelölt – terheltre vonatkozóan, 
és az ítélet mely része (rendelkezése) tekintetében emelkedett 
jogerőre és vált végrehajthatóvá. A harmadfokú ítélet (ügydön-
tő végzés) záradékában az elsőfokú bíróság ítéletét, ügyszámát, 
annak rendelkezését külön megnevezni, megjelölni nem szük-
séges.490

Nem kell jogerősítő záradékkal ellátni azokat a végzéseket, 
amelyek elleni fellebbezést a Be. kizárja. Ez esetben a rendelkező 
rész tartalmazza, hogy „a végzés ellen nincs helye fellebbezés-
nek”. Ezen határozatok között kivételként ügydöntő határozat 
az ügyészi vádelejtés miatti megszüntetés, amely végzés esetén 
nem merül fel a végzés jogerősítése, mert a Be. a fellebbezési 
jogot kizárja. Ekkor a rendelkező résznek kell tartalmaznia, hogy 
„a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek”.

490 62/2008. BK vélemény

11. A jogerő feloldása

Interest rei publicae, ut sit finis litium. (A jogviták befejezése 
közérdek.)491

A jogerő feloldhatóságának vagy feltörésének kérdése szükség-
szerűen maga után vonja a jogbiztonság és az igazság közötti 
összeütközés elemzését is. Minél könnyebben feloldható a jog-
erő, annál kisebb a jogbiztonság. A jogbiztonság, a végleges jog-
béke mellett komoly érvek hozhatók fel, hogy az ügyeket tovább 
ne vizsgálják, az érintett feleket ne zaklassák. Ellenkező oldalról 
vizsgálva viszont a jogerő túlzott tisztelete, a valóságnál is többre 
értékelése azzal a következménnyel járhat, hogy téves, a valóság-
gal akár teljesen ellentétes határozatok maradnak hatályban. A 
Be. a jogerő feloldásának több eszközét is biztosítja, így a rend-
kívüli perorvoslatokat (perújítás és felülvizsgálat), különleges el-
járásokat, igazolási kérelmet, valamint a fellebbezést, mint rendes 
perorvoslat kapcsán az ún. részjogerő feloldásának előfeltételét.

11.1. Az abszolút semmisség

A jogtudomány régóta foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy 
egy ítéletnek lehet olyan kirívó szabálytalansága is, hogy annak 
semmissége különösebb jogi eljárás nélkül is megállapítható, így 
ebben az esetben még nem is a jogerő feloldásáról van szó, mert 
a jogerő sohasem állt be.

Angyal az abszolúte semmis ítélet alatt oly formailag jogerős 
határozatot ért, mely önmagában hordozza a semmisség jegyeit. 
Senkit sem kötelez, így a jogerős ítélet jogkövetkezményeit nem 
teremti meg, azaz nem végrehajtható, másfelől nem akadálya új 
eljárás megindításának. Ilyen az ítélet, ha az ítélőtanácsban olyan 
bíró vett részt, kiről később kiderült, hogy nélkülözte a bírói mi-
nőség kellékeit, vagy elmebeteg volt az ítélethozatalkor.492 Ab-

491 Nótári: i. m. 409. (81. o.) 
492 (Angyal még ide sorolta azt az esetet is, amikor később kiderült – a férfi – bíróról, hogy 
a női nemhez tartozik.) Angyal: i. m. 242. o.

A záradék



238 239

szolút semmis az ítélet, ha nyilvánvalóan ellentétben áll az eljá-
rásjoggal vagy az anyagi joggal, mert például a bíróság ítéletében 
botbüntetést szab ki.

Angyal szerint a nyilvánvaló durva törvénysértés útján lét-
rejött, vagy ilyet tartalmazó határozat tulajdonképpen nem is 
ítélet, mert nélkülözi az ítélet fogalmi kellékeit, így nem létező, 
egyszerűen ignorálandó, és külön eljárásra szükség nincs. Egyet-
len hatóságnak sem kell azt érvényesnek elismerni, mert annak 
végrehajtásában nem is működhet közre (sőt, amennyiben közre-
működik, esetleg a személyes szabadság megsértését követi el).

Arra a kérdésre, hogy mikor szenved valamely határozat ilyen 
abszolút vagy insanabilis nullitasban, csak a konkrét körülmé-
nyek ismerete mellett lehet felelni, de azokban az esetekben fel-
tétlenül, amikor az ítéletet egy büntető joghatósággal nem bíró 
szervezet hozta. Erre példa, ha a büntetőjog tanára szeminári-
umában formaszerű tárgyalást tart, és ítéletet hoz, melyben a 
vádlott szerepet játszó hallgatót fegyházra ítéli, vagy amikor a 
különben törvényesen hozott határozat nélkülözi az előírt érvé-
nyességi kellékeket, mert nem tartalmaz indokolást, vagy amit 
elrendelt, az ténylegesen vagy jogilag végrehajthatatlan, mert 
például nem létező büntetést szab ki, vagy állatot ítél el.493

A német jogirodalomban Kurz abszolút érvénytelenségnek 
nevezi azt a hibát, amit jogerővel sem lehet orvosolni. Véleménye 
szerint ez az orvosolhatatlan ítélet-érvénytelenség nem is olyan 
ritkán lép fel, ahogy feltételezni lehetne. Leginkább azokra az 
esetekre kell felfigyelni, amikor például egy elmebeteg bíró hoz 
ítéletet, vagy egy abszolút nem büntethető személyt, esetleg 
mentességet élvező személyt ítélnek el jogerősen, vagy egy már 
kihirdetett büntetőítélet az eljárás folytatása után egy másik bün-
tetőítélettel kerül helyettesítésre, vagy az ítélet egy törvénytelen 
büntetéshez vezet. Az ülnökbíróság és az esküdtek padja meg-
alakításával kapcsolatos előírások elleni vétségek is olyan nagy 
jelentőségűek lehetnek, hogy a bíróság jogi értelemben már nem 

493 Angyal: uo. 242. o.

bírósági jelleggel bír, és ezért már nem hozhat ítéletet. Az ’ab-
szolút ítélet-érvénytelenség’ nem feltételezi azt, hogy a bíróság 
hibázik; így például egy bíró elmebetegsége ismeretlen lehet kol-
légái számára. Az abszolút érvénytelen ítélettel nem került sor a 
büntetőjogi igényről történő döntésre, és ezért nem lép életbe a 
ne bis in idem alapmondat. Kurz ide sorolja a büntetőeljárásban 
a második jogerős ítélet meghozatalát az első ítélet kimondása 
után, amit ugyancsak abszolút érvénytelennek nevez.494

Király a semmisség kapcsán a ’lappangó semmisség’ fogalmát 
vezette be a magyar jogirodalomba. A büntetőeljárási jog elmé-
letének egyik központi kérdése ugyanis az, hogy mi a következ-
ménye annak, ha a bíróság törvényt sértve járt el, melyik eljárás 
és milyen ítélet tekinthető törvénysértés vagy más ok miatt sem-
misnek? A semmisség ugyanis az eljárást és az ítéletet jogon kí-
vülivé teszi, és a semmis ítéletben már nem is a büntetőhatalom 
gyakorlása ölt testet.495

Király az akadémiai székfoglaló előadásában hangsúlyozta, 
hogy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá-
nyában (ENSZ, 1966., 1976. évi 8. tvr.) meghirdetett néhány elv 
megsértésének peres eljárási következményeiről a hatályos jog 
megfeledkezett intézkedni. Az egyezségokmányban kifejezett 
követelmény, elv többek között, hogy a bíróság legyen független 
és pártatlan, a tárgyalás legyen nyilvános, a vádlott időben kap-
jon tájékoztatást az ellene emelt vádról, megfelelő idővel ren-
delkezzék a védelem előkészítésére, a védővel való érintkezésre, 
ne lehessen őt kényszeríteni arra, hogy saját maga ellen valljon 
vagy beismerje a bűnösségét. Ha ezen elvek közül az elsőfokú 
eljárásban bármelyiket megsértenék, az ítélet nem válik ipso iure 
a törvény erejénél fogva semmissé. A másodfokú bíróság ugyanis 
külön fogja mérlegelni, hogy ezek a szabálysértések lényegesen 
befolyásolták-e az ítéletet, és ettől függően hatályon kívül helyezi 

494 Kurz: i. m. 13–20. o.
495 Király Tibor: A büntetőhatalom korlátai. A Magyar Tudományos Akadémián 1988. áp-
rilis 29-én elhangzott székfoglaló előadás. In: Kriminológiai Közlemények 33., Király Ti-
bor professzor 70 éves. MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1990, 67–93. o.
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az ítéletet, illetve új elsőfokú eljárást rendel el, vagy napirendre 
tér efölött. Király azonban úgy gondolja, hogy az előbb felsorolt 
hibákban szenvedő büntetőeljárás nemcsak azért semmis, mert 
a szabálysértések befolyásolták az ítéletet, hanem azért, mert az 
alapvető elveket figyelmen kívül hagyó eljárás függetlenül az íté-
lettől, önmagát diszkvalifikálja. 

Király úgy véli, hogy a semmisség különféle alakokat ölthet, és 
különféle súlyú lehet. A jog szempontjából nem eljárás a színjá-
tékban eljátszott per, és nem ítélet, amit színpadon hoznak. Az 
sem volna ítélet, ha ítélőhatalommal fel nem ruházott állam-
igazgatási vagy társadalmi szerv ítélkezne, és végezetül semmis 
a bíróság ítélete és eljárása is, ha tudva vagy tévedésből súlyosan 
vét a törvények ellen. Az utóbbi esetről szólva megállapítja Ki-
rály, hogy a bíróság eljárásának, ítéletének semmissége lehet akár 
szembeötlő, evidens, akár lappangó, mégis járhat azzal a gyakor-
lati következménnyel, hogy az ítéletet végrehajtják. Lehet a bí-
rósági eljárás akár előre megtervezett színjáték, az ítélet rendel-
kezése mégis valósággá válhat. A jog számára ekkor nem marad 
más hátra, minthogy amint tudja, nyilvánítsa ki a semmisségét. 
A semmisség megállapítása a törvény erejénél fogva – ipso iure 
– azonban ennél több. Annak a megállapítása, hogy ami történt, 
az nem volt a jog gyakorlása, hanem a hatalom olyan tette, amely 
kívül esett a jogon.496

Király Tibor a lappangó semmisség fogalmát kiterjeszti min-
den jogerős ítéletre, amelyben a bíróság elítéli a terheltet olyan 
bűntett miatt, amelyet nem követett el, és ez vonatkozik arra is, 
ha a bíróság bűnöst ment fel, mert „nem követett el bűntettet”. 
A lappangó semmisség nem egyedül a bűnösséget megállapító 
(téves) ítélet, hanem a felmentő ítélet tulajdonsága is lehet.497

Király úgy látja, hogy az a jogerős ítélet, amelyben a bíróság 
elítéli a vádlottat olyan bűntett miatt, amelyet nem követett el, 
az ítélet jogerőre emelkedése után is semmis, de ez a semmis-

496 Király: uo. 67–93. o.
497 Király (1972): i. m. 217–220. o.

ség lappangó. Az, hogy különben törvényes eljárásban hozták a 
büntetőjogot legsúlyosabban sértő ítéletet, nem teszi törvényes-
sé az ítéletet, és nem orvosolja elemi semmisségét. Az eljárási 
szabályok törvényes alkalmazása nem teszi a nem elkövetőt el-
követővé, vagyis nem ad alapot vele szemben a büntetőjog al-
kalmazására. Az, hogy az eljárás törvényes formák között folyt, 
és hogy az ítélet jogerős lesz, nem teszi a hamis ítéletet igazzá, 
mint ahogyan állami jogi tekintélye, semmilyen más hamis ítélet 
sem tehető igazzá. A lappangó semmisség a téves jogerős ítéletet 
látszatítéletté teszi. Igaz, ez a látszat az állami akarat és tekintély 
folytán erősebb a valóságnál. A tévedés, amely az ítéletben van és 
hozzásegít a jogerőhöz, áttevődik minden további cselekmény-
re: a végrehajtásra és a büntetőjogon kívül eső joghatásokra is, a 
munkaügyi, fegyelmi, államigazgatási következményekre.498

Király a semmisségi törvények megalkotását is ezen elvekre 
vezette vissza.499 Az első ún. semmisségi törvény az 1989. évi 
XXXVI. törvény az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések 
orvoslásáról. A második semmisségi törvény az 1990. évi XXVI. 
törvény az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé 
nyilvánításáról. A törvényalkotás mindkét semmisségi törvény-
nél dilemmában volt, speciális törvényalkotási problémákat vetett 
fel. Az egyik az volt, hogy az ügyek felülbírálata a rendkívüli per-
orvoslatok (perújítás, törvényességi óvás) alapján elviselhetetlen 
terhek viselésére, megoldhatatlan bizonyítási feladatokra, hosszú 
várakozási időre kárhoztatta volna a törvénytelenség áldozatait, 
az ügyek tömegessége az igazságszolgáltatás szerveire rótt volna 
elviselhetetlen terheket. Így kínálkozott megoldásként a sem-
misség kimondása, törvény által. Ebből a megoldásból szárma-
zott a második probléma, azaz beavatkozhat-e a törvényhozás a 

498 Király Tibor: Szemelvények ötven év büntetőjogi és más tárgyú tanulmányaiból, 
ahogyan magukon viselik a korszakok bélyegét. ELTE ÁJK Büntető-eljárásjogi és Bün-
tetés-végrehajtási Jogi Tanszék, felelős kiadó: Király Tibor prof. emeritus, Budapest, 
Bibliotheca Iuridica Publicationes Chatedrarum 26. 2005, 118–148. o., Igazság a bünte-
tőítéletben (részlet a Büntetőítélet a jog határán című munka, Budapest, 1972, KJK 336. 
o., III. fejezet, 187–224. oldalairól)
499 Király (2000): i. m. 81. o.
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bíróság által jogerősen elbírált büntetőügyekbe oly módon, hogy 
semmisnek mondja az elítélést.500 A törvények indokolása azt 
tartalmazta, hogy a semmisnek tekintés az elítéltek jogi, erkölcsi, 
politikai rehabilitálását jelenti, az nem az elítélések megalapo-
zottságát és törvényességét vizsgálja. Amikor a törvényhozó a 
semmisségi törvény indokolásában arra hivatkozik, hogy az el-
ítélésnek nem volt jogalapja, az elítélés alapjául szolgáló törvé-
nyeket tartja eredendően semmisnek. A semmisségi törvényben 
felsorolt semmisnek tartott jogszabályok alapján hozott ítéletek 
tehát mind semmisekké váltak akkor is, ha in concreto abszolút 
szabályos eljárás folyt. 

A harmadik semmisségi törvény az 1963 és 1980 között el-
követett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt 
történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. 
törvény, amely már más logikát követett. Itt ugyanis az elítélés 
nem tekinthető semmisnek, hanem a bíróságnak kellett különle-
ges eljárásban semmissé nyilvánítani az ítéletet. 

A jogirodalom által az abszolút semmisség körébe sorolható 
esetek egy részét hatályos törvényünk szerint felülvizsgálati el-
járásban lehetne orvosolni. Ha az ülnökről utólag kiderül, hogy 
betöltötte a bíráskodáshoz szükséges életkort az ítélethozatalkor, 
az felülvizsgálati ok lehet. Az egyetemi szemináriumon, színház-
ban eljátszott tárgyaláson nem is merülhet fel a meghozott „íté-
let” jogereje, aminek semmilyen joghatása nem lehet, jogerő csak 
a törvényben meghatározott bíróság határozatához kapcsolód-
hat. Ha a nyomozó hatóság a határozatában bíróságnak nevezné 
magát, annak a határozatnak sem lenne semmilyen jogerőhatása, 
így annak semmisségén sem kellene töprengenünk. 

Izgalmasabb kérdés, ha valóban olyan büntetést szab ki a bíró-
ság, amire semmilyen törvényi felhatalmazása sincs. A botbün-
tetés talán erős példa, de nem elképzelhetetlen, hogy a megválto-
zott törvényi szabályokat elnézi a bíróság, és pénzmellékbüntetést 
szab ki (vagy javító-nevelő munkát), ami esetleg jogerőre is emel-

500 Király: uo.

kedik azt követően, hogy azt már sem az elkövetéskori, sem az 
elbíráláskori törvény nem ismerte. Ilyen esetben az ítélet külön 
rendkívüli jogorvoslat (felülvizsgálat) nélkül is végrehajthatatlan, 
az abszolút semmisnek tekinthető.

A bíróság szabálytalan megalakítására példa az, amikor az el-
sőfokú bíróság pedagógus ülnök részvétele nélkül döntött a fi-
atalkorú vádlott előzetes letartóztatásának a fenntartásában, és 
a végzése a fiatalkorú vádlott tekintetében első fokon jogerőre 
emelkedett. Ugyanebben a végzésben a felnőttkorú vádlott elő-
zetes letartóztatása tárgyában hozott – nem jogerős – rendelke-
zésre ez az eljárási szabálysértés nem terjed ki.501

11.2. Az összefüggő ok címén történő jogerőfeloldás

Főszabályként a másodfokú bíróság nincs kötve a fellebbezés 
tartalmához. A másodfokú bíróságnak önmagában a (joghatá-
lyos) fellebbezés ténye folytán – tekintet nélkül arra, hogy ki, 
milyen okból fellebbezett – joga és egyben kötelessége a megtá-
madott határozat minden rendelkezése és az azt megelőző bíró-
sági eljárás felülbírálata, s hivatalból dönt az ehhez kapcsolódó 
járulékos kérdésekben (teljes revíziós jogkör). 

A rendes jogorvoslat az ún. összefüggő ok címén teszi lehetővé 
a jogerő feloldását. A Be. 349. § (2) bekezdése szerint a másod-
fokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, a 
bűncselekményének enyhébb minősítése folytán törvénysértően 
súlyos büntetését, illetve a vele szemben büntetés helyett alkal-
mazott intézkedést enyhíti, vagy az elsőfokú bíróság ítéletének 
reá vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és vele szemben 
az eljárást megszünteti, illetőleg az elsőfokú bíróságot új eljá-
rásra utasítja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is 
ugyanígy határoz. Az ítélet megalapozatlansága esetén az első-
fokú bíróságot a 349. § (2) bekezdésének alkalmazásával akkor 
lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett 

501 BH 1998. 327.
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vádlott felmentését, a bűncselekmény enyhébb minősítése foly-
tán a törvénysértően súlyos büntetés enyhítését, vagy az eljárás 
megszüntetését eredményezheti.502

Akkor alkalmazható, amikor a másodfokú bíróság a tárgyaláson 
a fellebbezéssel érintett vádlottak vonatkozásában, a jogszabály-
ok helyes alkalmazásának felülbírálata alapján, az elsőfokú ítélet 
megváltoztatásával a vádlottnak a vád alól való felmentését, vagy 
bűncselekménye enyhébb minősítését, s ez okból törvénysértően 
súlyos büntetésének enyhítését, vagy büntethetőségi akadály mi-
att az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és az eljárás meg-
szüntetését, vagy az eljárási szabályok alkalmazásának és a tény-
állás megállapításának felülbírálata során eljárási szabálysértés 
vagy megalapozatlanság okából az elsőfokú ítélet hatályon kívül 
helyezését és új eljárás elrendelését látja szükségesnek. A másod-
fokú bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy van-e helye ugyanezen 
döntések valamelyikének a fellebbezéssel nem érintett vádlott 
vagy esetleg vádlottak javára is. Amennyiben igen, a felülbírálatot 
a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó ítéleti rendel-
kezésekre is kiterjesztve, a velük kapcsolatos részjogerőt feloldva, 
a fellebbezéssel nem érintett vádlott tekintetében is meghozza a 
másodfokú bíróság a megfelelő határozatát. A felülbírálat során 
ez a helyzet különösen a részesség, társtettesség, de esetleg más 
bűnkapcsolatok esetében is.

A fellebbezéssel nem érintett vádlottra is kiterjeszthető má-
sodfokú felülbírálatnak tehát kettős feltétele van. Az egyik az, 
hogy csakis a törvényben írt valamely döntésnek legyen helye a 
fellebbezéssel érintett, illetőleg a többi vádlottra nézve egyaránt. 
A másik pedig az, hogy nemcsak magának a határozatnak, ha-
nem okának, tehát a jogalapjának is azonosnak kell lennie vala-
mennyi vádlott tekintetében. Emiatt ez a szakirodalomban az 
ún. „összefüggő ok” szabályaként került elnevezésre.503

502 Be. 350. §
503 Az összefüggő okot már a Bp. 387. §-a is ismerte: „A fellebbező vádlott javára szolgáló 
körülmény alapján, ha az más vádlottra nézve is fennforog, az ítélet az utóbbi javára is 
megváltoztatandó, habár fellebbezéssel nem élt is.”

Az „ugyanígy határoz” megfogalmazásból következik, hogy 
ha például a felmentésnek a fellebbezéssel érintett vádlottnál a 
bűncselekmény hiánya az oka, ugyanennek kell lennie a fellebbe-
zéssel nem érintett vádlottnál is, és nem például büntethetőséget 
kizáró oknak vagy bizonyítottság hiányának. A hatályon kívül 
helyezésre és az eljárás megszüntetésére ugyanannak a büntet-
hetőségi akadálynak kell alapot adnia mind a fellebbezéssel érin-
tett, mind a többi vádlottnál.504

A fellebbezéssel nem érintett vádlottra kiterjeszthető 
felülbírálat büntetés enyhítésével kapcsolatos szabálya alkal-
mazásának feltétele ugyancsak az, hogy a fellebbezéssel érintett 
vádlottéval azonos, közös bűncselekményről legyen szó. Továb-
bi feltétel, hogy a másodfokú bíróság a felülbírálat eredménye-
ként a fellebbezéssel érintett vádlott cselekményét az anyagi 
jogszabályok helyes alkalmazásával enyhébben minősítse, és a 
minősítésnek a megváltoztatására figyelemmel bizonyuljon tör-
vénysértően súlyosnak e vádlott büntetése, amelyet a másodfokú 
bíróság egyidejűleg enyhít, és hogy mindezek a körülmények a 
fellebbezéssel nem érintett vádlottra nézve külön-külön is fenn-
álljanak. A felülbírálatot a fellebbezéssel nem érintett vádlottra 
csak akkor lehet kiterjeszteni, ha a minősítésváltozás folytán vele 
szemben is törvénysértően súlyossá válik a büntetés, és így azt 
enyhíteni kell. 

A részjogerő áttörése felmentés, a büntetés enyhítése, vagy az 
eljárás megszüntetése esetén egyértelmű és nyilvánvaló. Érvé-
nyesülnie kell azonban az elvnek hatályon kívül helyezés esetén 
is. Ebben az esetben ugyanis a másodfokú bíróságnak a tényállás 
megismételt eljárásában várható módosulására figyelemmel azt 
kell értékelni, hogy az új eljárás eredményezheti-e a fellebbezés-
sel nem érintett vádlott felmentését, a bűncselekmény enyhébb 
minősítése folytán törvénysértően súlyos büntetésének enyhíté-
sét, vagy esetleg az eljárás megszüntetését. A határozat megala-
pozatlansága esetén összefüggő ok címén csak akkor lehet új el-

504 Holé–Kadlót: i. m. VII. kötet, Kardos Sándor, XIV. fejezet, 5–69. o.
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járásra utasítani az elsőfokú bíróságot, ha ez a fellebbezéssel nem 
érintett vádlott felmentését, a bűncselekmény enyhébb minősí-
tése folytán a törvénysértően súlyos büntetés enyhítését, vagy az 
eljárás megszüntetését eredményezheti.

Ellenkező esetben ugyanis a másodfokú határozat nem szol-
gálná a részleges jogerő feloldásának alapvető célját, és a fel-
lebbezéssel nem érintett vádlott érdekét. A megismételt eljárás 
során a tényállás előre nem látható módosulása következtében 
előfordulhat, hogy nem lehet a vádlottra kedvezőbb döntést hoz-
ni. Erre az esetre a törvény a súlyosítási tilalom speciális korlátját 
illeszti be a fellebbezéssel nem érintett vádlottak vonatkozásában 
hozandó döntésre.505

Ha a másodfokú bíróság a fellebbezéssel érintett terhelt te-
kintetében azért helyezi hatályon kívül az ítéletet, mert az el-
sőfokú bíróság törvénysértően állapította meg, hogy a vád sze-
rinti cselekmény büntethetősége elévült, a döntés következtében 
a megismételt eljárásban hátrányosabb döntés meghozatalának 
igénye nyilvánul meg. Az összefüggő okra hivatkozással ezért 
törvénysértő a hatályon kívül helyezés a fellebbezéssel nem érin-
tett vádlottakra nézve. A megismételt eljárásban sem hozható a 
fellebbezéssel nem érintett terheltekre a megismételt eljárás so-
rán bűnösséget megállapító határozat, azaz nem vezet ugyanarra 
az eredményre, mint a fellebbezett vádlottnál.506

A kifejtettek alapján az összefüggő ok címén jogerő feloldását 
lehetővé tevő szabály rendeltetése az, hogy a favor defensionis (a 
védelemnek adott kedvezmény) elvéből fakadóan a kedvezőbb 
döntés lehetőségét biztosítsa a fellebbezéssel nem érintett terhelt 
tekintetében akkor, ha fellebbezéssel érintett terhelt esetében a 
felülbírálat ilyen döntéshez vezet. 

A Be. 349. § (2) bekezdése valójában két lényeges ponton áttöri 
a Be. – alapeljárásra vonatkozó – általános szabályozása szerinti 
törvényi kereteket. Egyrészt a megtámadott ügydöntő határozat 

505 Be. 405. § (3) bekezdés
506 Legf. Bír. Bt. III. 286/2009/11. szám

fellebbezéssel nem érintett terheltje vonatkozásában, fellebbezés 
hiányában biztosít másodfokú felülbírálatot, másrészt lehetővé 
teszi a jogerő feloldását. A másodfokú bíróság ezen, törvényen 
alapuló, hivatalbóli felülbírálati és döntési jogköre ellensúlyát 
képezi, hogy az csak a fellebbezéssel nem érintett terhelt érdeké-
ben, annak javára gyakorolható. Figyelemmel arra, hogy az érin-
tett terheltre fellebbezés nem lett bejelentve, a döntés hivatalból 
hozható meg a törvényben taxatíve megállapított okokból. 

A törvényi rendelkezés mögött meghúzódik azon célszerűsé-
gi megfontolás is, miszerint ilyen törvényi lehetőség hiányában, 
a fellebbezéssel nem érintett terhelt esetében csupán rendkívüli 
jogorvoslatra lenne törvényi lehetőség. E megfontolás – tartalmi-
lag – szintén a védelemnek adott kedvezés elvében gyökerezik.

Szükséges utalni arra is, hogy a fellebbezéssel támadott ha-
tározat teljes felülbírálata csak ugyanazon terheltre és a terhére 
megállapított több bűncselekményre vonatkozik. A revízió nem 
terjed ki a határozat fellebbezéssel nem támadott felmentő, el-
járást megszüntető rendelkezésére (teljes felülbírálat alóli tárgyi 
jellegű kivétel). 

A megismételt eljárásban a korábbi jogerős ítélet miatt vád-
módosítás sem történhet a terhelt terhére, mutatott rá az íté-
lőtábla abban a büntetőügyben, ahol a fellebbezéssel érintett, 
társtettesként elkövetett emberölés bűntettének kísérletével 
vádolt terhelt mellett összefüggő ok címén az ítélet megalapo-
zatlansága miatt helyezte hatályon kívül az ítélőtábla a bűnse-
gédként elkövetett lopás bűntette miatt jogerősen felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélt II. r. vádlott ítéletét. A megismételt el-
járásban a megyei főügyészség a terhére vádmódosítással élt, és 
már bűnsegédként elkövetett rablás bűntettével vádolta. A meg-
ismételt eljárásban a törvényszék ezt követően hosszabb tartamú, 
végrehajtandó szabadságvesztés büntetést szabott ki. Az újabb 
másodfokú eljárásban az ítélőtábla azonban rámutatott arra, 
hogy az ügyben a megyei főügyészségnek a II. r. vádlott terhére 
szóló vádmódosítása nem felelt meg az eljárási törvény rendel-
kezéseinek, törvényesnek nem ítélhető. A büntetőeljárásról szóló 
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törvény a jogerőhöz kötődő, a jogbiztonsághoz fűződő érdeket 
megtestesítő kötőerő feloldását a vádlott terhére csak szűk kör-
ben, a perújítás vagy a felülvizsgálat keretében teszi lehetővé. 

Nincs lehetőség arra, hogy olyan esetekben, amikor a jogerő 
feloldására még rendkívüli perorvoslattal, tehát perújítással vagy 
felülvizsgálattal sem volna mód, a bíróság látszólag a vádlott javá-
ra szóló döntéssel a Be. 349. § (2) bekezdésének valódi értelmét 
megkerülve hatályon kívül helyezze az ítéletet valamely vádlottra 
nézve, majd a korábbi mérlegelést felülbírálva az ügyész terhe-
sebb tényállást és minősítést terjesszen elő, és a bíróság ez alapján 
a vádlottal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki. Az ilyen el-
járás egyértelműen ütközik a Be. 405. § (1), illetve (3) bekezdé-
sével, amely szerint a Be. 405. § (2) bekezdése esetében sem lehet 
a vádlott bűnösségét megállapítani, illetve súlyosabb büntetést 
kiszabni, vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél sú-
lyosabb intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú bíróság az első-
fokú bíróság ítéletét a Be. 349. § (2) bekezdése alapján helyezte 
hatályon kívül. Abból a tényből adódóan, hogy az összefüggő 
ok címén történő hatályon kívül helyezést követő megismételt 
eljárásban a hatályon kívül helyezés után csupán a vádlott javá-
ra szóló döntés születhet, vagy a korábbi jogerős ítéletben ho-
zott döntés megerősítése, következik, hogy nemcsak súlyosabb 
büntetés nem szabható ki az újabb eljárásban, hanem a vádlottra 
nézve terhesebb minősítés sem állapítható meg. A terhesebb mi-
nősítés elfogadása ugyanis részben ahhoz vezetne, hogy a vádlott 
javára hozott döntés megalapozhatna a későbbiekben a vádlott 
hátrányára hozandó olyan döntést, amely a javára szóló hatályon 
kívül helyezés nélkül nem következett volna be. A cselekmény-
nek a bűnsegédként elkövetett lopás vétsége helyett csoportosan 
elkövetett rablás bűntettének minősítése például maga után von-
hatná a későbbiekben az erőszakos többszörös visszaesői minő-
ség megállapítását, ami további jelentős hátrányokkal járhat.507

Mindezek mellett szükséges még utalni arra, hogy a büntető-

507 lásd: Btk. 137. § 17. pont; Btk. 85. § (4) bekezdés

eljárásban a súlyosítási tilalom több helyen, többféle módon és 
értelemben van szabályozva. Főszabályként a súlyosítási tilalom 
normáit a Be. 354. §-a tartalmazza, azonban ez nem azonos a ha-
tályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban érvényesülő 
súlyosítási tilalom szabályaival. Ezen utóbbi szabályok alól is ki-
vétel az az eset, amikor a hatályon kívül helyezésre összefüggő ok 
címén került sor. A Be. 354. §-ában szereplő súlyosítási tilalom 
szerint ugyanis csak a (4) bekezdésben felsorolt döntéseket nem 
hozhatja meg a bíróság, azon túl a vádlott terhére a másodfo-
kú eljárásban az ítélet megváltoztatható. Az általános szabályok 
szerint megismételt eljárásban ugyancsak van lehetőség egyes 
esetekben a vádlott terhére szóló döntés meghozatalának, pél-
dául ha a megismételt eljárásban felmerült új bizonyíték alapján 
a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb 
büntetést kell kiszabni, feltéve, ha az ügyész ezt indítványozza. 
Abban az esetben azonban, ha a Be. 349. § (2) bekezdése szerint 
történt a hatályon kívül helyezés, erre nincs lehetőség.

Több, más szabályhoz hasonlóan a súlyosítási tilalom esetében 
is gyakran kell a bíróságnak olyan döntést hoznia, ami ellenkez-
het az anyagi igazság elvével vagy a bíró szubjektív igazságérze-
tével. Lehet, hogy a másodfokú bíróság jóval súlyosabb bünte-
tést látna az adott esetben „igazságosnak”, azaz a Btk. 37. és 83. 
§-ában foglalt szabályokhoz igazodónak az adott terheltre nézve, 
azonban erre törvényi lehetősége nincs. Az összefüggő ok címén 
megismételt eljárásban is felmerülhet olyan szituáció, hogy az 
újabban eljáró bíróság máshogy mérlegelné a rendelkezésére álló 
bizonyítékokat, mint a korábban eljárt elsőfokú bíróság, azon-
ban ezt nem teheti meg, mert az ellenkezne a jogerő tiszteletéből 
adódó jogbiztonság elvével.

Abban az esetben, ha új bizonyíték merül fel egy már jogerő-
sen lezárt ügyben, ami alapján új tényt lehet, illetve kell megál-
lapítani, és ez valószínűvé teszi, hogy a terhelt bűnösségét meg 
kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést kell kiszabni, 
perújításnak lehet helye. A perújítási eljárás éppen az az eljárás, 
ami az anyagi igazság elvének érvényesülése érdekében a jogerő 
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feloldását bizonyos szűk korlátok között megengedi. Nincs le-
hetőség azonban még perújítási eljárásban sem a korábbi bírói 
mérlegelés felülvizsgálatára.

Azt is megjegyezte a másodfokon eljárt ítélőtábla, hogy a meg-
ismételt eljárásban a II. r. vádlottra nézve valójában semmilyen 
olyan új bizonyíték nem merült fel, ami indokolttá tenné a ko-
rábbi jogerős ítéletben a terhére megállapított tényállás megvál-
toztatását. A vádmódosítás valódi indoka, illetőleg az elsőfokú 
bíróság eltérően megállapított tényállásának az oka a –korábban 
is rendelkezésre álló – II. r. vádlott tanúként tett vallomásának 
eltérő értelmezése, illetőleg az alapeljárásban is rendelkezésre 
álló tényekből eltérő következtetés levonása a II. r. vádlott tudat-
tartalmára nézve. Összegezve tehát, a II. r. vádlott terhére a ko-
rábbi jogerős ítélettől eltérő tényállás alapján a minősített rablás 
bűntettében való bűnösség kimondására, és súlyosabb büntetés 
kiszabására nem volt törvényes lehetőség.508

Az összefüggő okkal kapcsolatos bírói gyakorlat ismertetése 
körében említhető meg az is, hogy a fellebbezéssel nem érintett 
vádlottal szemben nincs helye az eljárás megszüntetésének az 
összefüggő ok szabályait alkalmazva amiatt, hogy az adott bűn-
cselekménynek a vád tárgyává tett jelentősebb súlyú bűncselek-
mény mellett a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs 
jelentősége.509 Ezen megszüntető oknál az értékelés alanyi és 
tárgyi tényezői minden vádlottnál eltérnek, ezért az eljárás meg-
szüntetésének automatikusan még akkor sincs helye, ha az ügy 
egyes vádlottjait ugyanazokkal a cselekményekkel vádolták meg. 
Végképp nincs helye a Be. 349. §-a (2) bekezdésének alkalma-
zásában, amikor többségében eltérő minősítésű cselekményekkel 
vádolja az ügyész a vádlottakat. E rendelkezés mindig csak egy 
adott vádlott által elkövetett konkrét cselekmények értékelésé-
nek az eredményeként alkalmazható. E jogcímre hivatkozással 
az eljárás megszüntetésére csak a terhelt terhére rótt valamennyi 

508 Debreceni Ítélőtábla Bf. II. 384/2012/12. szám, Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 9. B. 
390/2009/60. szám, 4. B. 325/2011/87. szám
509 Legf. Bír. Bhar. II. 4/2009/4. szám

cselekmény együttes értékelésével kerülhet sor. A rendelkezés 
alkalmazásának minimális feltétele tehát annak a viszonyításnak 
az elvégzése, amely eredményeként az opportunitást megengedő 
rendelkezés alkalmazásából származó társadalmi előny igazol-
ható. Jogerősen befejezett ügyben valamennyi bűncselekmény 
együttes értékelése nélkül, pusztán a megszüntető rendelkezéssel 
érintett egyes cselekmények önmagában történő vizsgálatával e 
viszonyítás elvégzése már lehetetlen.

11.3. Az igazolás

A jogerő feloldását eredményezheti az igazolási kérelem elfo-
gadása is. A perjogi törvény szerint, ha a terhelt, a védő, a sér-
tett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, a tanú vagy a 
szakértő, továbbá a bírósági eljárásban az ügyész határidőt vagy 
határnapot, illetőleg a jogorvoslatra jogosult határidőt önhibáján 
kívül mulasztott, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, igazo-
lásnak van helye. Ha a bíróság az igazolásnak helyt ad, a hatá-
rozat hatályban tartásáról vagy teljes, illetőleg részleges hatályon 
kívül helyezéséről is határozni kell.510

Abban az esetben, ha a bíróság az ítéletet kézbesítés útján köz-
li, az ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni. Ilyenkor nem ki-
zárt az igazolás lehetősége.

Nincs helye igazolásnak akkor, amikor a bíróság kihirdetés út-
ján közölte az ítéletet, és a fellebbezésre jogosult erre három napi 
határidőt fenntartott.

A jogorvoslati eljárásban a tárgyalás és a nyilvános ülés elmu-
lasztása miatt ugyancsak nincs helye igazolásnak. Ennek az oka 
a jogbiztonság egyik alappillérének, a jogerőnek a védelme. A 
harmadfokú bíróság ügydöntő határozata ellen rendes jogorvos-
latnak nincs helye, ha a nyilvános ülés elmulasztása miatt lenne 
helye igazolásnak, az igazolási kérelem előterjesztésére nyitva álló 
határidő eredménytelen elteltekor válna ténylegesen jogerőssé a 

510 Be. 65–66. §
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másod- vagy harmadfokú bíróság határozata. Eredményes iga-
zolási kérelem esetén a bíróságnak a saját határozatát kellene 
hatályon kívül helyeznie, és megismételnie a nyilvános ülést, ami 
szükségszerűen jogbizonytalanságot, és az eljárások indokolatlan 
elhúzódását eredményezné.511

11.4. Egyes különleges eljárások

A különleges eljárások célja nem a büntetőjogi felelősség el-
döntése. Többnyire a jogerős döntés után felmerülő kérdésekről 
kell határozni járulékos kérdésekben; a jogerős határozat hibá-
inak kijavítása érdekében kell lefolytatni ezeket az eljárásokat. 
Sohasem komplex kérdések, mert csak egy-egy részletkérdés el-
bírálására kerül sor. A jogerőre emelkedett határozatban előfor-
dulhatnak olyan hibák, amelyeket szükséges lehet a jogerő után 
is korrigálni. Előfordul, hogy olyan kérdésekben, amelyekről az 
alapeljárásban a bíróságnak rendelkeznie kellett volna, azt vala-
milyen okból elmulasztotta, például a szabadságvesztés végrehaj-
tási fokozatával kapcsolatban. Olyan kérdések is idetartozhatnak, 
amelyek az alapügyben fel sem merültek, illetve vannak olyan 
kérdések, amelyek egyik csoporthoz sem tartoznak – például a 
kényszergyógykezelés felülvizsgálata –, de mégis érintik a jog-
erős döntést. 

A különleges eljárások lényege, hogy ezek során a bíróság nem 
a büntetőjogi felelősségről, hanem az „alap-eljáráshoz” kapcsoló-
dó járulékos jellegű kérdésekben határoz; ezen eljárások rendel-
tetése a büntetőjogi főkérdésekhez (bűnösség, minősítés, bünte-
téskiszabás) kapcsolódó, de azokat nem érintő, járulékos jellegű 
kérdések eldöntéséhez szükséges eljárási keretek biztosítása. A 
különleges eljárások szabályai az általános eljárás szabályaihoz 
képest egyszerűbbek.

A különleges eljárások egyik csoportját alkotják azok, ame-
lyekben az „alap-eljárásban” meghozott olyan jogerős bírósági 

511 Be. 325. § (1), (2) bekezdés; Be. 362. § (4) bekezdés; Be. 365.§ (1) bekezdés; Be. 394. 
§ (3) bekezdés; Be. 588. § (3), (4) bekezdés

döntések orvoslása történik, ahol a bíróság a Btk. kogens rendel-
kezésének alkalmazását elmulasztotta, vagy tilalmát figyelmen 
kívül hagyta. E különleges eljárások hatásukat tekintve sajátos 
rendkívüli jogorvoslatok, eredeti funkciójuk szerint a törvényes-
ségi óvás emelésének szükségességét kívánták kiküszöbölni. A 
következetesen érvényesülő joggyakorlat szerint ezekben az eljá-
rásokban a jogerős döntésben elmulasztott vagy nem a törvény-
nek megfelelően teljesített olyan rendelkezéseket lehet pótolni, 
helyesbíteni, amelyek nem mérlegelésen alapulnak. E körbe tar-
tozik például a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés bün-
tetés utólagos végrehajtásának elrendeléséről döntő eljárás.512

A próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos el-
rendelése a különleges eljárások egyike. A régi Be. szabályai sze-
rinti különleges eljárásban a bíróságnak azt a kérdést kellett 
vizsgálnia, hogy megállapítható-e a Btk. 90. §-ában írt valamely 
kizáró körülmény. Ha a kizáró ok fennáll, a bíróságnak el kellett 
rendelnie a büntetés végrehajtását, más döntést nem hozhatott. 
Ebben az eljárásban tehát a bíróság nem a vádról, nem a bűnös-
ségről határoz, nem vesz, nem is vehet fel büntetőjogi felelős-
séget érintő bizonyítást, kizárólag a jogerős bírósági határozat 
téves vagy hibás rendelkezését helyesbítheti.

Az Alkotmánybíróság a Be. eredeti szabályait vizsgálva meg-
állapította, hogy az Alkotmány több rendelkezését is sérti a Btk. 
90. §-ában foglalt tilalom ellenére felfüggesztett szabadságvesz-
tés végrehajtásának különleges eljárásban történő utólagos elren-
delése. A jogállam lényegi ismérvét jelentő jogbiztonság köve-
telményével és a jogerő tiszteletével ellentétes az, hogy az állam 
büntetőhatalmának gyakorlói, a bíróság és az ügyészség a jogerő 
beállta után akár hosszú idővel is lehetőséget kapnak a téves vagy 
hibás jogerős bírósági határozatnak a terhelt terhére – a jogerő 
feloldására irányuló rendkívüli perorvoslati eljárás mellőzésével 
– történő módosítására. 

512 5/1999. (III. 31.) AB határozat
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A felülvizsgálat intézménye csak a legsúlyosabb eredménnyel 
járó büntető anyagi jogi törvénysértések, és az abszolút eljárási 
szabálysértések orvoslására nyújt lehetőséget. Mivel a jogerőhöz 
kiemelten fontos joghatások fűződnek, a törvényalkotó megle-
hetősen szűken vonta meg azt a határt, ahol a jogerő az anyagi 
igazság és a törvényesség érvényesülése érdekében áttörhető. A 
törvénysértően felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának 
utólagos elrendelésekor a bíróság egy korábbi jogerős határoza-
tot hivatalból vagy ügyészi indítványra – azt mintegy „kijavítva” 
– úgy változtat meg, hogy ezáltal a terhelt helyzete az eredeti ha-
tározatban foglaltakhoz képest súlyosabbá válik. Az Alkotmány-
bíróság álláspontja szerint a jogerő feloldásának ez a módja nem 
felel meg a jogállamiságból adódó követelményeknek, azoknak a 
tételeknek, amelyeket az Alkotmánybíróság a jogállam, a jogerő 
és a jogbiztonság követelményéről, az anyagi igazság, a törvé-
nyesség és a jogbiztonság, jogerő konfliktusának feloldásáról, az 
állami büntetőhatalom sikertelenségének kockázatáról korábbi 
döntéseiben kimunkált.513

Az Alkotmánybíróság határozata nyomán alakult ki a hatályos 
szabályozás, ami lényegesen szűkebb körben teszi lehetővé a pró-
baidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos 
elrendelését, és az utólagos rendelkezést a felfüggesztett szabad-
ságvesztésről.

További anyagi jogerőképes határozat, amely a már bekövet-
kezett jogerőt kisebb-nagyobb mértékben lerontja, a szabadság-
vesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása. A bíróság 
a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról utólag határoz, ha 
erről a jogerős ítélet nem vagy nem a törvénynek megfelelően 
rendelkezett. A Btk. 45. §-ának (2) bekezdésén alapuló rendel-
kezés nem pótolható, illetőleg nem vizsgálható felül.514

A bíróság utólag határozhat a törvényben meghatározott 
anyagi jogi kérdésekben, így a feltételes szabadságra bocsátással, a 

513 9/1992. (I. 30.) AB határozat (ABH 1992., 59.) és a 11/1992. (III. 5.) AB határozat 
(ABH 1992., 77.)
514 Be. 556. §

közérdekű munkaként végzendő munkával, vagy az elítélt vezetői 
engedélye visszavonásának a járművezetéstől eltiltás időtartamába 
való beszámításával kapcsolatban. Ugyancsak anyagi jogi kérdés 
az előzetes fogva tartás beszámításáról, vagy a bűnügyi költség vise-
léséről történő utólagos rendelkezés is.

Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó, végrehajtandó, de 
még nem végrehajtott szabadságvesztésre ítélik – az egyéb tör-
vényi feltételek fennállása esetén –, a jogerősen kiszabott ítéle-
teket összbüntetésbe kell foglalni. Az összbüntetésbe foglalásról, 
illetve az összbüntetés tartamáról is különleges eljárásban dönt 
a bíróság, ha erről a jogerős összbüntetési ítélet nem a törvény-
nek megfelelően rendelkezett. Megjegyzendő, hogy az alapeljá-
rásban mérlegeléssel hozott döntés a különleges eljárásban nem 
vizsgálható felül. A jogerős összbüntetési ítéletben a törvényben 
előírt szabadságvesztésnél eggyel enyhébb végrehajtási fokozat-
nak mérlegeléssel történő megállapítása esetén az erre vonatkozó 
jogerős döntés utólag, különleges eljárás keretében nem vizsgál-
ható felül.515

Az összbüntetésbe foglalás különleges eljárás keretében történő 
meghatározásakor az a különleges helyzet áll elő, hogy az alapíté-
letek jogerejét az összbüntetésbe foglalás nem érinti. Kizárólag a 
büntetések lesznek összbüntetésbe foglalva. Ha újabb összbünte-
tésbe foglalható, a korábbi szabadságvesztés büntetésekkel quasi 
halmazatban álló végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre íté-
lik a terheltet, az alapítéletekre is vissza lehet térni.

11.5. A perújítás

11.5.1. Perújrafelvétel az 1896-os Bp.-ben

A perújítást a magyar jogirodalom mindig is a már jogerősen 
elbírált ügy újabb elbírálását célzó eljárásnak tekintette, amely 
kivétel a non bis in idem elve alól az anyagi igazság érdekében. 

515 BH 1986. 496., FBK 1996/24.
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Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk perújrafelvétel néven tette le-
hetővé új ténybeli alapon a jogerő feloldását, ami a jogirodalom-
ban és a bírói gyakorlatban is a jogerő, illetve az anyagi igazság 
összefüggéseiben jelent meg.

Vámbéry a perújrafelvételt valamely jogerősen elbírált bünte-
tőpernek újabbi elbírálását célzó rendkívüli, nem devolutív, és 
nem felfüggesztő hatályú perorvoslatnak nevezte, amely főleg a 
bírói tévedések korrektúrájára irányul. Úgy fogalmaz, hogy „az 
a tekintély, amely az alaki jogerősséget a jogbiztonság érdeké-
ben megilleti, amely a francia paroemia szerint nagyobb, mint 
maga az igazság, nem szenved csorbát, ha a tények változott 
felismerése a jogviszony bírói rendezésének változtatását lehe-
tővé teszi”.516

A jogerős bírói határozatok ellen perorvoslatoknak nincs he-
lyük, és a jogbiztonság, az igazságszolgáltatás tekintélye, vala-
mint a vádlott érdeke egyaránt azt kívánják, hogy a jogerősen 
befejezett ügyek (res iudicata) ne legyenek újra jogvita és bírói 
eljárás tárgyaivá tehetők. Az újrafelvétel nem rendes, hanem 
csak rendkívüli perorvoslat, ami azt jelenti, hogy az újrafelvételt 
a felek nem kérhetik tetszésük szerint és feltétlenül, hanem csak 
szigorúan meghatározott esetekben és feltételek mellett. Finkey 
azt emeli ki, hogy a bírói határozatokat is emberek hozták, és 
nem tekinthetők az igazság csalatkozhatatlan nyilatkozatainak, 
így megeshet, hogy a hamisítások, esetleg megvesztegetések ál-
tal félrevezetett vagy kötelességszegő bírák oly ítéletet hoztak, 
amely nem ellenkezik az anyagi igazsággal. Nagy hiba lenne, ha a 
res iudicata tekintélyének védelme miatt az ilyen bírói tévedések 
orvosolhatók nem lennének.517

Természetesen ügyelni kell arra, hogy a bírói ítéletek tekin-
télyét ok nélkül ne ingassák meg, de az emberi tévedések hely-
rehozása se legyen megnehezítve, és különösen az ártatlanul 
elítéltek megmentése az igazságtalan büntetéstől minél bizto-

516 Vámbéry: i. m. 345. o.
517 Finkey: i. m. 478. o.

sabban keresztülvihető legyen. A res iudicata sértetlensége és 
a perújítás tehát csak látszólag vannak ellentétben, a perújítás 
éppen az alaki és az anyagi igazság közti ellentétet rontja le az 
utóbbi javára.518

Régi dilemmája így a büntetőeljárásnak az, hogy mi a helyes 
eljárás, ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése után oly 
mértékben kitűnik annak tartalmi helytelensége, hogy a hatá-
rozat fenntartása az anyagi igazság meghamisításának tűrésével 
járna. A jogerő tiszteletének álláspontjáról az újrafelvétel megen-
gedhetetlennek mutatkozik. Kétségtelen ugyanis, hogy minden-
nemű jogvitának, tehát annak is, mely az állam büntetőigénye 
tárgyában folyik, valamikor végérvényesen be kell fejeződnie, 
ezt kívánja a vádlott érdeke, az állam tekintélye és a társadalom 
védelme is. „Az anyagi igazság elve ezzel szemben teljes érvé-
nyesülést követel, tehát bármikor bekövetkezhető megdöntését 
a később tévesen felismert, tehát az anyagi igazsággal ellenkező 
ítéletnek, mert nem tűrhető, hogy bírói tévedéssel, vagy a felek 
hibáján kívül elmaradt bizonyítás okából az ártatlan bűnhődjék, 
vagy a bűnös szabaduljon.”519

Két ellentétes érdek, a jogerős és az anyagi igazság áll szemben 
egymással. „Ha e kettő fedi egymást, vagyis ha a jogerős hatá-
rozatban benne van az anyagi igazság, kétségtelen, hogy a res 
iudicatat bolygatni nem szabad, ellenben ha e kettő ellentétben 
van egymással, meg kell törni a szabályt, s az anyagi igazság ér-
vényesülése végett meg kell engedni az ügy újrafelvételét, aminek 
e szerint más célja nincs és nem lehet, mint az anyagi igazság 
megállapítása.”520 Így éppen az újrafelvétel az egyik bizonyítéka 
annak, hogy „a modern perjogok az igazságot erősebbnek tekin-
tik a jogerőnél”.521

518 Finkey: uo. 479. o.
519 Angyal: i. m. 220. o.
520 Balogh–Edvi–Vargha: i. m. 179. o.
521 Balogh–Edvi–Vargha: uo. 183. o
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11.5.2. Perújítás a hatályos Be.-ben

A jogerő feloldását a jogbiztonság és az igazság közötti ösz-
szeütközés körültekintő értékelése alapozhatja meg. Ha könnyen 
feloldható a jogerő, akkor kisebb a jogbiztonság. A jogbizton-
sághoz is komoly érdekek fűződnek, ami abban is megnyilvánul, 
hogy az ügyeket ne bolygassák egy idő után, és az abban érintet-
teket és érdekelteket ne zaklassák. Ellenkező oldalról szemlélve, 
ha csak szűk körben van lehetőség a jogerő feloldására, az ahhoz 
a következményhez vezethet, hogy téves vagy törvénysértő hatá-
rozatok maradnak hatályban, és a különböző justizmordok nem 
küszöbölhetőek ki. Tremmel ezt nevezi a jogerő túlzott tisztele-
tének, a „valóságnál is többre értékelésének”.522

Krefft az egyik oldalra a jogbiztonság és a végleges jogbéke 
értékeit állítja, míg a másik oldalra az igazság erkölcsi-etikai kö-
vetelményét helyezi azzal a kérdéssel, hogy melyiket lehet jobban 
értelmezni és a másik feletti győzelemre használni.523

A valódi jogbéke megteremtésének a lehetőségét Herke pél-
dául a konszenzuális elemek erősítésében látja. A konszenzuális 
elemek az angolszász államok büntetőeljárásában magától érte-
tődő természetes alkotóelemek, ott nagyobb hagyományai is van-
nak. A konszenzus és az anyagi igazság nem is egymás ellentétei, 
amelyek kizárnák egymást. A bűncselekmény elkövetőjének az 
elítéléséhez való beleegyezése az ítélet nagyobb fokú legitimá-
lásához vezet. Megváltozik a vád és védelem egymáshoz való 
viszonya is. A vád és a védelem nem úgy tekint egymásra, mint 
ellenség vagy ellenfél, akit trükkel át kell ejteni, hanem sokkal 
inkább olyan eljárási résztvevők, akik együttműködés megvalósí-
tása, konszenzusok kötése céljából állnak szemben egymással.524

Valóban lényegesen nagyobb az ítélet legitimitása a felek meg-
állapodása esetén, és így kisebb a perújítás esélye, valamint a jog-
erőbe vetett bizalom is erősebbé válhat, és sokkal szűkebb körű 

522 Tremmel (2001): i. m. 458. o.
523 Krefft: i. m. 44. o.
524 Herke (2008): i. m. 4–6. o.

lehet a jogerő feloldása. A jogbéke helyreállítása alatt ugyanis az 
ítéletnek a résztvevők általi, valamint a széles körű elfogadását 
érteni kell.

A perújítás mint rendkívüli jogorvoslat az a jogintézmény, 
amely lehetőséget ad a jogerő feltörésére olyan esetekben, ami-
kor a ténymegállapítás hibás. Ennek elméleti indoka abból fakad, 
hogy „a bíróság megállapításai nem apodiktikus vagy abszolút 
igazságok (mint például a matematikai tételek), tehát nem vég-
legesek és cáfolhatók”.525

A jogalkotónak kell eldöntenie azt, hogy milyen esetekben en-
gedélyezi a jogerős döntés végrehajtásához és megváltoztathatat-
lanságához fűződő érdeket feloldani a törvényességre, illetve az 
igazságra hivatkozással, majd az általa megállapított szabályokat 
a jogalkalmazó bíróságok töltik meg tartalommal az egyes konk-
rét ügyekben. 

A büntetőeljárási törvény rendszerében a perújítás rendkívüli 
jogorvoslat. A perújítás elrendelésére kizárólag abban az eset-
ben kerülhet sor, ha a perújításnak a törvényben meghatározott 
valamely oka fennáll. A perújítás kereteit kétségtelenül nem túl 
tágan meghatározó szabályozás indoka az, hogy a jogerő meg-
bízhatóságához alapvető társadalmi érdek fűződik. Ez az érdek 
erősebb annál, mintsem az alapügyben hozott és időközben 
jogerőre emelkedett határozatok legkisebb hiányossága vagy hi-
bája esetén is módot adjon rá a törvény. Erre visszavezethetően 
a büntetőeljárási törvény a perújítást szigorúan csak a törvényben 
meghatározott esetekben, az ott megjelölt okok megléte esetén engedi 
meg, nem egy esetben a megjelölt okok megléte esetén is szűkítve a 
jogorvoslati lehetőséget.526

Azt is szükséges hangsúlyozni, hogy a perújítási kérelem elfo-
gadása, a perújítás elrendelése önmagában nem oldja fel a per-
újítással megtámadott határozat jogerejét, nem szünteti meg az 
alapügyben hozott jogerős határozat végrehajthatóságát. Erre 

525 Király (2000): i. m. 498. o.
526 Fővárosi Ítélőtábla Bpi. 1. 930/2005/3.
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csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság a tárgyalás eredményétől 
függően megállapítja, hogy a perújítás alapos, és az alapügyben 
hozott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi, il-
letve új ítéletet hoz.

Eredményes perújításnál merül fel az a gyakorlati probléma 
– különösen a büntetés-végrehajtás jelzései alapján –, hogy mi-
kor következik be ténylegesen a jogerő időpontja. Sokszor az ún. 
„kétszeres jogerő” kérdése merül fel, és bizonytalanság lehet ab-
ban, hogy mikortól számít például a visszaesői minőség.527

A Be. kimerítően felsorolja a perújítási okokat.528 A perújítási 
eljárásban az alapügyben hozott ítélet jogereje csak akkor old-
ható fel, ha a perújítást a törvényben megjelölt valamelyik okra 
hivatkozva kezdeményezték, másrészt a perújítási okra történt 
hivatkozás megfelel a perújítás elrendeléséhez a jogszabályban 
megkívánt egyéb feltételeknek. Ez a rendkívüli perorvoslati el-
járás nem jogkérdésben, hanem ténykérdésben történt esetleges 
tévedés kiigazítására szolgál.

Ennek megfelelően tényre vonatkozó új bizonyítékra, illetőleg 
arra lehet alapozni a perújítást, ha az alapügyben törvénysértő 

527 Erre Katona Sándor kúriai bíró hívta fel a figyelmet az OBH által a büntetőeljárás 
megújításáról szervezett konferencián, 2012. szeptember 06-án. Katona Sándor: A rend-
kívüli jogorvoslatok, a Kúria feladatköre, a felülvizsgálat korszerűsítése 
528 A Be. 408. § (1) bekezdése szerint 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 bizonyí-
tékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy
1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy büntetés 
helyett intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni;
2. a terhelt bűnösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést, intéz-
kedés helyett büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél 
lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni;
b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ítéletet hoztak, vagy a 
terheltet nem a valódi nevén ítélték el;
c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;
d) az alapügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tagja a kötelességét a 
büntetőtörvénybe ütköző módon megszegte;
e) az alapügyben az ítéletet a XXV. fejezet alapján, a terhelt távollétében tartott tárgya-
láson hozták;
f ) a köztársasági elnök a terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő 
megszüntetéséről határozott.

bizonyítékot értékeltek, vagy törvénysértő módon használtak 
fel bizonyítékot. Ehhez képest kivételes oka a perújításnak az 
ugyanazon bűncselekmény miatt történt többszöri elítélés (ítélt 
dolog), a hamis vagy hamisított bizonyíték felhasználása az alap-
ügyben, a hatóság tagjának büntetőtörvénybe ütköző kötelesség-
szegése, a távollétes eljárás speciális szabályai, illetve a köztársa-
sági elnök határozata.

Ezen okok közül a res iudicata megsértésével kapcsolatban 
megemlíthető, hogy a rendes jogorvoslati eljárásban a fellebbezés 
során a kétszeres eljárás tilalmának megsértése még egyszerűen, 
iratok alapján, másodfokú tanácsülésen elbírálható.529 Perújítási 
eljárásban a res iudicata megsértése, mint perújítási ok esetén is 
végig kell járni a perújítás minden szakaszát, és meg kell tartani 
a perújítási tárgyalást is.

A jogalkotó időbeli korlátok közé is szorítja e rendkívüli jog-
orvoslati lehetőséget, természetesen csak azokban az esetekben, 
amikor az a terhelt számára a korábbinál kedvezőtlenebb hely-
zetet eredményez, eredményezhet. Ez a korlát perújítás esetén az 
elévülési idő.

A rendkívüli jogorvoslatok – s így a perújítás – esetében jelen-
tőséggel bír az indítvány iránya. Nem hagyható azonban figyel-
men kívül, hogy a Be. XVII. fejezetében foglalt perújítás mint 
rendkívüli jogorvoslat lehetőségének megnyílta több okra vezet-
hető vissza. Ezek közül csupán az egyik a Be. 408. § (1) bekezdés 
a) pontjában írt két lehetőség: az 1. pont szerint a terhelt javára, 
míg a 2. pont szerint a terhelt terhére elrendelhető perújítás. 

Perújítási ok, ha az alapügyben az ítéletet a Be. XXV. fejezete 
alapján a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták. Márpe-
dig éppen ez egy olyan perújítási ok, melynek kapcsán a terhelt 
terhére vagy javára való perújrafelvétel-fogalom nem is értel-
mezhető. Eseti döntés szól arról, hogy a perújítás ezen esetében, 
a megengedhetőség kérdése kapcsán nem is lehet vizsgálni, hogy 
utóbb felmentő, eljárást megszüntető határozatot kell-e hozni, 

529 Be. 360. § (1) bekezdés e) pont
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avagy esetlegesen enyhébb büntetés kiszabásának lehet majd he-
lye. A perújítás ezen okának célja ugyanis kizárólag annak biz-
tosítása, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követően előkerült 
terhelt jelenlétében is lefolytatásra kerüljön az eljárás.530

11.5.3. Az új bizonyítékra alapított perújítás bírói gyakorlata

Az új bizonyítékra alapított perújításnak, mint rendkívüli jog-
orvoslatnak a megengedhetősége körében a büntetőeljárási tör-
vényből következően szigorú bírói gyakorlat érvényesül. 

A bíróság nem találta alaposnak a hazai kriminalisztika törté-
netének legbrutálisabb bankrablása, az ún. „móri ügy” I. r. vád-
lottjának perújítását sem legelső alkalommal. Úgy ítélte meg, 
hogy az I. r. vádlottra nézve az ítélet megállapításai „minden két-
séget kizáróan bizonyítottak, és e tekintetben a tényállás teljesen 
megalapozott”. Sőt utalt arra, hogy a bíróság rendelkezett is az 
iratoknak az ügyészségi nyomozó hivatalhoz történő megküldé-
séről a hamis tanúzás bűntettének gyanúja miatti esetleges eljá-
rás megindításának megfontolása végett. Később az I. r. vádlott 
és védője ismételt perújítási kérelmet terjesztett elő a Nemzeti 
Nyomozó Iroda sajtóközleményeire hivatkozással, mely szerint 
más személyek merültek fel lehetséges elkövetőként. Ebben az 
újabb perújítási eljárásban, a megengedhetőség körében a bíró-
ság már azon az állásponton volt, hogy a perújítási indítványban 
megjelölt új tényekre, új bizonyítékokra vonatkozó adatok be 
nem szerzése, az új bizonyítékok, új tények tisztázásának elmu-
lasztása nem teszi lehetővé a perújítási indítvány érdemi elbírá-
lását. E tények, körülmények, bizonyítékok feltárásának elmara-
dása ugyanis a perújítási indítvány elutasítását megalapozatlanná 
tenné. A perújítási nyomozás eredményeként a perújítást a bíróság 
elrendelte, majd az ügy I. r. vádlottját a bíróság felmentette az előre 
kitervelten, nyereségvágyból, több emberen társtettesként elkövetett 
emberölés bűntettének vádja alól.531

530 BH. 2005. 388
531 Fővárosi Ítélőtábla 2. Bpi. 10302/2006/7., Bpi. 5. 10. 269/2007/5., 3. Bpi. 10. 
337/2008/2. szám

Az eljárási törvényből levezetve, a cselekményt elbíráló jogerős 
ítélettel szembeni ténybeli kifogásnak – a megállapított tényállás 
vitatásának – akkor van helye, ha:

új bizonyítékot hoznak fel; a bejelentett bizonyíték akkor új, •	
ha az alapügyben nem merült fel, vagy felmerült, de az eljárt 
bíróság nem értékelte;
az ekként újnak tekintendő bizonyíték a Be. 75. § (1) bekez-•	
dése értelmében vett bizonyítandó tényre vonatkozik, és alkal-
mas ilyen tény jogerős határozattól eltérő, vagy abból hiányzó 
megállapítására;
az újnak tekintendő bizonyíték az eltérő, illetve új tény meg-•	
állapítására alkalmassága folytán perdöntő jellegű, egyben 
valószínűsíti, hogy lényegesen meg kell változtatni a jogerős 
határozat bűnösségre vagy büntetéskiszabásra vonatkozó ren-
delkezését, illetve az eljárást meg kell szüntetni.
A Be. értelmében tehát ebben a sorrendben kell – egyenként 

és minden új bizonyítékként felhozott körülmény kapcsán – az 
egyes feltételek meglétét vizsgálni. Ha valamelyik feltétel eseté-
ben nemleges az eredmény, akkor a további vizsgálata már szük-
ségtelen. A három feltétel ugyanis konjunktív, csak együttes fennál-
lásuk esetén rendelhető el perújítás.

Bizonyíték a bizonyítási eszközből megismerhető tény, amiből 
következtetés vonható a bizonyítandó – adott ügyben a büntető 
anyagi vagy eljárási jogszabály alkalmazása szempontjából je-
lentős – tényre. A bizonyíték a bizonyítandó tény bizonyítója, 
a bizonyíték forrása (a bizonyíték megismerésének biztosítója) 
pedig a bizonyítási eszköz.532

Bizonyítási eszköz tehát például a tanú vallomása, a szakér-
tő véleménye, bizonyíték pedig a vallomás, a szakvélemény tar-
talma. A szakvélemény gyakran igazságügyi elmeorvos vagy 
orvosszakértő által szerkesztett vélemény.533

532 BH 2011. 305. (Legf. Bír. Bkf. III. 462/2011.)
533 Elek Balázs: A szakértő, mint a jogerő feltörésének az eszköze a büntetőeljárásban. In: 
Elek B. (szerk.): Az orvosszakértő a büntetőeljárásban. Debreceni Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék, 2012, 43–64. o.
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Elmeorvos-szakértői vélemény alapján rendelte el a bíróság a 
perújítást egy zsarolás bűntette és más bűncselekmények miatt 
folyamatban volt büntetőügyben. 

A bíróság az iratok alapján megállapította, hogy az Igazság-
ügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) készült 
igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény szerint egyértelmű 
adatok merültek fel arra, hogy „nevezettnek 13 éve pszichés 
zavarai vannak. Azt, hogy a pszichiátriai megbetegedései befo-
lyásolják-e adott esetben a beszámítási képességét, illetve bün-
tethetőségét, több tényezőtől függ, elsősorban a cselekményko-
ri elmeállapotától és a cselekmény jellegétől.” Az igazságügyi 
elmeorvos-szakértők a szakvéleményben arra is utalást tettek, 
hogy az autoanamnesis adatai szerint a terhelt panaszai lappangó 
formában már 20 éves korában elkezdődtek, és a valószínűsített 
diagnózis szerint a terheltnél megjelenő szenzitív vonatkozta-
tásos tartalmak időnként megjelentek, melyekkel kapcsolatban 
hangokat vélt hallani. Ezen „pseudohalucinogén betegségtüne-
tek alapján a schizophreniform formakört kizárni nem lehet, és a 
schizoaffektív kórkép diagnózisa kellő nyomatékkal felvethető”. 

Mindezekből alaposan arra lehet következtetni, hogy a terhelt 
beszámítási képességének a büntethetőségét érintő körben jelen-
tős befolyása van. A szakértői vélemények szerint a terhelt sze-
mélyes vizsgálata szükséges, és csak ez alapján lenne kizárható a 
perújítási okként felvetett tényező.

Az idézett elmeorvos-szakértői vélemény adatai alapján az 
ítélőtábla úgy látta, hogy az elsőfokú bíróság tévedett, amikor a 
perújítási indítványt elutasította. A perújítási eljárás elrendelését 
követően ugyanis az elmeorvos-szakértőknek választ kell adni-
uk arra, hogy a terheltnél utóbb jelentkező pszichiátriai zavar-
nak mi a pontos oka, az mikor keletkezett, és hogy fennállt-e az 
1992-ben (2005-ben perújítás!) elkövetett cselekmények idején, 
vagy sem. Választ kell adniuk arra is, hogy a terhelt esetlegesen 
megállapított betegsége kizárta vagy korlátozta-e a beszámítási 
képességét, és ha igen, akkor milyen fokban. 

A perújítás megengedhetőségének eldöntésekor a bíróság az 
indítványban felhozott bizonyítékok bizonyító erejét nem vizs-
gálhatja, csupán azt, hogy a megjelölt bizonyíték alkalmas-e a 
perújítási cél elérésére. Az adott ügyben az IMEI részéről az 
igazságügyi orvosszakértő már olyan szakvéleményt nyújtott be, 
amely utalást tesz a terheltnél tapasztalt elmebetegségnek a lap-
pangó formában való, évekkel korábbi megjelenésére. Ez a bizo-
nyíték már alapul szolgál a perújítási eljárás lefolytatására. 

Az újabb szakértői vélemény beszerzése csakis egy perújítási 
eljárás keretében lesz lehetséges. Így a bíróság csak a perújítási 
eljárás lefolytatása után lesz abban a helyzetben, hogy döntsön 
arról, hogy a perújítás alapos-e, vagy a perújítást alaptalannak 
találja és azt elutasítja.534

Nem járt eredménnyel annak a védőnek a perújítási indítvá-
nya, aki ahhoz igazságügyi elme-orvos-szakértő, igazságügyi 
orvosszakértő és pszichológus igazságügyi szakértő együttes vé-
leményét csatolta, melyek szerint az alapügy elkövetése időszaká-
ban védence beszámítási képessége közepes fokban korlátozott 
volt. A perújítási indítvány ezen új bizonyíték alapján lényegesen 
enyhébb büntetés kiszabására irányult.

Az indokolás szerint az adott esetben a terhelt beszámítási 
képességének enyhe-közepes fokú korlátozottsága felmentésre 
nem ad alapot, az a büntetés kiszabása során legfeljebb enyhítő 
körülményként értékelendő. Ugyanakkor az ítélőtábla álláspont-
ja szerint ezen enyhítő körülmény nyomatéka nem valószínűsíti, 
hogy az elítélttel szemben a terhére rótt bűncselekmények miatt 
a megismételt eljárásban lényegesen enyhébb büntetés kiszabá-
sára kerüljön sor. 

Erre figyelemmel az ítélőtábla a perújítási okot nem látta meg-
állapíthatónak, ezért a védő perújítási indítványát elutasította. 
A terhelt védője ezt követően ismételten perújítási indítványt 
terjesztett elő, melyhez az Országos Gyógyintézeti Központ 
Radiológiai és Belgyógyászati Osztályának orvosi értesítését és 

534 Fővárosi Ítélőtábla 3. Bpi. 249/2005/3. szám
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ambuláns kezelőlapját csatolta, melyekre mint új bizonyítékra 
hivatkozott, amelyek alapján a terhelt felmentésének is helye le-
het.

Az ismételten előterjesztett perújítási indítvány alapján a bí-
róság azt vizsgálta, hogy a jogerős elutasítás során kifejtett indo-
kokhoz képest a jelen perújítási indítványhoz csatolt orvosi iratok 
tartalmaznak-e olyan többletet, amely a korábban kialakított állás-
pont felülbírálatát indokolná. A bíróság azt állapította meg, hogy 
a csatolt orvosi értesítés és az ambuláns kezelőlap adatai mind-
ezt nem valószínűsítik, a korábbi szakértői véleményben foglal-
takhoz képest olyan új adatot, tényt nem tartalmaznak, amely 
szerint a terhelt elmeműködése a korábban részletezetteknél sú-
lyosabb befolyásoltságát valószínűsítené az alapügyben elbírált 
cselekmény elkövetésének idejére.

Mindezek alapján a perújítás elrendelésének az előfeltétele 
továbbra sem állt fenn. A védő nem olyan új bizonyítékra hi-
vatkozott, amely valószínűvé tette, hogy a terheltet az esetleges 
megismételt eljárásban fel kellene menteni, vagy vele szemben 
lényegesen enyhébb büntetést kellene kiszabni. A bíróság ezért a 
védő perújítási indítványát elutasította.535

Meg kell azonban jegyezni, hogy abban nem következetes a 
bírói gyakorlat, hogy elutasítási ok-e az, ha a korábbi perújítá-
si indokhoz képest nem hivatkozik az indítványozó lényegesen 
új bizonyítékra.536 Példa erre annak a vádlottnak a büntető-
ügye, akit lopás bűntette miatt ítélt el a bíróság 2003. október 
29. napján jogerőre emelkedett ítéletében pénzbüntetésre, mert 
azt követően, hogy a sértettel összeveszett, annak gobelinképeit 
engedély nélkül ismeretlen helyre vitte el. Az elítélt hat esetben 
sikertelenül próbálkozott perújítással, majd azt hetedjére a bíró-
ság mégis elrendelte, és ennek nyomán a megismételt eljárásban 
a lopás bűntettének vádja alól felmentették. Az alapeljárásban az 
eltulajdonított tárgyak értékét eseti értékbecslő állapította meg 

535 Fővárosi Ítélőtábla 2. Bpi. 456/2005/2. szám; Bpi. 1. 10. 137/2006/3.
536 Az ellentmondásos bírói gyakorlatról lásd bővebben: Bencze i. m. 154. o.

515.569 forint értékben, majd az elítélt által a perújítási indítvá-
nyához felkért igazságügyi tárgy- és értékszakértők sorra 10.000 
forint alatti értéket jelöltek meg, amit a bíróság végül elfogadott, 
és 2011 novemberében jogerősen felmentette a terheltet az elle-
ne emelt vád alól.537

Más ügyben a Legfelsőbb Bíróság arra hivatkozva utasította el 
a perújítási indítványt a megengedhetőség körében, hogy nem a 
bizonyítási eszköznek, hanem a bizonyítéknak kell újnak lenni. 
Ugyanaz a bizonyíték más forrásból, más bizonyítási eszköz ré-
vén nem új bizonyíték. Mindez a konkrét esetben azt jelentette, 
hogy bizonyítási eszköz az alapügy másodfokú eljárásában, va-
lamint a perújítási indítványhoz csatolt irat, bizonyítékot pedig 
azok tartalma képezhet. A perújítás alapügyének másodfokú el-
járásában megtartott nyilvános ülésén csatolt, ideg-elmegyógy-
ász által kiállított ambuláns lap szerint a terheltnél a diagnózis 
bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetekkel.

A védő perújítási indítványt terjesztett elő, melyhez csatolt 
ugyanazon ideg-elmegyógyásztól egy levelet, mely szerint szak-
rendelésen a terhelt manias psychosis tüneteivel jelentkezett, 
aminek 2003–2004. évben is ki lehetett téve, majd a perújítási 
indítványát elutasító döntéssel szemben bejelentett fellebbezés-
hez a védő csatolt egy 2011. március 17-i keltezésű, ugyanazon 
ideg-elmegyógyász által kiállított ambuláns lapot, mely szerint 
a terheltnél megállapított diagnózis bipoláris affektív zavar, má-
niás epizód pszichotikus tünetekkel. Az ambuláns lap rögzítette, 
hogy ez a diagnózis az elmeműködés kóros állapotát képes ered-
ményezni. A terhelt 2003-ban és 2004-ben már mániás zavar-
ban lehetett, megbetegedése 2003, 2004 óta korlátozhatta abban, 
hogy cselekménye következményeit felismerje. A bíróság követ-
keztetése szerint az alapügy másodfokú eljárásában a perújítá-
si indítványhoz, valamint a fellebbezéshez csatolt – egyébként 
ugyanazon ideg-elmegyógyásztól származó – orvosi iratok meg-

537 Debreceni Ítélőtábla Bkf. II. 111/2011/2.; Szolnoki Városi Bíróság 1. B. 374/2011/11. 
szám 
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állapítása, diagnózisa ugyanaz. Az alapügyben eljárt másodfokú 
bíróság pedig a 2010. november 16-i nyilvános ülésen meghozott 
végzésével a védő ez irányú bizonyítási indítványát elutasította, 
aminek indokát az ügydöntő határozatban megadta. Ekként az 
orvosi iratok ezen tartalma új bizonyítéknak nem tekinthető. A 
perújítási indítvány valójában ugyanazon bizonyító tény (ugyan-
azon bizonyíték) alapján ugyanazon bizonyítandó tény (a terhelt 
elmeállapota) peresítését, illetve újraperesítését célozta.

A fellebbezésben foglaltak kapcsán a Legfelsőbb Bíróság meg-
jegyezte, hogy a bíróság nem a bizonyíték forrása, létrehozója, 
viszont mérlegeli a bizonyítékot szakértői vélemény esetében is. 
Ebből következően – értelemszerűen – dönt arról, hogy adott 
ügyben mi a bizonyítandó tény, és ehhez képest annak bizonyí-
téka (bizonyító ténye) igényel-e szakértői bizonyítást.

Az alapügyben eljárt másodfokú bíróság erről döntött, amikor 
akként foglalt állást, hogy a terhelt eljárás alatti állapota, vala-
mint a becsatolt orvosi irat alapján nem valószínűsíthető, hogy 
eldöntendő kérdés a terhelt kóros elmeállapota; s így annak vizs-
gálata sem szükséges. A másodfokú bíróság az alapügyben ez-
által kétségtelenül értékelte azt a bizonyítékot, amit a perújítási 
indítvány felhozott. Következésképpen a perújítási indítványhoz, 
illetve fellebbezéshez csatolt orvosi iratra hivatkozás eleve nem 
új bizonyíték, mivel ténybeli tartalmát az alapügyben a bíróság 
értékelte, azon túlmenően pedig valójában bizonyítékot sem ké-
pez, csupán bizonyítási eszközt, aminek ugyan perújítást célzó, 
ám csupán feltételezett tartalmat tulajdonít az indítvány (illetve 
a fellebbezés).538

Abban évtizedek óta következetes a bírói gyakorlat, hogy az 
életveszélyt okozó testi sértés miatt az elítélt terhére helye lehet 
perújítás elrendelésének, ha utóbb a sértett – az őt ért bántalma-
zással okozati összefüggésben – meghalt, feltéve, hogy ez utóbb 
ismertté vált tény valószínűvé teszi a terhelttel szemben lénye-

538 BH 2011. 305. (Legf. Bír. Bkf. III. 462/2011.)

gesen súlyosabb büntetés kiszabását.539 Ugyancsak helye lehet a 
perújítás elrendelésének, ha a sérülésről utólag bebizonyosodik, 
hogy maradandó fogyatékossággal gyógyult, ami súlyosabb mi-
nősítést és büntetést jelenthet. A sérülés gyógytartamának meg-
ítélése már orvosszakértői kérdés.

Az orvos véleményének súlyában bízva a terhelt javára előter-
jesztett perújítási indítványok alapjául is gyakran szolgál igaz-
ságügyi orvosszakértő által szerkesztett okirat.540

Ha a bíróság a perújítási indítványban megjelölt tanúk egy ré-
szét nem hallgatta ki, az ő megjelölésük új bizonyítási eszköznek 
tekinthető. A Be. azonban új bizonyíték megjelölését írja elő a 
perújítás feltételeként, így pusztán általánosságban új bizonyítási 
eszköz megjelölése, vagy egy új bizonyítási eljárás önmagában a 
perújítás valószínűsítésére nem alkalmas. A jelzett új bizonyítási 
eszközök megjelölése azonban nem teszi valószínűvé az eltérő 
tényállás megállapítását és a terheltek felmentését. A perújítás 
megengedhetősége során a bíróság a felhozott bizonyítékok bi-
zonyító erejét nem vizsgálhatja, az eltérő bizonyítási eszközöket 
nem mérlegelheti. „A jogbiztonság, a jogerőhöz fűződő igazságszol-
gáltatási és társadalmi érdek egyfajta értékelő tevékenységet azonban 
feltétlenül megkövetel, ugyanis az ártatlanság vélelme a perújítási 
eljárásban már nem érvényesül. Az új bizonyítékokat, illetve bi-
zonyítási eszközöket mérlegelés nélkül, de a jogerős ítélet által 
elfogadott bizonyítékok tükrében kell áttekinteni. Helyesen hi-
vatkozott a fellebbviteli főügyészség átiratában arra, hogy ha a 
terhelt által később felhozott bármilyen új körülmény perújítási 
eljárásokhoz vezetne, az a jogerő biztonságát veszélyeztetné.”541

Megállapítható, hogy egyéb ügyekben is szűk körben engedi a 
bíróság a jogerő feloldását.

A terhelt egészségi állapotában bekövetkezett rosszabbodás 
nem jelent az ügyben olyan új bizonyítékot, amely a perújítást 
lehetővé tenné, ha a megromlott egészségi állapota már az ítélet-

539 BH 1984. 443. (Legf. Bír. Bpf. I. 700/1984. szám) (BJD 10070.)
540 Elek (2012/b): i. m. 43–64. o.
541 Debreceni Ítélőtábla Bpi. II. 512/2011/2.
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hozatalkor is ismert volt. A másodfokon eljárt bíróság tényként 
állapította meg a terhelt egyes betegségeit, valamint azt is, hogy 
„teljesen munkaképtelen, önmaga ellátására is csak nehezen ké-
pes”. A büntetés kiszabásánál egészségi állapotát is figyelembe 
vették, de vizsgálták az eggyel enyhébb büntetés-végrehajtási fo-
kozat kijelölésének a lehetőségét is.542 Más ügyben is egyetértett 
a Legfelsőbb Bíróság azzal, hogy az alapperben fennálló megbe-
tegedések a büntetés lényeges enyhítését nem teszik lehetővé.543

Az előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete miatt folyamatban volt büntetőügyben az 
alapperben nem ismert betegségek sem eredményezték a per-
újítás elrendelését. Kérelmében a terhelt arra hivatkozott, hogy 
a bűncselekmény elkövetésekor, az alapügyben eljárt bíróság 
ítéletének meghozatala időpontjában is súlyos betegségekben 
szenvedett, majd egészségi állapota a szabadságvesztés büntetés 
megkezdése óta tovább romlott. Erre figyelemmel a vele szem-
ben kiszabott szabadságvesztés lényeges enyhítését, és enyhébb 
végrehajtási fokozat megállapítását kérte.

A bíróság megállapította, hogy az elítélt börtöntűrő képessé-
gére vonatkozóan új bizonyíték merült fel. A perújítási nyomo-
zás során beszerzett igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint 
ugyanis az elítélt a büntetés kiszabását megelőzően is börtönel-
viselő képességét nehezítő betegségekben szenvedett. Az elítélt 
igazolt betegségeit, egészségi állapotát az alapeljárás során külön 
enyhítő körülményként nem vették figyelembe.

Perújításnak azonban csak akkor lenne helye, ha a felmerült új 
bizonyíték valószínűvé tenné, hogy az elítélttel szemben lénye-
gesen enyhébb büntetést kell kiszabni. Az elítélt betegségeinek 
jellege, egészségi állapotának megromlása azonban nem olyan 
súlyú, amely az enyhítő rendelkezés alkalmazásával kiszabott 
szabadságvesztésnek több évvel történő mérséklését eredmé-
nyezné. Ezért a Legfelsőbb Bíróság szerint az elsőfokú bíróság 

542 Legf. Bír. Bpf. IV. 386/1999/2. szám
543 Legf. Bír. Bpf. IV. 658/1999/2. szám

megalapozottan állapította meg, hogy nem merült fel olyan új 
bizonyíték, amely alapján az elítélt büntetésének lényeges enyhí-
tésére kerülhetne sor.544

A jogerő ereje
A vizsgált bírósági döntések megerősítik azt az elméleti kiin-

dulópontot, hogy a jogerő által biztosítani hivatott jogbizton-
ság, jogbéke és megcáfolhatatlanság perújítással csak rendkívül 
szűk körben oldható fel. Esetenként sikeres lehet új elme- vagy 
orvosszakértő véleményének, mint új bizonyítéknak a felhasz-
nálása. Érdemes talán megemlíteni, hogy ha perújítási eljárás 
eredményeként a bíróság a terheltet felmenti, vagy más, lényegesen 
eltérő döntést hoz, a közvélemény sohasem fogja azt a következte-
tést levonni, hogy az igazságszolgáltatás mégiscsak jól működik, és 
szerencse, hogy megvannak azok a jogintézmények, amelyek biz-
tosítják az igazság kiderítését, hanem azt, hogy a bíróság nagyot 
hibázott.545

11.6. A felülvizsgálat

A felülvizsgálat a törvényben meghatározott eljárásjogi vagy 
anyagi jogszabálysértés esetén teszi lehetővé a jogerő feltöré-
sét.546 A felülvizsgálat kapcsán csupán arra utalok, hogy a jogerő 

544 Legf. Bír. Bpf. I. 624/2000/2. szám
545 Hasonló következtetést von le Herke a súlyosítási tilalom kapcsán az első- és másod-
fokú döntés jelentős eltérése esetén. Herke (2010): i. m. 233. o.
546 Jelen monográfiában csak a törvényhelyre utalással jelzem a felülvizsgálati okokat, 
azok részletes elemzésébe nem bocsátkozom. A Be. 416.§(1) bekezdése szerint felülvizs-
gálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen akkor van helye, ha
a) a terhelt felmentésére vagy az eljárás megszüntetésére, illetve a terhelt bűnösségének megál-
lapítására, továbbá kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi jog szabályainak 
megsértése miatt került sor;
b) a bűncselekmény törvénysértő minősítése, a büntetőjog más szabályának megsértése miatt 
törvénysértő büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak, illetőleg a bünte-
tés végrehajtását a Btk. 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel;
c) a bíróság határozatának meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének I. b) vagy c) pontjában, 
illetve II–IV. pontjának valamelyikében meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor;
d) a bíróság határozatának meghozatalára a súlyosítási tilalom [354. és 355. §, 405. § (1) és 
(3) bek., 549. § (4) bek.] megsértésével került sor;
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feloldását nem minden, hanem csak a törvényben meghatározott 
anyagi és eljárási szabálysértések eredményezhetik.

A hatályos Be. még azt a felülvizsgálati okot sem tartja fenn, 
amely szerint a Kúria később meghozott jogegységi határoza-
tából következően a jogegységi határozattal nem érintett jog-
erős bírósági határozatnak a terhelt büntetőjogi felelősségének 
megállapítására vonatkozó rendelkezés törvénysértő. A törvény 
indokolása szerint még elvi alapon sem igazolható, hogy egy 
jogegységi eljárásban hozott határozat a büntetőügyben hozott 
bírósági határozat jogerejét utólag feloldja.

A jogbiztonság érdekében, és „a jogerő tiszteletének” a je-
gyében a törvény korlátozza a jogerős ügydöntő határozatban 
megállapított büntetés vagy intézkedés felülvizsgálatát is. Ha a 
minősítés törvényes, és más anyagi jogszabálysértés sem történt, 
a büntetés nemét vagy mértékét meghatározó rendelkezéseket 
nem lehet megtámadni abból az okból, hogy eltúlzottan – vagy 
akár törvénysértően – súlyosak vagy enyhék. A büntetéskiszabás 
önmagában nem képezheti felülvizsgálat tárgyát akkor sem, ha 
annak során a Btk. 37. vagy 83. §-ának az előírásait nem vették 
figyelembe.547

e) az Alkotmánybíróság a jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatát elren-
delte, feltéve, hogy a terhelt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-
kezmények alól, vagy a kiszabott büntetés, illetőleg az alkalmazott intézkedés végrehajtása még 
nem fejeződött be, vagy a végrehajthatósága még nem szűnt meg;
f ) a büntetőjogi felelősség megállapítására, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazá-
sára olyan büntető jogszabály alapján került sor, amelynek alaptörvény-ellenességét az Alkot-
mánybíróság megállapította, de a terhelt már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól, vagy a büntetés végrehajtása már befejeződött, illetve végrehajthatósága 
megszűnt, illetőleg a terhelt már nem áll az intézkedés hatálya alatt;
g) nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy az eljárás le-
folytatása vagy a bíróság jogerős határozata megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi 
szerződés valamely rendelkezését, feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv joghatóságának 
Magyarország alávetette magát.
(5) A büntetőügyben hozott jogerős határozatnak kizárólag a polgári jogi igény vagy a szülői 
felügyeleti jog megszüntetése kérdésében hozott rendelkezése ellen a Polgári perrendtartás sza-
bályai szerint van helye felülvizsgálati kérelem előterjesztésének.
547 Legf. Bír. Bfv. II. 114/2009/4. szám; Bfv. II. 1. 093/2010/7.

11.7. Az alkotmányjogi panasz

Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján felül-
vizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alap-
törvénnyel való összhangját, ami ugyancsak érintheti a döntés 
jogerejét. A Be. kapcsolódó szabálya szerint az ügyben első fo-
kon eljárt bíróság az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig 
a jogerős ügydöntő határozat végrehajtását felfüggesztheti vagy 
félbeszakíthatja, illetve ezt köteles megtenni az Alkotmánybíró-
ság felhívására.548

11.8. Jogorvoslat a törvényesség érdekében

A törvényesség érdekében emelhető jogorvoslat a törvény-
sértésnek elsősorban nem az orvoslására, hanem csupán a meg-
állapítására szorítkozik, ezáltal látva el a joggyakorlat számára 
jogegységi funkciókat. A meghozott döntés abban az esetben 
hat ki az elítéltre, ha felmentésének, eljárás megszüntetésének, 
illetőleg enyhébb rendelkezés meghozatalának van helye. A Kú-
ria a törvénysértés megállapítása esetén a terheltet felmentheti, 
kényszergyógykezelését mellőzheti, az eljárást megszüntetheti, 
enyhébb büntetést szabhat ki, enyhébb intézkedést alkalmazhat, 
vagy ilyen határozat hozatala érdekében a megtámadott hatá-
rozatot hatályon kívül is helyezheti, és szükség esetén az eljárt 
bíróságot új eljárásra utasíthatja.549

A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alkalmazá-
sának nincs időbeli korlátja. Nem csak az ügydöntő határozatok 
jogerejének feloldására lehet alkalmazni, mint a perújítás vagy 
a felülvizsgálat esetében, hanem bármely, a büntetőeljárás során 
hozott jogerős és törvénysértő határozattal szemben alkalmaz-
ható.

548 Magyarország Alaptörvénye 24. cikk (2) bekezdés c) pont; Be. 429/A–429/C§§
549 Be. 437. §
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11.9. A jogegységi eljárás

A jogegységi eljárásban is áttörhető az ítélet jogereje, ha az elvi 
kérdésben adott iránymutatásból következően a jogegységi hatá-
rozattal érintett jogerős bírósági határozatnak a terhelt büntető-
jogi felelősségét megállapító rendelkezése törvénysértő. Ilyenkor 
a jogegységi tanács a törvénysértő rendelkezést hatályon kívül 
helyezi, és a terheltet felmenti, illetve az eljárást megszünteti.550

11.10. A kegyelem

Sajátos esete lehet a jogerő feloldásának vagy részbeni felol-
dásának a köztársasági elnök által gyakorolható kegyelem. A 
kegyelmi eljárás szabályai szerint lehetőség van kegyelemből a 
büntetőeljárás megszüntetésére, a még végre nem hajtott bün-
tetés, a próbára bocsátás és a javítóintézeti nevelés elengedésére 
vagy mérséklésére, illetőleg a büntetett előélethez fűződő hát-
rányok alóli mentesítésre.551 A már meghozott ítélet jogerejét a 
kegyelemről rendelkező határozat részben feloldja, az a kegyelmi 
határozatban meghatározott mértékben végrehajtható sem lesz. 
A jogerős döntés egyéb joghatásait azonban nem érinti, így alap-
ja lehet például visszaesői minőség megállapításának.

A büntetőeljárás megszüntetésekor még nincs jogerős döntés a 
büntetőjogi igényről, így jogerőt feloldó hatása a kegyelmi hatá-
rozatnak ilyenkor nincsen. A köztársasági elnök büntetőeljárást 
megszüntető határozata a bíróság eljárást megszüntető határoza-
tával megegyező erejű, hiszen változatlan ténybeli alapon kizárt 
az újabb eljárás megindítása.

Érdekességként jegyzem meg, hogy a kegyelmet Vuchetich 
is egyfajta jogorvoslatnak fogta fel: „A másik orvoslási eszköz, 
amelyet a törvények az elítéltnek biztosítanak, a felfolyamodás 
a kegyelemért a felséghez. A felfolyamodást régóta megkülön-
böztetik a fellebbezéstől, a fellebbezésben ugyanis az alsóbírótól 

550 Be. 439. § (3) bekezdés
551 Be. 597. §

a felsőhöz fordulnak, a felfolyamodással azonban közvetlenül a 
felséghez fordulnak; a fellebbezés az igazságosságért, a felfolya-
modás a kegyelem céljából történik.”552

 

552 Vuchetich Mátyás (1767–1824): A magyar büntetőjog rendszere. II. könyv. Gyakorlati 
büntetőjog. Fordította: dr. Király Tibor akadémikus, A magyar jogtudomány klasszikusai, 
sorozatszerkesztő: Máté Gábor, Mezei Barna, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, eredeti 
kiadás: Budán, a Magyar Királyi Egyetem Nyomdájában, 1819, 239. o.
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12. Záró gondolatok

Expressio specialis omnem impedit extensionem.
(A szakkifejezések nem tűrik a kiterjesztő értelmezést.)553

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogállam alapvető, nél-
külözhetetlen eleme a jogbiztonság, ami az állam - és elsősorban 
a jogalkotó - kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog 
egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, 
egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előre-
láthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbizton-
ság megköveteli, hogy a jogszabály szövege értelmes és világos, 
a jogalkalmazás során felismerhető normatartalmat hordozzon. 
Nem állapítható meg a jogállamiság és annak részét képező jog-
biztonság sérelme pusztán amiatt, hogy az adott normaszöveg 
a jogalkalmazás során értelmezésre szorul. A jogbiztonság elvé-
ből nem következik a jogalkotónak olyan kötelezettsége, hogy 
minden fogalmat minden jogszabályban külön meghatározzon. 
A normavilágosság sérelme miatt az alkotmányellenesség ak-
kor állapítható meg, ha a szabályozás a jogalkalmazó számára 
értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre ad módot, és ennek 
következtében a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan, elő-
re nem látható helyzetet teremt a címzettek számára, illetőleg a 
normaszöveg túl általános megfogalmazása miatt teret enged a 
szubjektív, önkényes jogalkalmazásnak.554

Konkrétan a jogerővel kapcsolatban az Alkotmánybíróság már 
több mint húsz éve megállapította, hogy „a jogerő intézménye, 
alaki és anyagi jogerőként való pontos meghatározottsága a jog-
államiság részeként alkotmányos követelmény”.555 

553 Nótári i. m. 250 (52. o.)
554 9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65., 26/1992. (IV. 30.) AB határozat, 
ABH 1992, 135, 142., 71/2002. (XII. 27.) AB határozat, ABH 2002, 417., 1160/B/1992. 
AB határozat, ABH 1993, 607, 608.; 10/2003. (IV. 3.) AB határozat, ABH 2003, 130, 
135-136.; 1063/B/1996. AB határozat, ABH 2005, 722, 725-726.; 381/B/1998. AB ha-
tározat, ABH 2005, 766, 769., 56/2010. (V. 5.) AB határozat
555 9/1992. (I. 30.) AB határozat

Ezeknek az alkotmányos követelményeknek a Be. álláspontom 
szerint nem felel meg. A jogszabályi hiányosságok eltérő bírói 
gyakorlatot eredményeznek. Ez abban ragadható meg a legin-
kább, hogy teljesen eltérő az egyes bíróságokon annak gyakor-
lata, hogy mely bírósági határozatokat kell a jogerőt tanúsító 
záradékkal ellátni, és annak mi lehet a tartalma. Ez abból ered, 
hogy még abban is vita van, hogy mely határozatok rendelkeznek 
anyagi és alaki jogerővel, és ezen jogerő kategóriáknak valójában 
mi is a tartalma. Nem egységes a bírói gyakorlat abban sem, hogy 
az egyes határozatok jogerejéhez (például az ügydöntő határoza-
téhoz) milyen hatásokat lehet társítani. Ennek a következménye 
például az, hogy egyes bíróságok bizonyító erőt tulajdonítanak 
egy korábbi ítélet tényállásának, míg más bíróság ennek kizárt-
ságát állapítja meg.

A jogbiztonság követelményét csak egyértelmű jogszabályi fel-
hatalmazáson alapuló egységes bírói gyakorlat biztosíthatná.

A jogerő jelentése a különböző eljárásokban más és más jelen-
téssel bír. Mindez főként a két legjelentősebb csoportra, a polgári 
és a büntető eljárásokra vonatkozik. A két eljárásforma összefog-
lalása viszont nem vezethet ahhoz, hogy a két eljárásra vonat-
kozóan egységes jogerő-meghatározást lehessen megállapítani. 
Ahhoz mindkét eljárás, akár céljukat, akár törvényes rendjüket 
tekintve, túlontúl különböző. A büntetőeljárás egyes határozat-
típusait vizsgálva is élesen eltérő jogerőjelentésekkel találkozha-
tunk. Mégsem lehet teljesen különválasztani a jogerőt. Még ha a 
hatásai különbözőek is, elvileg a lényege mégis azonos marad.

A Be. ugyanazt a kifejezést használja az ügydöntő és nem ügy-
döntő határozatok, az eltérő típusú nem ügydöntő határozatok, 
az igazságügyi hivatal határozata, a parancsnoki fegyelmi eljárás-
ban hozott döntés jogerejére, holott még a bíróság határozatai-
nak jogereje is mást és mást jelent.

Tartós jogszabály megalkotására is csak kifinomult jogirodal-
mi megalapozottság után lenne lehetőség. Ez az oka, hogy igye-
keztem összefoglalni a jogerő fogalmával, annak alaki és anyagi 
jogerőkénti meghatározásával kapcsolatos álláspontokat. Az ügy-
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döntő határozatok mellett indokolt lenne az anyagi jogerőhatás-
sal bíró nem ügydöntő határozatok záradékolására is egyértelmű 
törvényi felhatalmazást adni az anyagi jogerő megállapítására. 
A kizárólag alaki jogerőképes határozatok záradékolására pedig 
törvényi felhatalmazást adni arra, hogy az alaki jogerőt úgy jelöl-
jék meg a bíróságok, hogy az élesen megkülönböztethető legyen 
az anyagi jogerőtől. Erre megoldás lehetne, ha a záradék pusztán 
az adott határozattal szembeni további jogorvoslat lehetőségé-
nek kizártságát tartalmazná. Így elkerülhető lenne, hogy teljesen 
eltérő joghatású fogalmakat (anyagi és alaki jogerő) ugyanazzal 
a kifejezéssel illessünk. Ez egy fontos lépés lehetne ahhoz, hogy 
a bírói gyakorlat kidolgozza, hogy mely határozattípusok tartoz-
nak az egyes csoportokba.

A jogerővel kapcsolatos gondolataim végére érve úgy vélem, 
érdemes utalnom arra, hogy talán a jogerő intézménye is nagyon 
jól szemlélteti azt, hogy a jogszabályalkotás és a bírói gyakorlat 
mennyire rá van utalva a kifinomult elméleti megalapozottságra, 
a jogtudomány eredményeire, mert ennek hiányában a jogsza-
bály és az annak talaján kialakuló jogalkalmazói gyakorlat is el-
lentmondó, és kiszámíthatatlan lesz.

13. Summary

Legal force of decisions in the criminal procedures
Introduction, the significance of legal force

In many occasions, such values emerge as the goals of criminal 
procedures that are in a strained relation with each other and 
hard to reconcile. As an example, one can mention the notions of 
justice, legal security or legal peace. The society has a good reason 
to assume that a definitive judgment suits the requirements of 
justice. This is represented by the legal theorem of ”Res iudi-
cata pro veritate habetur”, that is, a definitive judgment must be 
held just. If we accept that, based on its structure, the procedure 
has a defined end-point, then the procedure ends permanently 
with the arrival of a procedural event, as the ideal goal could not 
be reached otherwise. The criminal procedure, as a dynamically 
moving process that evolves toward a goal, can be hardly imag-
ined without an end-point, provided that it is not a perpetuum 
mobile. There is a common agreement in the question of legal 
force that legal force itself protects from the insecurity of end-
less legal relations. Its task is to secure the legal relations in the 
future, and to have that effect which has a significance beyond 
the given procedure, and which is usually referred to with the 
sentence ”ne bis in idem”.

Legal force assures the stability of law and order, and the vali-
dation of the will of the state and the laws. If there were a possi-
bility to unrestrictedly question the criminal judgment of courts, 
it would undermine the validity of the will of the state and the 
laws, the faith in legal security and would make the point in the 
procedures of governmental bodies doubtful.

In valid criminal law, questions of legal force arise during sec-
ondary procedure, tertiary procedure, repeat procedure, during 
exceptional legal remedy or even during investigation. It has 
connection points with other legal branches and has interna-
tional relations. It raises many important theoretical and practi-
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cal questions, but the topic is relatively uncommon in the special 
literature of Hungary.

The valid rules of court discuss the questions of legal force in 
few instances, in an incoherent, unsystematic, and sometimes 
contradictory manner, the result of which is that the judgmental 
practice is far from being uniform either. The law of criminal 
procedure does not even define the exact notion of legal force. 

A scientific research of legal force preceded the writing of this 
monograph, and the goals of this research may be defined by its 
reasons and the preliminary assumptions, as it is a fundamental 
task to unfold, validate or weaken these questions with scientific 
means. In the analyzed topic, my goals are to draw well-ground-
ed theoretical and practical conclusions, and to shape sugges-
tions that can be used in both the scientific research of legal force 
and during legal practice.

Unveiling the truth as a goal of criminal procedure

The unveiling, or establishment of truth, as a goal and task 
of the criminal procedure, relates to criminal judgment usually 
as an axiom, an unquestionable statement, as a basic fact. We 
presume that the proving force of a valid judgment as a notarial 
document unambiguously proves if there was a crime and who 
the perpetrator was. The statement of fact from a valid judgment 
in an ideal case should contain the real facts, accompanied by 
a just punishment after the establishment of culpability, which 
punishment is being laid on by the court based on just laws, in 
an even more ideal scenario. ”We expect the criminal procedure 
to establish truth regarding a certain event in the past, irrespec-
tively of the system of the procedure itself and the nature of the 
truth targeted.”556

Tremmel has a stronger opinion: ”From many viewpoints, the 
valid court decision, although it can have some shortcomings 

556 Árpád Erdei: Mi az igazság? In: A büntetőítélet igazságtartalma. (Ed.: Árpád Erdei), 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 9–22. o.

and imperfections, it is endowed with the power of truth, we can 
say that it is even more powerful than reality itself.”557

The society has a good reason to assume that a definitive judg-
ment suits the requirements of justice. This is represented by the 
legal theorem of ”Res iudicata pro veritate habetur”, that is, a 
definitive judgment must be held true, suiting the requirements 
of justice.

The law of criminal procedure contains a reference to this in 
the tasks of courts and the general rules of validation. According 
to this, the mission of the court is jurisdiction, and it has to aim 
to clarify the statement of facts carefully and completely, in a 
true way during validation.

It is worth mentioning that truth and justice are different no-
tions, although they are used as synonyms in the court verdicts, 
and sometimes in the decisions of the Constitutional Court as 
well.

The need for truth and for justice appears even more strongly, 
if a judicial mistake, or in popular language, judicial murder, is 
brought to light. Scientific literature is also shocked about such 
cases still happening, and that courts are not willing to draw 
the necessary consequences. However, if we scrutinize how the 
contentious truth is looked upon nowadays – which should be 
included in the valid decision –, then the evaluation of the work 
of courts paints a less desperate picture.

It is well-known that the meaning of the word ”truth” is es-
tablished in a different way, depending on the current age and 
legal schools. The actual legal standards can represent truth and 
injustice at the same time, depending on which point of view we 
choose. According to the followers of the positivist legal school 
for example, no law can be unjust at all. According to Hans Kel-
sen, there is no point in questioning justice itself at all. A mem-
ber of the Scandinavian realism, Alf Ross says that to refer to the 

557 Flórián Tremmel: Magyar büntetőeljárás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 
2001, 457. o.
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truth is like banging a table; it is not possible to rationally argue 
with somebody referring to the truth.

In spite of all the efforts of those involved in law dogmatics, the 
support of the statements ”this is the truth” or ”this statement is 
true” depends on theories, and largely influenced by what makes 
us consider or accept a statement as true. Although the meaning 
of the phrase ”true sentence” seems to be rather clear and un-
derstandable in the common language, all experiments trying to 
define it more precisely failed to succeed, and many analyses, in 
which this phrase was used and which apparently stemmed from 
obvious premises, often led to paradoxes and antinomies.

The meaning of the phrases ”truth” and ”reality” and the ques-
tion of their relation to each other belong to the much-debated, 
rich scope of philosophy. Thus, I am not trying to define the 
philosophical, or law dogmatic sense of the word ”truth”, but 
rather trying to summarize the answers given to the question of 
what is that truth that can be achieved in a criminal suit, which 
is important because this is the only way to get a picture about 
the expectations regarding judgments in courts.

In the literature of the rules of criminal procedure we can find 
two viewpoints basically. There are those who think that truth 
can be obtained, which is an obligation for the proceeding au-
thorities. Not obtaining the truth is usually the result of the fail-
ures, mistakes and errors of the proceeding authorities. Others 
deny the accessibility of truth in crimes due to the weaknesses 
and shortcomings of the human cognizance or other reasons, as 
no substantive truth can be obtained at crimes, only procedural 
truth.

The search for, and establishment of the truth is the central 
problem of criminal procedure, the notion of truth is not even 
the same in different procedural systems. The goal of the inquisi-
torial procedure was to establish the material (substantive) truth, 
which remained in the mixed system, and in principle, this is 
the same today. On the other hand, the truth the charge-based 
systems are looking for is the formal (procedural) truth, that is, 

it must be established who is right – the charger who states that 
the accused is guilty, or the accused who is denying this.

The principle of material truth

Examining the conflict-laden reasons of the notion of truth, 
Erdei pointed out that many generations of jurists learnt and 
learns even today, that during the criminal procedure, the mate-
rial truth needs to be established, whereas the procedural law 
tends to lower this expectancy more and more often. Besides, 
theory and practice perceive the nature of truth that is supposed 
to be obtained in a criminal procedure differently.

During the debate of the underlying principles of the Code 
of criminal procedure (Law XXXIII. of 1896), the textbooks of 
the time usually treated the principle of material truth with high 
priority. But there was an understanding among the authors of 
comments and textbooks that the material truth is not absolute 
and unconditional, but it can only be the realization of the hu-
man truth, as all men, and so, the courts, are fallible.

The principle of material truth is also a historical formation 
which characterized the system of criminal procedure during the 
times with more or less varying content and terminology, but 
with a certain relative permanency, and does so still today.

The mission of criminal procedure can be formulated also 
as reaching the so called material truth, or as the resolution of 
the argument of facts and rights between the parties, based on 
the evidences handed in by them. According to Király, it is not 
necessary to change this principled position in the future, but 
we may consider resolving the rigidness of these principles and 
standpoints instead.

The procedural truth

In his paper about the truth of the prosecution Kadlót points 
it out, that the idea (or ideal) of material truth, the requirement 
of the establishment of material truth during a case has been 
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considered the keystone of judgment – by all the dogmatic sys-
tems that relied on different legal and social traditions. But being 
wedded to the material truth draws up an impractical task for 
legal practice, and hinders the development of law in such a way, 
which prevents it from being able to fulfill the newly appearing 
requirements (effectiveness, timeliness), and prevents the estab-
lishment of the legal institutes that would support simplification. 
According to him, the ”original sin” happened, when legislation 
let itself be shackled by ordering the requirement of establishing 
the material truth in a case to be an obligation of authorities 
(Law I. of 1973 about criminal procedure). Kadlót concludes 
that the idol of material truth could not even be brought down 
by the joint forces of law science and the Constitutional Court, 
after expertly deducing how the Hungarian literature of con-
firmability theory had showed, what factors hinder the possibil-
ity of establishing the truth in a criminal court case.558

The procedural truth brings into focus the fair procedure which 
is capable to ensure the equality of every accused before the law 
and is girdled with assurances – the procedure that serves legal 
security through guarantees that can be conceived in positive law 
and can be inspected subsequently.

The procedural justice is what can compensate for the inevita-
ble shortcomings of the cognition in court and can make those 
decisions acceptable, the material justice of which we cannot be 
entirely sure about. According to the reasoning of Bárd, the pro-
cedural justice has in its favor that it is accomplishable.559

558 Erzsébet Kadlót: A „vád igazsága”. In: A büntetőítélet igazságtartalma. (Ed.: Erdei 
Árpád), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 23–44. o.
559 Károly Bárd: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes 
eljárás büntetőügyekben. Emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlöny-
kiadó, Budapest, 2007, 77. o.

The ”pursuit” for the establishment of the real statement of 
facts, the middle-way approach to truth

We could see that although many of the authors hold the 
reaching of the objective truth in the criminal procedure desir-
able, they do not consider it accomplishable.

Many emphasize the standpoint of the ”middle-way”. This ap-
proach also considers the reaching of truth as the general task of 
the rules of criminal procedure. In this regard, two fundamen-
tal constraints are justified. First, that we are not talking about 
a moral (legal) truth, or justice, but only about the truth ap-
proached epistemologically (from a gnoseological aspect), which 
is related to the answering of factual questions, that is, about the 
statement of facts established in clinching decisions correspond-
ing to reality. The second constraint is that it is unnecessary and 
expressly damaging to put any epithets before the truth that can 
be obtained in a crime. Many authors call for example a truth 
objective, or complete, but consider these epithets as mislead-
ing. The truth is namely a qualifying characteristic of cognition, 
and we cannot talk about cognition without having a cognitive 
subject as well. Consequently, truth always has a more or less 
subjective momentum or facet, and there is no such thing as a 
clearly objective truth. So this standpoint accepts a middle-way, 
where we should strive for reaching the truth, but we have to 
provide space for the so-called negative clinching decisions, e.g. 
the abolishment of investigation, and acquitting, with especial 
regard to the presumption of innocence and to the decision fa-
vorable for the accused in case of doubt. Consequently, the law 
requires the reaching of truth as a main rule only when ruling 
someone guilty or not and when dealing out punishment.

In my opinion, the law about the criminal procedure currently 
in force can also be considered a middle-way solution. It orders 
the striving for establishing the real statement of facts as an ob-
ligation, but acknowledges in the meantime that it is not always 
possible. It is obligatory however to establish a well-founded 
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statement of facts, which in turn does not mean in every case, 
that the statement of facts would include the real facts. The law 
is familiar with the notion of plea bargain, which is on the verge 
of being used in statement of facts, and also, the validation not 
proposed by the prosecutor is not always necessary to be con-
ducted.

After all this, the question rightly arises, whether the truth 
can be mentioned as a value protected by legal force, and if yes, 
do we mean by this a material truth, procedural truth or maybe 
both, as it is easy to see that the two notions, and the particular 
approaches they include, are totally different. A judgment that 
measures up to the notion of procedural truth may entirely con-
tradict material truth.

Procedural guarantees and the well-founded statement of 
facts

We can recall examples of when the court can’t help but to 
make an acquitting decision against material truth and in the 
favor of procedural truth, because the incriminating – and even 
convincing – evidence cannot be used. In these cases the ques-
tion is that the evidence that remains after the obviously incrim-
inating ones (e.g. a confession from a relative or a confession put 
into a police report that were recorded without proper warnings 
about their use) are discarded, is enough to prove guilt without 
doubt. The court might need to explain itself in such cases, when 
placing someone ”innocent” into custody previously, and later (as 
required in a constitutional state) decides to acquit them, while 
the unusable records clearly show that the accused did commit 
the crimes being accused of.

The authors who consider the procedural restrictions damag-
ing, can be regarded as obsessed with the idea of the material 
truth. This standpoint declares that the too many procedural 
rules and formal regulations are mere obstacles in the way to-
ward the only possible goal of criminal procedure: the search for 

material truth. This is why the use of all possible means of veri-
fication should be allowed by the procedural regulations (which 
should be minimized anyway). What is more, in the actual trial 
it is not sufficient to exhaust the available means of verification 
– the values of knowledge relevant in regard to the search of 
truth must be associated to the evidences and the conscious or 
neglectful obstruction of the search of truth must be penalized. 
Material truth has a greater value than legal force, so the ques-
tion of legal force must be regulated in a flexible way, in order to 
be able to revise the decisions that are considered wrong from 
the viewpoint of material truth at any time.

I must point out that the triumph of procedural truth over 
the material truth is sometimes difficult for the public opinion 
to accept. When I ask university students the general question, 
whether such a situation can occur during a criminal procedure 
where authorities would use or threaten with minor coercion in 
order to acquire a confession, the proposal meets unanimous de-
nial. When I recount the famous Daschner-case of Germany, 
where in order to find an 11-year-old child, the investigator 
threatened the real ”kidnapper” with different kind of tortures 
should he not confess, I regularly get the answer ”that is differ-
ent”. But not even the students, who get softened for the coer-
cion applied for the sake of revealing the truth, can answer the 
question of where to draw the line between the procedural and 
material truth.560

In connection with the famous Daschner-case, the European 
Court of Human Rights in Strasbourg stated in its decision on 
30th of June, 2008 that the circumstances cannot legitimize the 
violent actions of the participants of the procedure. The applied 
methods (like the threat of coercion) are unacceptable even when 
the life of a child is at stake.

It follows from the prohibition of the use of illegally acquired 
evidence that even if it is suitable to bring the truth to the light, 
law and order are superior to the truth itself.

560 Sándor Piti: A pszichikai kényszer. Rendészeti Szemle, Issue 2010/3., 12–36. o.
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In today’s accepted free verification system, everything can 
be used as evidence that might help to establish the statement 
of facts through influencing the judgmental conviction. So we 
have no obvious guideline in regard of this consideration: the 
acceptance of evidence can happen based on a certain (latent or 
manifest) theory of truth and its denial can be a consequence of a 
”reasonable doubt” formulated on a similar ground. As the (oth-
erwise plausible) connection between evidence and ”truth” gives 
us no guideline apparently (since it is the truth we are after), 
we cannot say that false or mistaken evidence is not evidence 
either. Means of verification can be used to establish the state-
ment of facts on the one hand by themselves (based on their 
narrative plausibility or ”lifelikeness”, or their probability), and 
on the other, by comparing them to each other, and measuring 
their coherence or incoherence.

The procedure itself often pronouncedly hinders the establish-
ment of the truth. It is because of this, and because of the dif-
ficulties of the objective knowing of reality that the procedural 
rights does not call upon the proceeding and deciding court to 
account for the truth, but for their conviction. [Be. 5. §, 75. §, 
78. § Article (3)] But sometimes the procedural right demands a 
higher level of conviction, and this is the most assured conviction 
according to the Be. 4. §.

Summing up, the heaviest legal burden on finding the truth is 
the one excluding and pronouncing non-existent that evidence 
which has been acquired illegally or with the violation of essen-
tial rights.

Security of rights, truthful decision, possibilities beyond re-
solving legal force

The fundamental goal of all the great historical systems of 
criminal procedure is to reveal the truth. But there are large dif-
ferences in the means and methods of searching for the truth. 
Both the unprofessional and the expert public opinion can con-

sider the decision bearing procedural truth false, appalling and 
as a judicial murder, if it turns out subsequently that the court 
established false statement of facts. The legal force of the deci-
sion bearing material truth can also be resolved along the lines 
of the values of an opposing procedural truth.

The possibilities and commitments secured by law are leaving 
not only the public opinion, but also the special literature dis-
satisfied. It seems that, in spite of the limitations of the court in 
knowing reality being an indisputable fact, following an acquit-
ting decision either in the rescinding procedure after a ”judg-
mental mistake” regarding an innocent or unverifiable case, or 
after a longer custody, nobody is enthusiastic about the jurisdic-
tion being constitutional and treating the revelation of material 
truth as a value without protecting desperately its own prestige, 
or about the triumph of the procedural truth against the mate-
rial one, but they are demanding impeachment, self-examination 
and pointing out the lack of the proper investigation of reasons.

It is worth revealing the road that lead to mistakes, to try and 
initiate changes that may convince society that jurisdiction does 
everything in its power in order to minimize the possibility of 
mistakes.

In fact, legal science of today explored criminal procedure 
widely for the possibilities of mistakes that can unfortunately 
cause unjust and difficult problems in certain cases. It is obvious 
however that it would not be unnecessary to carefully examine 
the procedures of trial-renewal from the viewpoint of courts as 
well, in order to minimize the occurrence of similar cases, and 
the appropriate (not scandal-oriented) communication of these 
examinations can only help the public to accept and understand 
court decisions.     

The institute of legal force

The theoretical basis for the institution of legal force can be 
supported in many ways. We may say that legal force is such a 
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notion extending over every branch of law, which is not nec-
essary to be defined again and again by the legislator in every 
procedural law, since the decisions of authority are being vali-
dated through an obligatory force without a separate in-trial act. 
According to another approach, particular laws must (or should) 
define the notion, scope and reach of legal force, and at which 
decisions does it become valid, as because of the differences be-
tween the proceeding authorities and their decisions, we cannot 
say that they contain the capacity of legal force per se. Actually, 
the law of criminal procedure in force is situated between the 
two extremes, as it declares when certain decisions can become 
legally binding, but it does not clearly contain, what these deci-
sions are, nor what kind of effects are allocated to the legal force, 
nor what the differences are by the particular forms of decision.

It is not possible to provide a unified definition of legal force, 
as the notions of legal force regarding clinching and simple, ap-
pealable, non-clinching decisions are different. We can break 
down each of these two categories of legal force to two further 
categories (material or formal), which provide together the defi-
nition for the given main category (clinching or non-clinching).

The legal force of the clinching decisions represents the final, 
irreversible decision about the demand of penal law, which deci-
sion is a guideline and undeniably binding for all, and cannot be 
attacked with an ordinary appeal. Irreversibility is not a part, but 
only a prerequisite for the legal force of clinching decisions, but 
such a decision is only executable, if it has legal force as a prereq-
uisite. It should also be noted, that the notion of the clinching 
decision of the court in force is equal to the primary, secondary 
and tertiary decision in the given case combined, and their joint 
contents add up to provide the final decision of the court.

The legal force of other decisions with the capacity to have le-
gal force defines a decision which is final, irreversible, a guideline 
for all, obligatory (independent of executability) and cannot be 
attacked with an appeal.

Furthermore, there are the decisions with formal legal force, 
the legal force of which stands only for not being appealable.

Material legal force

A valid decision can only be made about the factual and le-
gal basis of criminal responsibility by the court that is entitled 
and obligated to do it, that is, only the court has a right during 
criminal procedure to decide whether there was a crime or not, 
and if yes, who committed it. This serves as a guideline also when 
another authority has already made a decision in the case about 
part or the whole of the statement of facts underlying criminal 
responsibility. In relation to this, the question of material legal 
force can only regard the constituted charge and the act in con-
sideration, when the court makes a permanent decision about 
the demand of penal law, in the framework of the substantive 
judging of the act that became the object of prosecution.

The sentence ”ne bis in idem” is valid for each and every deci-
sion bearing a material legal force, while it is not valid or only 
valid in a stricter sense for decisions with a formal legal force. 
Such decisions are for example the ones deciding about the 
ordering of compulsive measures at any stage of the procedure, 
or the warrants establishing the lack of scope and ordering re-
mittal.

Those verdicts and decisive warrants are able to have legal 
force, which contain the substantive decision. This thought man-
ifests in the supposition, that all those decisions should be able 
to have material legal force which finally and fully determine the 
outcome in a procedure, and which are committed to the valid 
state demand of penal law in a finalizing way. In case of formal 
decisions which are about a surmountable obstacle or a minor 
question, this is not the case. A decision regarding compulsive 
measures – for example, taking someone into custody – does not 
regulate legal relations irrevocably; it can be made contentious 
in a procedure without exceptional appeal, it does not bind the 
court and it has no ”ne bis idem” effect.

Summary Summary



292 293

Formal legal force

According to the definition used in the widest sense, the no-
tion of formal legal force means that no appeal can be handed in 
against the decision, thus, the decision has a characteristic of not 
being challengeable with a normal appeal.

Effects of the legal force of clinching decisions

Binding force and legal force

Decisions and provisions of authorities usually have binding 
force, which means that those subordinated to authorities – es-
pecially the individuals concerned and interested – must adjust 
themselves to the decisions of authority, as these decisions speci-
fy and validate obligations for them. On the other hand, until the 
given decision or provision is modified, the proceeding authority 
itself has to adjust to it and fulfill it as an obligation. This is the 
simple or internal binding force.

The institution of legal force, compared to the simple binding 
force, has significantly more power, as in case of it being put 
into legal force, the proceeding authorities make a final decision, 
they are necessarily bound to it and cannot make any modifica-
tions, cannot leave it out of consideration. Also, the decisions put 
into legal force are irreversible and unconditional standards not 
only for the individuals or functionaries participating in the case, 
but for every other citizen and authority as well, which is the so 
called compound binding force.

The invariability of the decisions

Invariability means that no authority is entitled to modify the 
decision at all.

The binding force

The criminal sentence orders the legal status of the convict as 
obligatory for everyone. The sentence is obligatory for everyone 
it refers to. The decision establishes legal relations, those who 
become entitled or obliged as a result of those, have to exercise 
their rights or fulfill their obligations accordingly. But the crimi-
nal sentence is valid in regard of others as well, since finding 
someone guilty or innocent decides the legal status of the ac-
cused for those as well, who are not participating in the criminal 
procedure, e.g. the right to elect, or relations of labor law.

Executability

A well-known standpoint is that the material legal force, the 
finality of the enforcement of criminal law manifests itself best 
in the executability of a decision. But this can only be true in 
a very narrow sense, when the court deals out executable pun-
ishment in its verdict after finding someone guilty. The binding 
force undoubtedly implies execution as well.

Certain provisions do not have to be executed. Such is the legal 
force of an acquittal, if there are no other provisions, for exam-
ple, about seizure. But legal force has a binding force even when 
lacking executability.

Proving force

A decision in force unambiguously proves as a notarial docu-
ment, whether there was a crime or not, and if yes, who commit-
ted it. The verdict appears in the form of a notarial document. 
In this sense can we talk about the proving force of the decision, 
and in another sense, where we consider what kind of proving 
force does the statement of facts included in the decision have.
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Principle of ”ne bis in idem”      

No new procedure can be initiated against the accused, about 
whose criminal responsibility the court already had a valid de-
cision, because the act had been considered with a decision in 
force. Considering the obstacles of a procedure, we can see in 
the particular procedural states and regarding the conditions of 
abolishing decisions that if a valid decision already exists about 
the criminal responsibility of the same accused in the same act of 
crime, it has to be taken into consideration.  

The legal force of clinching and non-clinching decisions

Decisions may be sorted into different groups. Based on the 
nature of their legal force, we can make a distinction between 
clinching and non-clinching decisions. Clinching and non-
clinching decisions can both take the form of judgment and 
order.

Non-clinching decisions can be divided into appealable and 
non-appealable decisions. Non-appealable and non-clinching 
decisions can sometimes not only have formal legal force (being 
non-appealable), but also material legal force regarding the par-
tial question concerned in the decision, and they can sometimes 
include orders, the legal force of which can only be considered in 
connection with being non-appealable. The other large group of 
non-clinching decisions includes those not having any effects of 
legal force, because they do not even have formal legal force.

Mentioning ”legal force” in a general sense can be misleading, 
as there are differences between the legal forces of the decisions 
above.

The clinching decisions can have both material and formal le-
gal force. If they become legally binding, all the effects belonging 
to the so called ”matter judged” raise to validity.

The ability of clinching decisions to become legally binding 
is full. With its clinching decision, the court decides about the 
prosecution and takes a stand on the main question of penal law, 

namely, on finding the accused guilty or not, and delivers a final 
verdict about the criminal responsibility and the use of jurisdic-
tion.

Only those decisions can be considered non-clinching, in 
which the court makes a decision about the legal prosecution 
following a court procedure conducted according to the rules of 
the law of criminal procedure. That is, a decision, which either 
establishes the criminal responsibility of the accused or acquits 
them, and which is legally binding for every participant, and is 
made upon the merits of the case, or an order that dismisses the 
procedure. The clinching decision results in a so called ”res iudi-
cata”, that is, no new criminal procedure can be initiated for the 
same crime – except for special appeal.

Clinching decisions are judgments, orders made without tak-
ing the hearing into consideration, and orders containing sum-
mary conviction and dismissal of procedure.

The dismissal of procedure has a much greater significance in 
penal cases than the order dismissing the case in a civil proce-
dure, since in a civil procedure, this decision usually does not 
result in a ”matter judged” or ”res iudicata”. However, in penal 
cases, the order of the court dismissing the procedure is in many 
ways equivalent in its effects to an acquitting decision. It is a 
clinching decision, which closes the criminal procedure when 
coming into effect, and rules out its continuation or restart.

Clinching decisions are the reversing judgments of the sec-
ondary procedure and the affirmative order.

Besides invalidating the decision, the dismissal of the proce-
dure is also an order which is a clinching decision, that is, it has 
legal force, and results in the final closure of the case. However, 
the clinching nature of the decision is not connected to the in-
validation, but rather to the dismissal. 

Non-clinching decisions do not regard directly the prosecu-
tion, but intermediate questions that arise during the criminal 
procedure, so the application of penal law is out of their scope. In 
my opinion, it can happen with certain non-clinching decisions 
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that the final verdict in an intermediate question may acquire 
material legal force.

A non-clinching decision does not mean the final closure of 
the procedure; the court does not take a stand with it based upon 
the merits of the case, but decides on other minor questions e.g. 
forced measures, remittal, measures of organization of procedure 
etc. It does not decide about the main question of penal law, 
and does not provide a final closure for the initiated criminal 
procedure.

The legal force of the decisions of the investigating author-
ity and the prosecutor

Since the Code of Criminal Procedure of 1896, legal literature 
is uniform in that the effects of legal force can only be connected 
to the decisions of the court. This reflects the jurisdictional mo-
nopoly that the courts have been entitled with.

There is no doubt either in the practice of the Constitutional 
Court about that among the decisions of the authorities taking 
part in a criminal procedure, only the decisions of the court have 
the effect of legal force. Banning duplicate procedures against 
the same person because of the same crime can only become 
valid if there is a legally binding court decision about it. The 
refusal or the dismissal of the investigation is not a barrier for a 
new investigation or a later continuation of the procedure.

The abatement of legal force

The question of abating or annulling legal force inevitably im-
plies the analysis of the conflict between legal security and the 
truth. The easier it is to abate legal force, the smaller legal securi-
ty is. Many serious arguments support the legal security and the 
final legal peace, stopping the cases from being investigated fur-
ther, and preventing the harassment of the parties involved. On 
the other hand, however, the exaggerated respect and the unreal 
overrating of legal force can result in such decisions staying valid 

that are false or totally oppose reality. The Law XIX. of 1998 
about criminal procedure secures many ways for abating legal 
force, like the exceptional appeals (rescinding of judgment and 
review), special procedures, request for verification and appeal, 
as the prerequisite for the so called abatement of partial legal 
force in regard of a standard legal remedy. Besides, legal science 
is familiar with the notion of absolute nullity. Legal science has 
been namely aware of the possibility for a long time now that a 
decision may contain such an obvious malpractice, that its nullity 
can be established without any particular legal proceedings – in 
such cases we are not even talking about the abatement of legal 
force, as legal force has not even been established yet.

Closing remarks

It can be stated on the whole that legal security is a fundamen-
tal and indispensable element of a legal state, and this makes it 
an obligation for the state – and primarily, for the legislator – to 
secure that law as a whole, its branches and the particular rules 
of law are all clear, obvious, their function calculable and fore-
seeable for the addressee of the norm itself. Unconstitutionality 
based on the violation of clarity of the norm may be established 
when the rulings are not interpretable for the legislator, or they 
can be misinterpreted and, as a result of this, the effect of the 
norm creates an unpredictable, unforeseeable situation for the 
addressees, or the all too general wording of the norm gives way 
to subjective, wanton jurisdiction. This statement can be estab-
lished because of the lack of an unambiguous definition of legal 
force, and that is why we must create a more precise, more obvi-
ous definition for legal force in the law of criminal procedure.
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