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Dr. Ficsór Gabriella 

 

Határozatszerkesztés 

(2016. április 1. napján, a Miskolci Törvényszéken tartott előadás szerkesztett változata) 

 

Elöljáróban 

 

Az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése szerint. „Mindenkinek joga van ahhoz, 
hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit 
törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános 
tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”. 

 Az Alkotmánybíróság által kifejtett értelmezés a tisztességes eljárás részének 
tekinti az indokolási kötelezettséget, és kibontja annak tartalmát is a 7/2013. (III. 1.) AB 
határozatában. 

„[32] Az Egyezmény jogvédelmi rendszerében a bírói döntéseknek a tisztességes eljárás 
által megkövetelt indokolása iránti igény egyfelől szoros összefüggésben áll a 
jogorvoslathoz fűződő joggal, ugyanis e jog hatékony gyakorlására kizárólag a bíróság 
döntését alátámasztó indokok ismeretében nyílik valódi lehetőség. (Erről lásd: Baucher 
kontra Franciaország, 53640/00.; 2007. július 24., §§ 47-51.) Másfelől szoros összefüggés 
mutatkozik az indokolási kötelezettség teljesítése, és a tisztességes eljáráshoz fűződő 
jogból fakadó azon alkotmányos igény között, hogy az eljárásban szereplő fél 
meghallgatást nyerhessen, azaz kérelmét a bíróság megvizsgálja. (Erről lásd: Shala v. 
Norvégia, 15620/09.; 2012. július 10., § 29.) Ennek oka az, hogy kizárólag a kellő 
alapossággal indokolt bírói határozatból tűnhet ki, hogy az ügyet eldöntő bíróság 
ténylegesen figyelembe vette-e a felek által előterjesztett bizonyítékokat és érveket.” 

 A Bszi. megfogalmazása szerint: 13. § (1) A bíróság a határozatát - ha törvény 
másképpen nem rendelkezik - indokolni köteles. 

 A Be. 258. §-át, amely az ügydöntő határozat tartalmát határozza meg, együtt 
kell értelmezni a Be. 75. §-ának (1) bekezdésével és a 78. §-ának (1) – (3) bekezdésében 
foglaltakkal. 

75. § (1)1 A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási 
jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és 

                                                           
1 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 37. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től. 
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hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész 
nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök 
beszerzésére, és megvizsgálására. 

78. § (1) A büntetőeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott 
minden bizonyítási eszköz, és szabadon alkalmazható minden bizonyítási eljárás. A 
törvény azonban elrendelheti egyes bizonyítási eszközök igénybevételét. 

(2) A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott 
bizonyító ereje. 

(3) A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon 
értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. 

 

 A pártatlan, részrehajlás-mentes ítélkezés során be kell tartani a sorrendet: a 
bizonyítékok egyenként és összességében való értékelését követően alakulhat csak ki a 
bírói meggyőződés. Fordítva nem, mert az szubjektív, részrehajló, azaz nem felel meg a 
bírói függetlenség alkotmányos elvének és tartalmának. És hogyan lehet megindokolni ezt 
a szubjektív meggyőződést, hogy „ne lógjon ki a lóláb”, ami hatályon kívül helyezéshez 
vezet? 

A meggyőződésemet csak akkor tudom elfogadtatni az eljárás szereplőivel (a 
büntetőeljárásban nem feleknek hívjuk őket) és a felsőbb bírósággal, ha számot adok a 
meggyőződésem kialakulásának folyamatáról – a bizonyítékok logikus értékelését, 
összevetését követően tudok meggyőzővé válni. 

 

2008-ban ért utoljára az a megtiszteltetés, hogy előadást tarthattam a bírósági 
határozatok szerkesztéséről, és az előadásom anyaga megtalálható a következő linken. 

http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/hatarozatszerke
sztes.pdf 

Időközben jelentős jogszabály-változások történtek, egységes értelmezésre is 
törekedtünk, amelyek miatt az akkori írásom minden szegmense ma már nem irányadó. 

A törzsanyag azonban ma is aktuális. 

 

 Alapvetően az első fokú, ügydöntő határozatok szerkesztéséről beszélnék, mert 
az a törvényben írt kivételekkel a nem érdemi végzésekre is irányadó.  

Az utóbbi időkben olyan felvetések fogalmazódtak meg, hogy külföldön nem kell a bírónak 
indokolnia az ítéleteit, vagy nem ilyen mértékben. Talán mindenki szívesebben fogja 
hallgatni az előadásomat, ha előrevetítek egy-két információt az új Be-kódex lehetséges, 
ezzel kapcsolatos változtatásairól. Amennyiben az ügyész, a vádlott és a védő tárgyaláson 
kívüli egyezkedési lehetősége nagyobb teret kap, ami alappal várható, akkor az ilyen 

http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/hatarozatszerkesztes.pdf
http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/hatarozatszerkesztes.pdf
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eljárásban született ítélet indokolása a bizonyítékok mérlegelését nem kell, hogy 
tartalmazza. Továbbá felmerült, hogy a vádlott távollétében lefolytatott tárgyalás 
eredményeként született ítéletnek csak a rendelkező részét kell majd hirdetményben 
közölni, ha az ügyész vagy a védő nem fellebbezett. Az általában reménytelenül várt 
vádlotti fellebbezés nélkül utólag értelemszerűen csak rövidített indokolást kell készíteni.  

 

Az ítélet bevezető része 

 

 A Be. 258. §-a (1) bekezdésének a/ pontja jelenleg is hatályos, azt tartalmazza, 
hogy az ítélet és az ügydöntő végzés bevezető részében kell feltüntetni a Be. 257. §-ának 
(2) bekezdése szerinti kijelentést. A Be. 257. §-ának (2) bekezdésének szövegét azonban 
a 2011. évi CL. törvény hatályon kívül helyezte, hatálytalan: 2012. január 1. napja óta.  

Nem kell tehát megjeleníteni, hogy a bíróság legitimitását mi teremti meg, kitől kapja a 
felhatalmazást arra, hogy polgártársai „felett” ítéletet mondjon.2 

Az ügydöntő határozat nem annak kinyilvánításával kezdődik, hogy a bíróság azt kinek a 
nevében hozta, hanem a Címer megjelenítésével, amelynek a szükségességét a Kúria 
joggyakorlat-elemzésének összefoglaló jelentésében foglaltakkal támasztok alá.3 

 A tárgyalás folytonossága azt jelenti, hogy a tárgyalás a megkezdésétől a 
berekesztéséig tart. Ennek következtében nem „tárgyalások” alapján hozunk ítéletet, 
hanem a több napon megtartott tárgyalás alapján. Amennyiben a tárgyalást elölről kell 
kezdeni, az akkor kezdődik. A korábbi tárgyalási napokat nem kell, de nem is szabad 
feltüntetni. Az akkor felvett bizonyítás eredménye csak akkor vehető figyelembe, ha a 
megismételt tárgyaláson ismertetésre kerül, elhangzik. 

 

Rendelkező rész 

 

 A vádlott személyi adatai előtt fel kell tüntetni az előzetes fogvatartásban töltött 
időt. Nincs olyan fogalom a büntetőeljárási törvényben, hogy „bűnügyi őrizet”. Az 
őrizetben és előzetes letartóztatásban töltött időt úgy jelöljük meg, hogy: a 2016. január 
3. napjától őrizetben, 2016. január 6. napjától a mai napig előzetes letartóztatásban lévő. 
Teljesen szükségtelen az őrizet kezdő időpontját óra, percben meghatározni, hiszen 
minden fogvatartásban töltött megkezdett, rész-nap a beszámításnál 1 napnak felel meg. 

Az ügyben elrendelt egyéb személyi szabadságot elvonó, korlátozó 
kényszerintézkedéseket, azok megszakításával a más ügyben töltött szabadságvesztés 

                                                           
2 Az ítélet alaki kellékeit érintően „az Ő Felségére való hivatkozásnak a hiánya […] semmisségi okul szolgál”, írja 

Vámbéry Rusztem: A bűnvádi perrendtartás tankönyve Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1916. 265. oldal 
3 összefoglaló jelentés 9. oldal, forrás: Kúria honlapja 
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időszakát is itt kell feltüntetni. Ez utóbbinál, illetve az előzetes letartóztatás 
beszámításánál a büntetés-végrehajtási intézet tájékoztatására érdemes hagyatkozni. 

 

Személyi adatok: 

 A Be. 288. §-ának (3) bekezdése visszautal a 117. § (1) bekezdésére, amely 
felsorolja, mely adatok tekintendők személyi adatoknak. De ha valakit nem győzne meg, 
hogy ezeket kell személyi adatoknak tekinteni, akkor hivatkozok a Be. 217. §-a (3) 
bekezdésének a/ pontjára, a vádirat kellékére, ahol ez egyértelműen megfogalmazódott. 

A leggyakrabban az marad el, hogy a vádlott „magyar állampolgár”, illetve a 
személyazonosító okmányának megnevezése és száma. A személyazonosító okmány 
gyűjtőfogalom, többféle lehet: személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél, 
ideiglenes tartózkodási engedély, stb. Ezért kell konkrétan megnevezni. 

 Nem minősül személyi adatnak, tartózkodási helynek a fogvatartás helye. Ez az 
állampolgár személyazonosításához alapul nem szolgálhat. A polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2-5) bekezdései 
határozzák meg a polgár lakóhelyének, tartózkodási helyének, lakcímének, értesítési 
címének fogalmát. 

A fogvatartás helyéül szolgáló intézet megnevezése se nem lakóhely, se nem tartózkodási 
hely (különösen nem azok címe!) és még csak nem is értesítési cím, így az ezek 
valamelyikeként való feltüntetése sem jogszerű.4 

 Mint látjuk, nem személyi adat a gúnynév, becenév, „nickname” sem, pl. 
Nagykutya, Takony, Furkó, Genya, stb. 

 

A bűncselekmények megnevezése: 

 Ismét utalnék a Kúria határozatszerkesztésről készült joggyakorlat-
elemzésének összefoglaló jelentésére, mely szerint a BKv. 61-ben írtakat úgy kell 
értelmezni, hogy a bűncselekmények megnevezésénél nem szükséges, sőt rontja a 
közérthetőséget, ha oktalanul ragaszkodunk a Btk. címeinek szövegezéséhez. 

«Kétségtelen, a bűncselekményeket a Btk.-ban szereplő címek szerint kell megnevezni, 
mégis helyesebbnek tűnik ilyen esetben a cím magyaros használata: Pl. bűnös 
„csődbűntettben”. Indokolt lehet a Btk. szerinti címek szavainak a nyelv logikájához 
illeszkedő felcserélése is: pl. a Btk. címének megfelelő „járművezetés ittas állapotban 
bűntette” helyett „ittas állapotban járművezetés bűntette”.»5 

 

                                                           
4 Dr. Mezőlaki Erik tanácselnök Szegedi Ítélőtábla - kézirat 
5 összefoglaló jelentés 8. oldal 
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Próbára bocsátás megszüntetése 

 Számtalan problémával találkozunk e körben, ezért itt összefoglalnám mindazt, 
amit a próbára bocsátás megszüntetésével kapcsolatban érdemes tudni. 

 1/2012 (V. 24.) DIT ajánlás 

a rendelkező rész megfogalmazására próbára bocsátás megszüntetése esetén: 

„… A vádlott bűnös: testi sértés bűntettében [Btk. 170. § (1) (2) bekezdés]. 

A … Városi Bíróság … számú ítéletével lopás vétsége [Btk. 316. § (1) (2) bekezdés] miatt 
alkalmazott 2 (kettő) év próbára bocsátást megszünteti, a próbára bocsátást kimondó 
rendelkezést hatályon kívül helyezi. 

E bűncselekményekért a vádlottat – halmazati büntetésül – 50 (ötven) nap közérdekű 
munkára ítéli…” 

A próbára bocsátással érintett egyesített üggyel összefüggésben a próbára bocsátás 
megszüntetésének feltétele, hogy az újabb, vád tárgyává tett cselekményben bűnösséget 
megállapító döntés szülessen. Ezt követően kerülhet sor a próbára bocsátásnak az anyagi 
jogi szabályok [Btk. 73. § (2) bek.] alkalmazásával való megszüntetésére. A Be. 330. §-
ának (4) bekezdése értelmében a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül 
kell helyezni. Értelemszerűen csak azután szabad egy rendelkezést hatályon kívül helyezni, 
miután az azt érintő érdemi döntés megszületett, s ezzel a rendelkezéssel összefüggésben 
további teendő nincs. Egyértelművé vált, hogy mely bűncselekmények állnak 
halmazatban, s melyekért kell halmazati büntetést kiszabni.  

 További friss kúriai eseti döntés a BH2016. 51. szám alatt: 

II. A próbára bocsátást alkalmazó jogerős határozatban elbírált cselekmény ítélt dolog, 
amely a próbára bocsátást megszüntető és büntetést kiszabó ítéletben nem minősíthető 
át, még a törvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés alapján sem. A próbára 
bocsátás megszüntetését kimondó eljárásban a bűnösség ismételt kimondására nem 
kerülhet sor, csupán a büntetését kell kiszabni a próbára bocsátással elbírált cselekmény 
miatt, ezért a minősítés kötelező érintetlenül hagyása ebben az esetben nem eredményezi 
az elkövetéskor és az elbíráláskor hatályos büntető jogszabályok tiltott „kombinatív” 
alkalmazását [2012. évi C. tv. 2. § (2) bek., 65. § (1) bek., 66. § (1) bek. b) pont]. 

 1/2015. (V. 29.) DIT kollégiumi vélemény a próbára bocsátás megszüntetése 
esetén követendő eljárásról. 

A próbára bocsátás megszüntetése esetén halmazati büntetést kell kiszabni, a próbára 
bocsátással érintett, csekély tárgyi súlyú bűncselekmény miatt nincs helye az eljárás 
megszüntetésének. 

A Btk. 66. §-ának (1) bekezdése értelmében a próbára bocsátást meg kell szüntetni és 
büntetést kell kiszabni, ha a vádlottat a próbára bocsátás előtt elkövetett bűncselekmény 
miatt a próbaidő alatt ítélik el, illetve a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt 
elítélik. 
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Az ügyek Be. 265. §-ának (2) bekezdésében írt kötelező egyesítését követően a Debreceni 
Ítélőtábla 1/2012. számú kollégiumi véleményének megfelelően fog szólni a rendelkező 
rész. 

Próbára bocsátás esetén is ki kell mondani a vádlott bűnösségét a Be. 330. §-ának (1) 
bekezdése és a (2) bekezdésének b/ pontjának értelmében, amelynek alcíme: A 
bűnösséget megállapító ítélet. A próbára bocsátás megszüntetése esetén ismét nem lehet 
kimondani a bűnösséget. 

Ezzel szemben a tárgyalás mellőzésével hozott végzésben bűnösséget nem lehet 
megállapítani. Az így alkalmazott próbára bocsátást megszüntető ítéletben az azzal 
érintett bűncselekményben is ki kell mondani a bűnösséget. 

A próbára bocsátás megszüntetése esetén több oknál fogva sincs helye az érintett 
bűncselekmény miatt az eljárás megszüntetésének (Be. 267. § (1) bekezdés g/ pont, 
illetve 377. §).  

Akár ítélettel, akár végzéssel történik a próbára bocsátás, az res iudicata-t teremt, a 
cselekmény jogerősen el van bírálva, az anyagi jogerő beállt, a tényállásnak és a 
minősítésnek is kötő ereje van. Az eljárást csak olyan cselekmény miatt lehet 
megszüntetni, amelynek az elbírálása még folyamatban van, a jogerősen lezárt eljárást 
már nem lehet megszüntetni. 

A Btk. 66. §-ának (1) bekezdése pedig úgy fogalmaz, hogy a próbára bocsátás 
megszüntetése esetén büntetést (halmazati) kell kiszabni, intézkedés sem alkalmazható, 
kivéve a fiatalkorúakat érintően (Btk. 116. § (3) bekezdés) a javítóintézeti nevelés. 

Az itt írtak irányadók az első fokú és a másodfokú eljárásban történő próba 
megszüntetésre is. Mivel az érintett bűncselekmény miatt az eljárás megszüntetésének 
nincs helye, ezért ez okból harmadfokú eljárásnak sem. 

 Az értelmezést alátámasztja az 54. számú BKv. 6. pontjának módosított 
szövege: „Nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy a másodfokú bíróság a 
megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében egyesítse az ügyeket, és azt meg is kell 
tennie. Az egyesítés lehetővé teszi, hogy az iratok alapján a tényállást a próbára bocsátást 
elrendelő határozatban megállapított tényállással kiegészítse [Be. 352. § (1) bek. a) pont]. 
A vádlott terhére bejelentett fellebbezés esetén a súlyosítási tilalom [Be. 354. §] nem 
érvényesül, így az elsőfokú bíróság által alkalmazott joghátrány súlyosításának nincs 
akadálya. A Be. 354. §-ának (2) bekezdése értelmében a vádlott terhére bejelentett 
fellebbezésnek kell tekintetni azt is, amely azt sérelmezi, hogy az elsőfokú eljárásban az 
ügyek egyesítését és a cselekmények együttes elbírálását elmulasztották. A vádlott 
terhére bejelentett fellebbezés hiányában súlyosításnak nincs helye; az alkalmazott 
joghátrány helybenhagyására vagy enyhítésére viszont sor kerülhet. Amennyiben a 
másodfokú bíróság úgy látja, hogy az ügyek egyesítésének elmaradása, annak 
folyományaként a tényállás megalapozatlansága lényeges hatással volt a büntetés 
kiszabására, intézkedés alkalmazására - súlyosabb joghátrány alkalmazásának volna 
ugyanis helye -, úgy a Be. 375. § (1) bekezdése, valamint a Be. 376. § (1) bekezdése 
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alapján az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az ügyek együttes elbírálására 
ad iránymutatást.” 

 Az ítélőtábla büntető kollégiuma által a kollégiumi véleményben 
megfogalmazottakat a Kúria a BH2015. 181. számú jogesetben fejtette ki. 

Próbára bocsátás megszüntetése esetén nincs helye büntetés helyett intézkedés 
alkalmazásának, büntetést (halmazati büntetést) kell kiszabni [2012. évi C. tv. 63. § (2) 
bek., 66. § (1) bek. a) pont; 1998. évi XIX. tv. 330. § (4) bek.]. 

 A próbára bocsátás intézkedés és az elévülés viszonyáról a BH2015. 93. számú 
eseti döntés tartalmaz iránymutatást: 

„A próbára bocsátást alkalmazó határozat jogerőre emelkedésével az annak alapjául 
szolgáló cselekmény büntethetősége nem szűnik meg. A próbaidő leteltét követően újra 
induló elévülést pedig a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatti vádemelés, majd 
az ügyek egyesítését követő valamennyi eljárási cselekmény félbeszakítja [1978. évi IV. 
tv. 73. § (2)-(3) bek.].” 

 Végül, de nem utolsó sorban, teljesen jogszerűtlen az a megfogalmazás, hogy 
„a próbára bocsátás felülvizsgálata” során állapítja meg a bíróság a tényállást. A próbára 
bocsátás jogerős elítélés, res iudicata a bíróság ítélete a megállapított tényállással együtt. 
Nem vizsgálhatja felül az a bíróság, amely a megszüntetéséről dönt. 

A tényállás szó szerint részét kell, hogy képezze a megszüntető ítélet tényállásának. Az 
elmaradása azonban nem megalapozatlansági ok [Be. 351. § (2) bekezdés b/ pont], nem 
járhat hatályon kívül helyezéssel, azt a másodfokú bíróságnak pótolnia kell, mint ahogyan 
a Kúria több alkalommal leszögezte.  

 

A büntetés kiszabása 

 Ma már nincs olyan fogalom, hogy főbüntetés, és egyetlen mellékbüntetés van, a 
közügyektől eltiltás, amelyet a Btk-ban írtak szerint lehet csak megnevezni. Pongyola 
fogalmazás: „mellékbüntetésül eltiltja a közügyek gyakorlásától”. Ezt a szigorúbb 
másodfokú bíróság a rendelkező részben helyesbíti, vagy a megváltoztató ítélet részének 
tekinti. A kevésbé szigorú másodfokú tanács évekig megjeleníti a tanácselnöki 
feljegyzésekben. 

 A bíróság minden egyes vádlottal szemben egységes büntetést szab ki, ami 
úgy jelenik meg, hogy minden büntetés nemének és mértékének (a mellékbüntetéssel 
bezárólag) az „ítéli” szó előtt kell szerepelnie. 

 A rendelkező részben csak a Btk.-ban és a Be.-ben szereplő törvényi 
rendelkezések lehetnek. A Bv. törvénybe átkerült – a büntetés kiszabásával összefüggő – 
rendelkezések nem képezik az ítélet részét. Az ítélkező bíróság az ítéletét nem hozhatja 
meg a büntetés-végrehajtási törvény alapján, amelynek a hatálya a jogerős ítélet után 
kezdődik. 
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 A rendelkező részben írtaknak egyértelműen kell végrehajthatónak lenniük. 
Nincs helye annak, hogy az egyes rendelkezéseknél a rövidítés érdekében a vádlottnak 
csak a neve, vagy csak a rendbelisége legyen feltüntetve. A téves, nem egyértelmű 
értelmezés lehetőségét nagyban csökkenti minden vádlott nevének és rendbeliségének 
együttes megjelenítése. Mindenki találkozott már azonos nevű vádlottakkal egy ügyben.  

 A beszámított előzetes fogvatartás utolsó napját is fel kell tüntetni, ha az az 
ítélet kihirdetésének napja, akkor oly módon, hogy a „mai napig”. 

 

Indokolás 

 

Az indokolás a Be. 258. § (3) bekezdésének a/ pontja értelmében a vádra utalással 
kezdődik, ez a jogszabályi rendelkezés 2003. július 1. napja óta hatályos. Még mindig 
előfordul, hogy valaki a tényállás és a bizonyítékok mérlegelése között tünteti fel. Ennek 
nincs semmi logikája. A bírósági eljárást a törvényes vád alapozza meg – mint tudjuk – 
csak azzal szemben, és csak azon tényállás alapján járhat el a bíróság, aki és amely 
alapján a legitim vádló vádat emelt.  

 

A vádlott személyi körülményei 

 A személyi rész, amely büntetéskiszabási tényezőket is tartalmaz, csak akkor 
vehető figyelembe, ha a vádlott nem él a hallgatás jogával, illetve a nyomozati 
vallomásában nyilatkozott, és az felhasználható bizonyítékként. Azaz a jelenlegi 
jogszabályi környezetben a vádlott kihallgatása a személyi körülményeire vonatkozó 
kérdésekkel kezdődik a Be. 117. §-ának (3) bekezdése értelmében. Ezt megelőzően, a (2) 
bekezdés tartalmazza, hogy a vádlottat figyelmeztetni kell a vallomás megtagadásának 
jogára, és az arra adott válaszát jegyzőkönyvbe kell foglalni. A Be. 288-289. §-aival 
összevetve is csak arra a következtetésre lehet jutni, hogy a vallomás megtagadásának 
jogával élő vádlottat ezt követően a személyi körülményeire sem lehet kikérdezni. (Az 
evidencia, hogy a vád tárgyává tett cselekménnyel kapcsolatban semmilyen kérdést nem 
lehet hozzá intézni akkor sem, ha az észrevételezési jogával él.) 

Nincs azonban akadálya annak, hogy még a 117. § (2) bekezdése szerinti válasza előtt, a 
figyelmeztetés keretei között külön nyilatkoztassuk arra, hogy a személyi körülményeire 
kíván-e vallomást tenni.  

 A személyi részhez tartozik a vádlott elmebeli állapotáról készült szakvélemény 
bíróság által elfogadott, anyagi jogilag (eljárásjogilag – kötelező védelem) értékelhető 
lényege. Nem kerülhet a „történeti” tényállás után rögzítésre, nem a történeti tényekkel 
függ össze, hanem a cselekmény jogi értékelésével (felmentés, kényszergyógykezelés), 
vagy büntetéskiszabási tényező lehet. A személyi körülmények között lehet csak helye, 
mint a büntetés kiszabásánál értékelendő többi (nem a múltban lejátszódott eseményeket 
leíró történeti részben, vagy a cselekmény jogi megítélését kifejtő jogi indokolásban) 
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körülménynek. Vajon eszébe jutna valakinek a vádlott egyéb egészségi állapotával 
kapcsolatos tényeknek nem a személyi részben való feltüntetése? Például az infarktus 
vagy agyvérzés utáni állapot, súlyos cukorbetegség, stb. 

Helytelen az a megfogalmazás, hogy „a szakértői vélemény szerint”. A személyi rész a 
tényállás része, amely a bíróság által, a törvényes bizonyítási eszközből elfogadott 
bizonyítékok alapján megállapított tényeket tartalmazza, ahogyan a Be. fogalmaz a 258. 
§ (3) bekezdés b/ pontjában: „a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan 
megállapított tényeket”. 

 A fiatalkorú vádlottal szemben hozott ítélet személyi részének jóval 
részletesebben kell tartalmaznia mindazokat a feltárt körülményeket, amelyek az 
életvitelével kapcsolatban kiderültek a környezettanulmányból, a különböző intézmények 
által készített jellemzésekből. Az itt rögzített tények fogják megalapozni azt a joghátrányt, 
amelyet a bíróság a fiatalkorú elkövetővel szemben alkalmazott az ítéletében. 

Például: „Már az elsőfokú eljárásban is fény derült arra, hogy a cselekmények két haragos 
család viszonyából adódóan alakultak ki, erre tekintettel a fiatalkorú vádlott el is költözött 
édesanyjától Miskolcra, ahol jelenleg édesapjánál él kifejezetten azért, hogy a kialakult 
konfliktushelyzetet kerülje. Az fk. vádlott iskolába jár, pedagógiai jellemzése szerint a 
vádlott 2004. szeptember 01-én létesített náluk tanulói jogviszonyt, melynek során 9. 
évfolyamon gazdaképzésben vesz részt. Az oktatási intézmény pedagógiai jellemzése 
alapján megállapítható, hogy azóta magatartása jó, bár szorgalma változó. Jelenleg 
rendszeres ösztöndíjban is részesül. A fiatalkorú megjelenése rendezett, ápolt, a 
megfelelő tanfelszereltséggel rendelkezik, a tanórákon együttműködő, társaival szemben 
a viselkedése alkalmazkodó, konfliktushelyzeteket kerüli, nyugodt, segítőkész, a házirend 
szabályai ellen pedig eddig még nem vétett. Az osztályközösségbe beilleszkedett, társaival 
jó kapcsolatot alakított ki, a pedagógusokkal szemben tisztelettudóan viselkedik. A 
pedagógiai jellemzés külön kitér arra, hogy a tanulót, a vádlottat jóindulatú, békességre 
törekvő személyként ismerték meg, fegyelmi és kártérítési ügye sem volt még az oktatási 
intézményben.”  

A másodfokú határozat mindezeket értékelte, és felfüggesztett szabadságvesztés helyett 
jóvátételi munkára ítélte a fiatalkorút. 

 

A vádlott korábbi büntetéseire vonatkozó adatok (előélet) 

 A Btk. 97. §-ának (2) bekezdése szerint: „A büntetőjogi felelősség 
megállapítására, a kiszabott büntetésre és az alkalmazott intézkedésre vonatkozó 
adatokat közhiteles hatósági nyilvántartás tartalmazza a törvényben meghatározott 
időpontig, ezt követően hátrányos jogkövetkezmény az elítélés miatt már nem állapítható 
meg az elítélttel szemben.”.  

Azokat az elítéléseket, amelyek a nyilvántartásban már nem szerepelnek, nem lehet 
figyelembe venni, így fel sem kell tüntetni az ítéletben. Ennek az a következménye, hogy 
az ítélethozatalhoz képest a legfrissebb nyilvántartási adatokat kell figyelembe venni, ez 
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másodfokon is irányadó. Nem egyszer találkozunk olyan esettel, amikor az első fokú 
bíróság a többszörös büntetettséget súlyosító körülményként értékelte, másodfokon a 
friss erkölcsi már egyetlen büntetését sem tartalmazza, ezért a büntetlen előéletét kell a 
javára figyelembe venni. 

 Az erkölcsi bizonyítvány ugyan egyre több és több adatot tartalmaz, nem 
megkönnyítve az áttekinthetőségét, értelmezését, mégis szükséges a releváns 
elítélésekkel kapcsolatos iratok beszerzése. Az iratok beszerzésének hiánya oda vezethet, 
hogy ugyanazt a próbát 3X szüntették meg, perújításra került sor. Egy kutya egyszeri 
ellopásáért 4X ítélte el a bíróság a vádlottat, a próbát is beleszámítva. 

 Nem tud begyűrűzni a gyakorlatba, hogy nem kell minden, az erkölcsi 
bizonyítványban szereplő elítélést feltüntetni, elegendő a relevánsakat, amelyek 
megalapozzák a visszaeső, különös visszaeső, többszörös vagy erőszakos többszörös 
visszaeső minőséget, vagy a súlyosító körülményeket: többször volt büntetve, hasonló 
jellegű cselekményekért volt már büntetve, más büntetőeljárás hatálya alatt követte el. 

 Nem maradhat el azoknak az elítéléseknek a rögzítése, amelyekkel 
kapcsolatban rendelkeznie kellett a bíróságnak: próba megszüntetése, felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése, feltételes szabadság megszüntetése, 
próbaidő meghosszabbodása [Btk. 86. § (2) bekezdés]. 

 A korábbi büntetés adataihoz hozzátartozik az első fokú ítélet kelte, az 
elkövetési idők megjelölése és a végrehajtási adatok is. Például így lehet megalapozni azt 
a súlyosító körülményt, hogy más büntetőeljárás hatálya alatt követte el az újabb 
bűncselekményt, ami csak akkor értékelhető ekként, ha a más büntetőeljárás már 
jogerősen befejeződött, különben az ártatlanság vélelmébe ütközik a súlyosítóként 
értékelése. 

 Relevánsak a jelen elkövetési idők utáni elítélések, azokkal kapcsolatban is 
felmerülhet a más eljárás alatti elkövetés. 

 Ebben a részben sem „elegáns” úgy fogalmazni, hogy összbüntetésre „ítélte”, 
vagy összbüntetést „szabott ki”. Ehelyett: …ítéletével összbüntetésként … évi 
szabadságvesztés büntetést alkalmazott, vagy határozott meg. Az összbüntetés nem 
elítélés, kizárólag az abból való szabadulás napjának van jelentősége, minden más 
jogkövetkezmény az alapítéletekhez, mint elítélésekhez kapcsolódik. 

 

„Történeti” tényállás 

 Csak azokat a tényeket kell tartalmaznia, amelyek a különös részi tényállásba 
illeszkedést megalapozzák. Esetenként ez a tudati tények megfogalmazására is kiterjed: 
pl.: csalás, orgazdaság, hivatalos személynek adja ki magát. Tudott róla a vádlott, hogy 
a sértett tévedésbe ejtése jogtalan haszonszerzési célt szolgál, és kár fog keletkezni. 
Tudott róla a vádlott, hogy a megszerzett vagyontárgy kizárólag vagyon elleni 
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bűncselekményből származhat. A vádlott nyilvánvalóvá, felismerhetővé tette a sértett felé, 
hogy hivatalos személyként jár el (holott nem volt az). 

Szemben azokkal a tudati tényekkel, amelyekből a szándékosság, illetve a gondatlanság 
fokaira lehet következtetni, vagy az erős felindulásra, jogos védelemre, végszükségre. Az 
ezekkel kapcsolatos következtetések a jogi indokolásba tartozók. 

 Felesleges részletesen leírni a helyszínt, ha abból semmi ténybeli 
következtetést nem von le a bíróság. Ezzel szemben részletesen leírom a helyszínt, és a 
kétséget kizáróan bizonyított tényekből levonom azt a ténybeli következtetést, hogy a 
sértettnek valóban esélye sem volt a menekülésre, ő mond igazat, nem a vádlott. 

 A tényállás elején lehet rögzíteni a vádlottak rokoni kapcsolatai mellett a 
gúnynevüket, becenevüket is, mert a tanúk rendszerint csak így ismerik őket, és ezekkel 
a megjelölésekkel beszélnek a cselekvőségükről. 

 

Bizonyítékok mérlegelése 

 

A legrosszabb változat: 

 A bíróság formálisan lefolytatta a bizonyítási eljárást, a vádlottat kihallgatta 
(inkább különösebb érdeklődés nélkül meghallgatta), a tanúkat igazán ki sem hallgatta, 
csak eléjük tárta a nyomozati vallomásukat, iratismertetés (jegyzőkönyv szerint a 
nyomozást meghosszabbító határozatokat is, tehát a jegyző a nyomozati iratjegyzéket 
másolta be), ítélethirdetés. Indokolt ítélet tényállása a váddal szó szerint egyező, a 
bizonyítékok „mérlegelése” a vádlott vallomásának/vallomásainak bemásolása, tanúk 
vallomásainak bemásolása, majd az a mondat, hogy a bíróság a bizonyítékok mérlegelése 
alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a vádlott bűnös. Büntetés kiszabása. 

Ez nem csak bírói munkának, de még szellemi tevékenységnek sem nevezhető. Ezt úgy 
hívják, hogy favágás. 

 Kétség se férjen hozzá, hogy a másodfokú bíróság sok „ténybeli 
következtetést” le tud vonni a jegyzőkönyvekből. Egy hatályon kívül helyező határozat 
fogalmazta meg, hogy a bíróság még formálisan sem folytathatta le a bizonyítási eljárást 
abban az ügyben, amelyben a tárgyalás – a jegyzőkönyv, mint közokirat tanúsága szerint 
– 2 óra hosszat tartott, mely idő alatt a bíróság kihallgatta a vádlottat, 5 tanút, a tényállás 
alapjául szolgáló nagyobb mennyiségű iratot ismertetett és ítéletet hozott, majd kihirdette. 

 

1. A vádlott/ak vallomása. 

 Számtalanszor lehet találkozni annak a bírói gondolatmenetnek a 
megjelenítésével, hogy a vádlott/ak vallomásainak elemzése, az önellentmondások, illetve 
az egymással való összevetések eredményeként le lehessen szögezni, hogy a vádlottak 
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nem szavahihetők. Mennyivel vagyunk előrébb ennek a leszögezésével? A vádlotti 
védekezés szabadsága addig terjed, hogy mást alaptalanul bűncselekmény elkövetésével 
nem vádolhat. A szavahihetetlenség kimondásával nem keletkeztettünk értékelhető 
bizonyítékot. 

Sőt! A saját csapdánkba eshetünk!  

Kétvádlottas ügyben az első fokú bíróság addig elemezgeti a vádlottak vallomásait, hogy 
végre ki tudja mondani, hogy szavahihetetlenek, mert súlyos, feloldhatatlan 
ellentmondások vannak a vallomásaik között. Ezzel szemben az a lényeg, hogy a rablást 
mindketten, egyöntetűen tagadták. A cselekmény megítélése szempontjából teljesen 
lényegtelen előzmények tekintetében – a sértettel való találkozást megelőzően – eltérő 
vallomásokat tettek arról, hogy nap közben hol, melyik kocsmában ittak és mennyit. 

Az első fokú bíróság leszögezte az ítéletében a feloldhatatlan ellentmondást a vádlottak 
vallomásai között. Ezt sehogy másként nem lehet értelmezni, mint hogy érdekellentét van 
közöttük. De! Egy védőjük volt! Mit tehet a másodfokú bíróság? Ezen ok folytán hatályon 
kívül kell helyeznie az ítéletet abszolút okból, és előírni az új eljárásra, hogy mindkét 
vádlott részére új védőt rendeljen ki – meghatalmazás hiányában. 

A másik példa: addig forgatja az első fokú bíróság a vádlott által tett vallomások 
sokszínűségét, amíg ki nem jelentheti, hogy a vádlott szavahihetetlen. Ha a vádlottat teljes 
egészében szavahihetetlennek nyilvánítjuk, akkor egyetlen vallomásának egyetlen 
szegmense sem használható fel a tényállás megállapítása körében. Így a – vádirat 
gondolkodás nélküli bemásolásán alapuló – tényállásból mellőzni kellett azokat a részeket, 
amelyek kitöltötték azt az űrt, ami a tanúvallomások alapján üresen maradt, így kizárólag 
a vádlott nyilatkozatán alapulhatott. Ez az ügy nem hatályon kívül helyezéssel zárult, a 
tényállás „átalakítását” követően érdemben elbírálható volt. 

 Nem lehet része a bíróság által megállapított tényállásnak a meseszövés. A 
vádlott tagadta az ölést, a helyszínen járását, az áldozattal való találkozását. A sértett, 
mivel áldozatként neveztem meg, értelemszerűen meghalt. Vajon milyen bizonyítékból 
származhat a tényállásba írt, közöttük lezajlott párbeszéd?  

 Nem bizonyíték, ezért nem a mérlegelés körében kell szót ejteni a védő 
tényállással kapcsolatos érveléséről. Nem része a vádlotti védekezésnek a védő által 
kifejtett álláspont a bizonyítékok mikénti mérlegelését illetően. 

 A gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyv a gyanúsítás közlése után, a személyi 
adatok felvétele előtt a gyanúsítással szembeni panasz lehetőségére figyelmeztetéssel 
folytatódik. A gyanúsított ekkor vagy él e jogával, vagy nem, és legtöbbször hozzáfűzi, 
hogy „mert elkövette a bűncselekményeket, vagy nem követett el bűncselekményt”. Ez a 
kézzel írt nyilatkozat azonban nem vallomás, csak indokolása a panaszjoggal kapcsolatos 
kijelentésnek. A Be. 117. §-a szerinti kioktatására majd csak a személyi adatainak 
felvételét követően kerül sor. Nem értékelhető tehát bizonyítékként az ezt megelőzően 
tett nyilatkozata, akár az ártatlanságát hangoztatja, akár tiltakozik, mely nem minősülhet 
tagadásnak. Az itt tett kijelentése nem használható fel az indokolásban. Nem egyszer 
találkozunk azzal, hogy a vádlott nem tett vallomást, élt a hallgatás jogával, de (!) tagadta 
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a bűncselekményt, vagy elismerte a bűnösségét. Kiderül, hogy az első fokú bíróság csak 
arra a kézzel írt indokolásra gondolhatott, mert máshol nincs ilyen adat, vallomás pedig 
egyáltalán nincs. 

 A Be. 288-289. és 117. §-ának együttes értelmezéséből az is következik, hogy 
a megfelelő figyelmeztetéseket követően tehető csak fel a kérdés a hallgatás jogával nem 
élő vádlottnak, hogy „elismeri-e a büntetőjogi felelősségét”. Az ezt megelőzően tett 
nyilatkozata nem értékelhető. 

 Értelmezhetetlen olyan megjegyzések fűzése a vádlotti előadásokhoz, hogy 
„valóban különös”, „meglehetősen furcsa”. Ez most a vádlott vallomásának értékelése? 
Más bizonyítékkal való összevetése nélkül? Biztosan nem, ha semmiféle következtetést 
nem vonok le. 

 Másodfokon mellőzni kell azt a kitételt, hogy a vádlott valamire „nem tudott 
magyarázattal szolgálni”. Ez ugyanis nem eljárási kötelezettsége, ezért semmilyen 
következtetés levonására nem alkalmas. 

 

2. A bizonyítékok kirekesztése vagy el nem fogadása 

 A bizonyítási eszköz (tanúvallomás, szakvélemény) és az abból származó 
bizonyíték kirekesztésére csak eljárási okból kerülhet sor, azaz a Be. 78. §-a (4) 
bekezdésének felhívásával.  

„A bizonyítás eredménye értékelésének mozzanatai lényegében csak gondolatilag 
különíthetők el, azonban elsőként általában a bizonyítékok törvényességének 
értékelésére, a figyelembe nem vehető bizonyítékok kirekesztésére kell, hogy sor kerüljön, 
majd ezt követően az egyes bizonyítékok hitelt érdemlőségének értékelése, azután pedig 
az egyes bizonyítékok jelentőségének értékelése következik. Az ezt követő mozzanat az 
egyes bizonyítékok egybevetése, az eltérő vagy éppen ellentétes bizonyítékok közül egyes 
bizonyítékok elfogadása, mások elvetése.” 

A hosszasan elemzett bizonyítékot nem kirekesztem, hanem elfogadom, vagy nem 
fogadom el. 

 

3. A tanúk vallomása. 

 Talán itt értünk el a legneuralgikusabb ponthoz. Biztosan sokkal kevesebb 
hatályon kívül helyezés lenne, ha a tanúk figyelmeztetése mindig megfelelne a hatályos 
Be. szabályoknak. És itt érhető tetten az általam annyira ellenségesen kezelt 
„jegyzőkönyv-minták” használata. Tapasztalataim szerint ugyanis azok nincsenek 
hatályosítva a rohamosan változó jogszabályoknak megfelelően. A Be. szabályainak a 11. 
§-a értelmében a tárgyalás (eljárási cselekmény) napján hatályos szövegét kell alkalmazni. 
Nem lehet minősíteni azt a jegyzőkönyvet, amelyben a kioktatás a Be. 81-82. §-ai 
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szövegének bemásolását tartalmazza, majd a tanú megállapítja, hogy a kihallgatásának 
nincs akadálya (nyilván eddig sem merült fel, hogy pap, védő vagy titokbirtokos lenne). 

 A mentességi (és nem mentelmi) jogával nem élő hozzátartozónak a Be. 82. §-
a b/ pontra való figyelmeztetése viszont rendre elmarad, így a vallomása bizonyítási 
eszközként nem értékelhető a Be. 84. §-a értelmében 

 A következő gondolat bevezetéseként egy személyes élményemet osztanám 
meg. Önként jelentkeztem az egyik vidéki bíróságra a bíró-hiány miatt feltorlódott, 
hátralékos ügyek feldolgozására. Kaptam egy jegyzőt is. Elolvastam az első 
jegyzőkönyvet, és nem hittem a szememnek. Mindenki vallomása kiválóan leírva, de 
egyetlen általam mondott mondat sem volt benne, azaz az eljárási szabályok betartását 
ebből senki sem tudta volna megállapítani. Mintha én, az eljáró bíró ott sem lettem volna.  

Ebből egyrészt az következik, hogy a jegyzőkönyvet el kell olvasni. Csodálom azokat a 
bíró kollégákat, akik a jegyzőkönyvek elolvasása nélkül képesek megindokolni az 
ítéleteiket egy hosszas tárgyalási folyamatot követően. Talán annyira mégsem indokolt a 
csodálat, ha az ítélet a vádirat szó szerinti – az elírásokkal együtt – bemásolásával 
kezdődik, a tanúk vallomásaiból való idézésekkel folytatódik. 

Másrészt mindebből az következik, hogy a jegyzőkönyvet el kell olvasni. Így feltűnhetne 
a bírónak, hogy az egy korábbi jegyzőkönyvi minta alapján készült, nem a hatályos eljárási 
törvényben foglaltaknak megfelelően. Pontosan milyen eljárási szabályoknak megfelelően 
zajlott a tárgyalás? A másodfokú bíróság értelemszerűen kizárólag a jegyzőkönyv, mint 
közokirat tartalmát veheti figyelembe. 

 

4. A bizonyítási eszköznek (a vádlott terhére) fel nem használható része 

 Nem használható fel bizonyítékként a szakvélemény leleti része, valamint a 
terhelt és a tanú szakértő előtt tett nyilatkozata a Be. 108. §-ának (8) bekezdése 
értelmében. 

 A jelentés (rendőri), mint okirati bizonyíték. 

A Be. 168. §-ának (1) bekezdése szerint a nyomozó hatóság tagja az általa végzett 
nyomozási cselekményekről jegyzőkönyv helyett jelentést készíthet. „A gyanúsított és a 
tanú kihallgatásáról, illetőleg a szembesítésről jelentés nem készíthető.” Ezt a mondatot 
később iktatták a törvénybe, 2007. július 1. napjától hatályos. 

A gyanúsított és a tanúk helyszínen tett, rendőri jelentésbe foglalt nyilatkozata nem 
bizonyíték. Vallomásnak nem tekinthető, mert az csak kihallgatás keretében, 
jegyzőkönyvbe foglaltan keletkezhet. A kihallgatást azonban megelőzik a törvényes 
figyelmeztetések a garanciális jogokra. Az önvádra kötelezés tilalma, a hallgatás és a 
szabad védekezés joga, az alapvető erkölcsi értékek közötti dilemma feloldását jelentő 
jog, hogy a hozzátartozómat nem vagyok köteles bűncselekmény elkövetésével vádolni. 
A rendőri jelentésbe foglalt nyilatkozatok azonban mindezeknek a megkerülését jelenti. A 
gyanúsított és a tanúk nyilatkozata eljárásjogilag vallomás, amelynek beszerzésére 
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szigorú eljárási szabályok vonatkoznak, amely szabályok be nem tartása oda vezet, hogy 
a kihallgatásról készült jegyzőkönyv bizonyítási eszközként nem használható fel. 

Mindezek miatt a rendőr kihallgatása a rendőri jelentésének ezen tartalmával 
kapcsolatban teljesen értelmetlen. 

A rendőri jelentés legszörnyűbb esete: a rendőr a mobiltelefonjával felveszi az orvosi, 
ápolói ellátásra szoruló gyanúsított és a mentőápoló közötti beszélgetést, ami a 
mentőautóban zajlik. Erről rendőri jelentést készít. Ez egy bizonyítási eszköz: okirat. 
Létezhet olyan bíró, aki ennek a tartalmát bizonyítékként felhasználja? 

A rendőri jelentés természetesen sok minden mást bizonyíthat: a rendőrség mikor érkezett 
a helyszínre, ott kik voltak jelen, milyen esemény történt a rendőrök ottléte alatt. Ha ezek 
közül bárminek jelentősége van, akkor általában a jelentést készítő rendőrt már a 
nyomozás során tanúként kihallgatják ezekre, az általa észlelt körülményekre. 

 A bizonyítási eszközökben, többnyire szakértői véleményekben előfordul a 
valószínűségre utalás. A Be. 4. §-ának (2) bekezdése értelmében ez természetesen nem 
értékelhető a vádlott terhére, mert nem kétséget kizáróan bizonyít egy tényt. 
Szükségtelen, sőt az előbbi jogszabályhely okán nem törvényes az olyan megfogalmazás, 
hogy „és a vádlott bűnösségét a …. szakértői vélemény is valószínűsíti”. A valószínűséget 
tartalmazó bizonyítási eszköz csak arra a következtetésre alkalmas, hogy nem zárja ki, 
hogy a talpnyom a vádlott cipőjétől származik, nem zárja ki, hogy az aláírás a vádlott 
aláírása, nem zárja ki, hogy a textilszál a vádlott által az elkövetéskor használt pulóverből 
származik. De ezek egyike sem bizonyítja kétséget kizáróan a vádlott bűnösségét. 

 

5. Értelmetlen bizonyítás: 

 A nyomozás során, a kihallgatást végző rendőr kihallgatása a vádlott 
kihallgatásának körülményeire, a jegyzőkönyvbe foglalt gyanúsítotti vallomás tartalmára. 
A rendőr sem köteles saját magát bűncselekmény elkövetésével, közokirat-hamisítással, 
kényszervallatással vádolni. Nyilván megerősíti, hogy azt foglalta jegyzőkönyvbe, amit a 
gyanúsított mondott. Ez viszont önmagában nem vezethet oda sem, hogy ezáltal a 
gyanúsított ezen vallomását fogadjuk el további vizsgálat nélkül. 

 A szavahihetőség (a vallomás hitelesnek elfogadása vagy elvetése) nem 
tartozik szakértői kompetenciába, ezt a bíróságnak kell eldöntenie a bizonyítékok 
összevetésének eredményeként. Más kérdés a gyermekkorú tanúk (többnyire sértettek) 
pszichológus általi vizsgálata, és a szakvélemény azon tartalma, hogy „élményszerűen 
adta elő, nem volt észlelhető konfabulációra való hajlam”, stb. Ez azonban nem mentesíti 
a bíróságot az alól, hogy neki kell eldöntenie, hogy tud-e tényállást alapítani a 
gyermekkorú tanú vallomására. A pszichológus szakértő ezen kívül egy nagyon fontos 
kérdésben nyilvánít véleményt: milyen hatással volt, és várhatóan milyen hatással lesz a 
gyermekkorúra a sérelmére elkövetett bűncselekmény, a bűncselekmény elkövetésében 
játszott szerepe, vagy a bűncselekmény észlelése. Ez a szakkérdés, a bíróság nem tudja 
megítélni szakvélemény nélkül. 
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 Olyan tényre is szükségtelen tanúkat kihallgatni, amit a vádlott elismer, nem 
vitat. 

 

6. Egyebek: 

 Minden vádlottat az ítélet minden részében teljes névvel és a rendbeliségével 
együtt kell megnevezni még akkor is, ha Kálmánchelyi Leventéné Marosvásárhelyi Letícia 
Magdolnának hívják a LXVIII. r. vádlottat. A szövegszerkesztő program segít. 

 Szükséges valamennyi kihallgatott tanú és szakértő név szerinti megjelölése 
abban az esetben is, ha nem ezekre a bizonyítási eszközökre alapítottuk a tényállást. Azt 
kell röviden rögzíteni, hogy érdemi információval nem szolgáltak, arra pedig külön ki kell 
térni, hogy egyes szakértői véleményeket miért nem használt fel a bíróság. 

Tudjuk, hogy tanúk tudomására hivatkozás új bizonyítéknak minősül, és perújítás 
elrendelésének alapja lehet.  

 A bizonyítás felvételének a 404. §-ának (4) bekezdésében írt könnyítése csak 
az eljárási szabálysértés miatti hatályon kívül helyezéseket érintheti, figyelemmel az (5) 
bekezdésre. Át kell gondolni azonban, hogy a megismételt eljárásban csak a törvényesen 
beszerzett bizonyítékokra vonatkozhat a könnyítés, pl. ha a hatályon kívül helyezett 
ügyben a tanú mentességi joga sérült, akkor újra ki kell hallgatni az eljárási szabályok 
betartásával, ugyanígy ha egy szakértő járt el, holott kettőnek kellett volna, akkor új 
szakvéleményt kell beszerezni. 

 

Az igazi mérlegelés (bűnösség kimondása esetén) 

 

 Igazi mérlegelésre természetesen csak akkor van lehetősége a bírónak, ha a 
bizonyítást úgy folytatta le, hogy az első pillanattól nyilvánvaló, hogy az ügy ismeretének 
birtokában van (például táblázatot készít a felkészülés folyamatában a vádirati tényállások 
alapul vételével, oda sorakoztatva a bizonyítási eszközöket oldalszám szerint megjelölve). 
Csak így tud előrevivő kérdéseket feltenni és célravezető bizonyítást lefolytatni. A majdani 
ítéletének a meggyőző ereje itt kezdődik, a személyes tekintélyének kivívása iránti 
törekvéséhez ezzel nagyban hozzájárulhat. Ez utóbbit megalapozza, ha nem lekezelően 
bánik az eljárás szereplőivel, és itt még számtalan negatív jelzőt felsorakoztathatnék, 
hanem kulturáltan, természetes kíváncsisággal, az anyagi igazság megismerése iránti 
igénnyel, azonban viselkedésében is részrehajlásmentesen. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 
szóbeli indokolásra, nagyobb ügyben érdemes forgatókönyvet készíteni, egy-egy 
hangsúlyos érvelést írásban megfogalmazni és ezt a részt szó szerint felolvasni. 

 A bizonyítékok mérlegelése kezdetén össze kell foglalni a vádlott 
védekezésének lényegét, az érdemi védekezésének az irányait, figyelemmel a történeti 
tényállás releváns tényeire. Utalni kell arra, ha az eljárás során változtatgatta a 
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vallomásait. Ekkor még biztosan szükségtelen bármiféle értékítélet a vádlott védekezését 
illetően.  

 Sok esetben célravezető módszer, ha a tényállás releváns, vitatott tényeihez 
kapcsoljuk a bizonyítási eszközökből kinyert bizonyítékokat. A nem vitatott tényeket 
szükségtelen indokolni.  

 Ha a sértettnek olyan részletes vallomása van, amely a vádirati tényállást is 
megalapozta, akkor a sértett által előadottak igazolására alkalmas bizonyítékokat 
sorakoztatjuk fel, a tanúvallomások és a szakértői vélemény idevonatkozó részeit, és 
leszögezzük, hogy ezek egyúttal cáfolják a vádlott ezzel ellentétes védekezését.  

A tanú vallomásának értékelésével is foglalkozni kell, különösen ha a vádlott szerint nem 
mond igazat. 

 Ha a vádlott azt állította, hogy nem járt a helyszínen, alibi-tanúkat sorakoztatott 
fel, akkor e tanúk vallomását kell elemezni, rámutatva a vallomások gyenge pontjaira (pl. 
kérdés nélkül adta elő, hogy 2009. március 18. napján, de nem tudott arra válaszolni, 
hogy miért emlékszik ennyire pontosan a több év előtti napra, vagy a vallomása még a 
vádlott által elismert tényekkel is ellentétes). Ezek a vallomások tehát nem voltak 
alkalmasak arra, hogy a sértett (és más tanúk) vallomását megcáfolják, és a vádlott 
védekezését alátámasszák. Ha a vallomások elfogadhatók, az felmentést eredményezhet. 

 A „legütősebb” bizonyítékot nem a fölöslegesen megszenvedett, esetenként 
erőltetett szavahihető, szavahihetetlen, életszerűtlen kifejezések felhasználásával értékelt 
tanúvallomásokat követően kellene megemlíteni. 

Ha van egy olyan orvosszakértői megállapítás, amelyet egyébként elfogadtam, mert 
ésszerű, meggyőző, világosan levezetett, és amely kizárja a sérülés azon keletkezési 
módját, amelyet a vádlott megjelölt, felvetett, akkor áttérhetünk arra, hogy a sértett által 
előadott keletkezési mechanizmust milyen bizonyítékok igazolják. 

Ugyanígy a nyögvenyelős bizonyíték-értékelést követően olvassuk, hogy a vádlott 
tenyérnyomatát azonosították a helyszínen talált és rögzített nyommal, amely máskor nem 
kerülhetett erre a helyre, kizárólag a bűncselekmény elkövetésével összefüggésben. 
Mennyivel könnyebb lesz ezt követően értékelni a tanúnak azt a vallomását, hogy a 
helyszín közelében, attól távolodó irányban haladva a vádlott kerékpárt tolva, azon egy 
gázpalackot szállított. A tanú értelemszerűen nem tudta azonosítani a helyszínről eltűnt 
gázpalackkal. 

Miért kell oldalakon keresztül elemezni a vádlottak vallomásait, a feloldhatatlan 
ellentmondásokat azzal kapcsolatban, hogy kik voltak a helyszínen, és milyen (ölésre 
alkalmas) eszközök voltak a kezükben, ha videofelvétel van róla? 

 Úgy is el lehet jutni tehát a vádlott bűnösségének kimondásához, a kétséget 
kizáróan bizonyított tényálláshoz, hogy ki sem kellett jelentenem, hogy a vádlott 
szavahihetetlen. Annak ugyanis túl sok előrevivő értelme nincs, ha nem köteles az 
igazmondásra. Márpedig nem köteles.  
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A Be., amikor felsorolja a bizonyítási eszközöket, utoljára említi a terhelt vallomását. Vajon 
miért? Az előtte említett bizonyítási eszközökből származó bizonyítékokkal szemben az a 
(megdönthető) vélelem, hogy az igazságot közvetítik. A terhelti vallomással szemben ilyen 
elvárás nem fogalmazható meg. 

 Ha a vádlott nem tesz a várirati tényállással egyező vallomást, vagy nem jelenti 
ki, hogy elismeri a vádban foglaltakat, érdemi védekezést nem terjeszt elő, hanem 
védekezik, akkor minden meg nem cáfolható előadását el kell fogadni, a kétséget kizáróan 
meg nem cáfolt lényegi előadása a tényállás részét képezi. 

 Amennyiben nincs közvetlen bizonyíték, aminek az alátámasztására, 
megerősítésére fel lehetne fűzni a többi bizonyítékot, akkor közvetett bizonyításról 
beszélhetünk. A közvetett bizonyítás szempontjait és a ténybeli következtetés viszonyát a 
Kúria Bhar.III.1.475/2011/8. számú határozata kimerítően értelmezi. 

Ehhez annyit fűznék hozzá a tényállás megállapítását illetően, hogy a ténybeli 
következtetés alapjául szolgáló kétséget kizáróan bizonyított tényből lehet csak – ésszerű 
kétellyel nem támadható – ténybeli következtetést levonni, a tényállás alapjául szolgáló 
újabb tényt megállapítani.  

 

 Itt kell kitérni a jogerős felmentő ítélet tartalmára. A Be. azon szabályát, hogy 
ez esetben a bíróságnak tényállást sem kell megállapítania, mindenki ismeri és alkalmazza.  

Mindenki érzi, hogy pusztán az alkalmazott jogszabályok felsorolásából mégsem állhat egy 
ítélet. Különböző megoldások születtek ennek feloldására: a felmentett vádlott személyi 
körülményeit rögzíti a bíróság, de a legvadabb az, hogy a személyi körülményeit és a 
korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat. 

Ezzel szemben semmi mást nem kell tenni, mint az ügyészi vádat bemásolni, egy 
mondatot lehet fűzni hozzá, amely szövegesen megjeleníti a felmentés okát: nem 
bűncselekmény, nem a vádlott követte el, nem bizonyítható, hogy a vádlott követte el, a 
vádlott jogos védelemben vagy végszükségben cselekedett, tévedésben volt, stb. 

Ez a megoldás nem csak az űrt tölti ki, hanem megalapozza a res iudicata-t. Ezt a vádlottat 
ezen cselekmény miatt (és csak így tudhatjuk meg, hogy milyen cselekményről van szó) 
nem lehet még egyszer elítélni, eljárást sem lehet indítani vele szemben, kivéve ha új 
bizonyíték merül fel, amelyre alapítottan az ügyészi perújítási indítványt terjeszt elő, a 
bíróság elrendeli a perújítást, és az eredményre is vezet. 

 Ugyanez vonatkozik az eljárást megszüntető végzés tartalmára, illetve az 
eljárást megszüntető rendelkezésre. Az azt érintő vádirati tényállásnak szerepelnie kell a 
végzésben, ítéletben, mert csak így derül ki, hogy mely cselekmény az, amely miatt nem 
lehet újabb büntetőeljárást indítani, vagy azt meg kell szüntetni a „ne bis in idem” elve 
okán a Be. 6. §-a értelmében. 
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Stílus, külalak 

 Nem elmondta (= elmesélte), hanem a Be. szerint előadta a vallomását. 
Például: tanú 88. § (1) bekezdés, szakértő: 108. § (1) bekezdés, terhelt: 118. § (1) 
bekezdés. 

 A szakértőt meghallgatjuk, a terheltet, tanút kihallgatjuk.  

 Sértett helyett asszony, amivel rendszeresen találkozom, olyannal viszont még 
nem, hogy „a vádlott folyamatosan ütötte a fejszével az ember(e) fejét”. Vagy sértettként 
jelölöm meg, vagy megnevezem: Tóth Józsefné. 

 A sértettek nem Szabóék, hanem vagy sértettek, vagy kiírjuk, hogy Szabó 
Sándor és Szabó Sándorné. 

 A vádlott vagy a sértett nevének elírása számtalan esetben vezet a bíróság 
támadásához: a bíró annyira nem ismeri az ügyet, és annyira nem érdekli, hogy még az 
eljárás szereplőinek a neve is téves, pontatlan. 

 Számtalan olyan határozattal találkoztam, amely úgy nézett ki, mint egy 
„hímzésminta”. Úgy gondoltam, hogy ez a jegyzők kreativitását „dicséri”, a 
szövegszerkesztő program szimbólumainak élvezetes használatát, bár nem hinném, hogy 
ez indokolt lehet 2-3 bekezdésenként tagolva a határozatot.  

 Rendkívül zavaró az aláhúzások és kivastagított szövegrészek tömkelege az 
ítéletben. Hagyja a másodfokú bíróságra az első fokú bíróság, hogy mit tekint lényegnek. 
Esetenként más betűtípussal, más betűmérettel íródnak egyes részek. A lábjegyzet sem 
való egy ítéletbe. 

Mindez nem csak az áttekinthetőséget nehezíti meg, de a bíróság külső megítélését sem 
növeli, mondhatnám, hogy tekintélyromboló. Nem a szépérzék kielégítését célozza a 
bírósági határozat, a Kúria kifejezetten szóvá is teszi, ha a határozat nem egységes, pl. 
címeket tartalmaz. 

 

Közérthetőség, idegen szavak használatának mellőzése, szépirodalmi stílus. 

 A közérthetőséget nagyban rontja, ha tudományos igénnyel kívánjuk 
megfogalmazni az ítéletünk mérlegelési és jogi indokolás részét. A delictum, dolus 
directus, dolus eventualis, luxuria, negligentia, szillogizmus, stb kifejezések használata 
csak akkor szerepelhet egy ítéletben, ha mellé tesszük a megfelelőjét, mindegyiknek van, 
és akkor mi értelme idegen szavak szótárának használatára kényszeríteni a megértésére 
vágyó olvasót? 

 Nem csak ez okból lehet fellengzős egy ítélet indokolása, hanem amiatt is, ha 
szépirodalmi művet alkotunk. Sem a végeláthatatlan, ezáltal ötödik olvasásra 
értelmezhető körmondatoknak nincs helye, sem pedig a követhetetlen gondolatmenet 
gyönyörű szavakba öntött, nehézkes stílusú megfogalmazásának, amely legfeljebb egy 
tudományos igénnyel készült szakcikkben kaphat szerepet. 
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 A szépirodalmi stílus azonban elvárás, azt is jelenti, hogy a tájnyelv szavait, 
kifejezéseit kerülnünk kell, különösen írásban. 

Nem „tőle” fiatalabb, hanem nála fiatalabb, nem „attól” nagyobb, hanem annál nagyobb. 

Nem „ahonnét”, hanem ahonnan. 

Nem „otthol”, hanem otthon. 

 Egy másodfokú határozatból idézek, mely szerint nincs nyelvtanilag értelme a 
következő mondatnak: „Ezért keresték a barátnőt, aki lámpafénynél bordós, vörös hajat 
és fehér nadrágot viselt.”. Bár ez egy kiragadott mondat, de olyan fogalmazásra kell 
törekedni, hogy egyetlen kiragadott mondatba se lehessen belekötni, az önmagában is 
értelmezhető legyen, összhangban a szövegkörnyezettel. 

 

Elfogultság látszatának kerülése 

 Talán a legfontosabb, hogy kerülendő minden olyan megfogalmazás, 
szóhasználat, amely a szubjektivitás, részrehajlás, elfogultság látszatát keltheti.  

„A bíróság első olvasatban a nyomozás során tett vallomását az I. r. vádlottnak 
meglehetős fenntartásokkal fogadta. Akkor, amikor azonban a tárgyaláson az I. r. vádlott 
a bíróság kérdéseire szinte szó szerint azonosan adta elő a cselekmények elkövetési 
körülményeit, mint ahogy a nyomozás során írásba foglalásra került, a bíróságban ezek a 
kételyek eloszlottak.” 

Amellett, hogy magyartalan az első mondat megfogalmazása, teljesen elfogadhatatlan ez 
a „hangosan gondolkodom” stílus egy bírósági ítéletben, amely még azt a képzetet is 
felveti, hogy a bíróság hajlamos egyetlen vallomáshoz való viszonyulása alapján 
valamiféle előzetes véleményt megfogalmazni az ügyről. 

 Szükségtelen, hogy a bíróság minősítse az ügyészség és a rendőrség munkáját. 
Nem ez a dolgunk, és vannak törvényes eszközeink arra, hogy jogi következtetéseket 
vonjunk le. A felmentő ítéletnél, vagy a rendőrök vallomása el nem fogadásánál kell 
lesújtóbb értékítélet? 

 

Jogi indokolás 

 Több vádlottas, több cselekményes ügyben nem mellőzhető annak egyértelmű 
feltüntetése, hogy mely vádlottal szemben mely tényállás tekintetében került sor 
bűnösség megállapítására vagy felmentésre. Folytatólagosság esetén a részcselekmények 
tényállásait szükséges megjelölni. 

Mindezek hiányossága hatályon kívül helyezéshez vezethet a Be. 373. §-a (1) 
bekezdésének III/b. pontja értelmében. Esetenként a III/a. pontos hatályon kívül 
helyezési ok is megvalósulhat, ha végképp nem lehet kikövetkeztetni, hogy az első fokú 
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bíróság mely cselekményekben, vagy mely rész-cselekményekben állapította meg az 
egyes vádlottak bűnösségét. 

 A felmentés jogcímét a Be. 6. §-ának (3) bekezdése tartalmazza, a jogcím 
megjelölése nem maradhat el, mint ahogyan ezt a Be. 331. §-ának (3) bekezdése elő is 
írja. 

 Szándékos bűncselekmény elkövetőjének nem róható fel, és további jogi 
következtetések levonására is alkalmatlan, hogy orvost, rendőrt nem hívott és a 
rendőrségen sem adta fel magát, így semmit nem tett a sértett életének megmentése 
vagy saját büntetőjogi felelősségre vonása érdekében. A bíróság még megjegyezte a jogi 
indokolás körében, hogy a vádlott gátlástalanságánál csak a közönyössége volt nagyobb. 

 Csak arra az enyhítő rendelkezésre hivatkozhatunk, amelyet ténylegesen 
alkalmazunk is. Ha az első nem elég, a következőre, ha az is túl szigorú, akkor a 
következőre: Btk. 82. §-ában foglalt sorrend szerint. Az (5) bekezdésnek felel meg a 17. 
§ (2) bekezdése. 

 

Bűnösségi körülmények:  

 Hagyatkozzunk a BKv. 56. számú kollégiumi véleményben használt 
kifejezésekre és a Btk-ban megfogalmazott minősítő körülményekre, értelmező 
rendelkezésekre. „Az állampolgárok széles rétegeinek felháborodását váltotta ki a 
vádlottak cselekménye.” Beleilleszthető ez a jogalkalmazót kötő büntetőjog keretei közé? 
Az állampolgárok széles tömegeinek erkölcsi értékítéletét a jogalkotónak kell figyelembe 
vennie. A cselekmény konkrét tárgyi súlyát pedig a bíró a büntetés mértékének 
meghatározásával értékeli a törvényes büntetési tétel keretei között, figyelemmel a 
büntetéskiszabási tényezőkre. 

A külvilág és a saját értékítéletem nem tartozik az ítélet indokolásához. Az evidencia, hogy 
az ítélkezésben nem befolyásolhat, ezért ki sem nyilváníthatom a pártatlanságom 
látszatának, mint a bírói függetlenség részének elvesztése nélkül. 

 

Keltezés 

 A keltezés napja megegyezik a kihirdetés napjával. Határozathirdetésre 
napolás esetén sincs több dátum. A Be. 322. §-ának (1) bekezdése értelmében a határozat 
meghozatalára és kihirdetésére napolható el a tárgyalás. Joghatás csak a kihirdetett 
ítélethez fűződik. 

 

Záradék 

 A jogerősítéssel, záradékolással kapcsolatos, lezáratlan jogelméleti, 
jogalkalmazói vita az ügydöntő határozatokat nem érinti. Az mindenki számára 
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nyilvánvaló, hogy le kell jogerősíteni az ítéletet azokra a vádlottakra, akiket érintően 
fellebbezés bejelentésére nem került sor. Arra a vádlottra is boldogan jogerősít az első 
fokú bíró, akit felmentett, és az ügyész is tudomásul vette. Azt azonban már nem állapítja 
meg, hogy valamelyik vádlott részfelmentése is jogerős, pedig ez is nagy örömforrást 
jelent az indokolás megszerkesztésénél. Valamint benne is van a Be-ben: 348. § (2) 
bekezdés, 588. § (6) bekezdés. Ha még ez sem elég meggyőző, akkor emlékeztetnék arra, 
hogy jogerős részfelmentés esetén a vádlottra két értesítőt kell kiállítani a bűnügyi 
nyilvántartás számára, egyet az elítélésről, egyet a felmentésről. 

 Időről időre találkozom a jogerő napjának téves megállapításával, holott 
minden jogkövetkezmény attól a naptól függ, sőt az anyagi jogi jogkövetkezmények még 
aznap aktuálissá válhatnak. Például kihirdetéssel közölt ítélet, amely felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetést tartalmaz, nyomban jogerőssé válik, a vádlott még aznap, ezt 
követően szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követ el. Szabadságvesztésre 
ítélése esetén a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását el kell rendelni. 

 A fellebbezési határidő ezzel szemben eljárásjogi határidő, azaz a Be. 64. §-
ának (2) bekezdése értelmében csak másnap kezdődik. A 3-án kihirdetett ítéletnél a 3 
napos fellebbezési határidő 6-án telik le. Még várok néhány napot, mert 6-án éjfélig még 
postára adhatják a fellebbezést. 9-i keltezéssel ráírom a záradékot, hogy 6-án jogerős. 

Ha kézbesítés útján közlöm, és a kézhezvétel napja 11-e, másnap kezdődik a jogorvoslat 
jogosultjának a 8 napja. 19-e lesz a jogerő napja, ha kb. 22-ig nem érkezik fellebbezés, 
és csak 22-én állapítom meg leghamarabb a jogerőt. Persze minden tolódik, ha a nyitva 
álló határidő nem munkanapra esik, mert akkor a következő munkanapban 
gondolkodhatok csak a jogerő napjaként. 

 Az természetes, hogy minden vádlottra külön számolom ki, és állapítom meg a 
jogerő és a végrehajthatóság napját. 

 Ha a Bv-ben lévő terhelt a kézbesítési íven azt húzza alá, hogy „nem jelent be 
fellebbezést”, akkor az ezt követően érkezett fellebbezését úgy kell tekinteni, mint 
törvényben kizártat (tudomásulvételt követően bejelentett fellebbezés), és a Be. 341. §-
ának (1) bekezdése alapján el kell utasítani, mely végzés ellen további jogorvoslatnak 
nincs helye. 

 Végül, de nem utolsó sorban, az ítéletet is el kell olvasni, mielőtt kiadásra kerül 
a sértetteknek is, majd felterjesztésre a másodfokú bírósághoz. 

 

Záró gondolatok 

 

Ajánlok még ebben a témakörben egy nagyon hasznosítható összefoglalót a központi 
intranetről, amely Dr. Pócs Teodóra törvényszéki bíró alkotása (Szolnoki Törvényszék). 
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http://kpintra.justice.hu/sites/default/files/field_attachment/2015.obh_.xx_.f.2-6._-
_hatarozatszerkesztesi_segedlet.pdf 

 

 Mindezeket „tud. véve, irattár” sokkal jobbat ajánlok. Tanuljunk egymástól! 
Olvassunk bele a kollégák és törvényszéki első fokú bírók ítéleteibe, amik a kezünkbe 
kerülnek. Az is információ, ha valami olyat látunk, amivel nagyon nem értünk egyet. De 
lehetnek bennük megfontolandó érvelési technikák, felhasználható szófordulatok, 
amelyekre rácsodálkozhatunk, hogy már régen így gondoltam, csak nem tudtam ilyen 
frappánsan megfogalmazni. Lehet a munkát megkönnyítő „mintákat” használni, de 
kritikus szemmel, és az ügyre konkretizáltan.  

 Kezdő bíróknak módszertani ötlet: szerezzenek be három gyakorlottabb bírótól 
egy-egy ugyanolyan tárgyú ítéletet. Tegyék egymás mellé, és használják fel a saját 
ítéletük megszerkesztéséhez mindegyikből azt a részt, ami a saját 
gondolkodásmódjuknak, logikájuknak legjobban megfelel. 

Meggyőző ítéletek fognak születni. 

 

A gondolkodás szabadsága kell, hogy a vezér-elve legyen a magas szintű bírói 
jogértelmezésnek, felvállalva a tévedés kockázatát is. 

 

Ezzel a gondolattal köszönöm meg a figyelmet! 

 

 

http://kpintra.justice.hu/sites/default/files/field_attachment/2015.obh_.xx_.f.2-6._-_hatarozatszerkesztesi_segedlet.pdf
http://kpintra.justice.hu/sites/default/files/field_attachment/2015.obh_.xx_.f.2-6._-_hatarozatszerkesztesi_segedlet.pdf

