
Az összbüntetésbe foglalás problémái 2006 óta

A 2/2006. számú Büntető jogegységi határozat értelmezése

1./  Eldöntötte,  hogy  a  feltételes  szabadság  alatti  kvázi  halmazatos  elítélés,  ill.  a 

büntetés  végrehajtásának megkezdése  esetén  a  büntetéseket  összbüntetésbe  kell 

foglalni.

2./ A 3/2002. számú jogegységi határozatban foglaltakkal szemben úgy foglalt állást, 

hogy az összbüntetésbe foglalásnak csak a kvázi halmazat a feltétele /Btk. 92. § (1) 

bek./, valamint a végrehajthatóság.

A  jogegységi  határozat  alapvetően  azért  keletkezett,  mert  a  bíróságok  ellentétes 

döntéseket  hoztak  abban  a  kérdésben,  hogy  összbüntetésbe  kell-e  foglalni  – 

folyamatos  töltés  és  a  feltételes  szabadság  megszüntetésének  hiányában  –  a 

büntetéseket, ha azok kvázi halmazati viszonyban állnak, s az első büntetés feltételes 

szabadsága alatt keletkezik a második jogerős ítélet, ill. a feltételes szabadság ideje 

alatt veszik azt foganatba.

Eközben jutottak el a határozatot hozók oda, hogy felülvizsgálják a 3/2002. számú 

jogegységi határozatban írt azon összbüntetésbe foglalási feltételeket, amelyeket a 

törvény-szöveg már nem tartalmaz.

„A jogegységi indítványhoz mellékelt határozatok arra hívták fel a figyelmet,  

elsődlegesen annak vizsgálata szükséges, hogy a módosítás eredményeként 

az összbüntetés másik korábbi feltétele /„még nem hajtották végre” vagy 

„folyamatosan hajtanak végre”/ miként alakult.

Ennek  az  elvi  kérdésnek  az  eldöntése  a  jogegységi  eljárás  tárgyával  

szorosan összefüggött, és ebben történő iránymutatásra is a Be. 443. §-ának  

(2) bekezdése a jogegységi tanácsnak lehetőséget nyújtott.”

A  konklúzió  –  függetlenül  az  eredetileg  eldöntendő  kérdéstől  –  az  lett,  hogy  az 

összbüntetésbe  foglalásnak  nem feltétele  a  folyamatos  töltés,  s  nem csak  addig 

állnak fenn az összbüntetésbe foglalás feltételei, amíg egyik büntetést sem hajtották 

teljesen végre.



Ebből az következik, hogy a kvázi halmazatos büntetéseknek a büntetés-végrehajtási 

szakaszban  sem  kell „találkozniuk  egymással”  ,  kvázi  halmazat  esetén  a 

büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni:

„A  hatályos  anyagi  szabályokból  következően  tehát  az 

összbüntetésbe  foglalásnak  már  nem  törvényi  feltétele  a 

büntetések  folyamatos  végrehajtása  és  nem  zárja  ki  annak 

lehetőségét az egyik büntetés teljes kiállása sem.”

„Ez a cél pedig mindaddig elérhető, amíg a terheltnek az összbüntetési ítélet  

meghozatalakor van olyan büntetése, amelyet még nem vagy nem teljesen  

hajtottak végre.”

Hatáskör, illetékesség

Irányadónak tekinthető, hogy csak az a bíróság foglalhat összbüntetésbe, amelyik 

valamelyik  alapítéletet  hozta  /az  összbüntetés  rendelkező  részében  szerepel  az 

ítélete/.

− Magasabb hatáskörű bíróság hozza az összbüntetési ítéletet, ha a saját ítéletét 

is összbüntetésbe kell foglalni.

− Ha  csak  a  helyi  bíróságok  által  hozott  büntetéseket  lehet  és  kell 

összbüntetésbe foglalni, akkor csak helyi bíróság járhat el.

Mindezt megfordítva:

 Nem foglalhatja összbüntetésbe a büntetéseket a megyei bíróság, ha a 

saját  ítélete  nem  érintett.  A  hozzá  benyújtott  indítványt  el  kell 

utasítania,  s  áttételt  kell  elrendelnie.  Ez  akkor  is  irányadó,  ha 

mérlegelés  tárgyát  képezi,  hogy  mely  büntetések  összbüntetésbe 

foglalása a kedvezőbb. Ennek jogerős, nemleges megállapítása esetén 

a helyi bíróság jár el. /Ha a helyi bíróság a jogerős áttétellel szemben 

más álláspontra helyezkedik,  akkor hatásköri  összeütközés folytán az 
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ítélőtábla  vagy  a  Legfelsőbb  bíróság  dönt,  de  ilyen  eset  még  nem 

merült fel./

 Nem foglalhatja összbüntetésbe az eredetileg felfüggesztett, de a saját 

ítéletével végrehajthatóvá vált büntetéseket az elrendelő bíróság. Nincs 

illetékessége, mert az összbüntetésbe foglalandó büntetések közül az 

utolsót  nem ő  hozta.  /Ez  a  probléma nyilván  nem merül  fel,  ha  az 

elrendelő határozatot, illetve a felfüggesztett szabadságvesztések közül 

az utolsót ugyanaz a bíróság hozta./

Érdemi döntés

A terhelt indítványa nem köti a bíróságot, hiszen hivatalból is kötelező vizsgálnia az 

összbüntetés  feltételeit.  Ennek  folytán  a  nyilvánvalóan alaptalan terhelti  indítvány 

esetén  sem  mellőzhető  annak  megállapítása,  hogy  vannak-e  más  büntetések, 

amelyeket  összbüntetésbe  kell  foglalni.  Ez  erkölcsi  bizonyítvány  beszerzése  nélkül 

nem dönthető  el.  Ha  az  erkölcsi  bizonyítvány  alapján  felmerül  a  kvázi  halmazati 

viszony,  akkor  az  iratokat  be  kell  szerezni,  s  összbüntetési  ítéletet  kell  hozni 

függetlenül attól, hogy van-e folyamatos töltés.

Az első fokú bíróságnak helyesen kell eldöntenie, hogy mely büntetések között áll 

fenn a kvázi  halmazati  viszony, s a másodfokú érdemi elbírálásra csak akkor van 

lehetőség,  ha  az  összbüntetés  rendelkező  része  a  megfelelő  alapítéleteket 

tartalmazza.  Egyebekben  megalapozatlanság  miatt  kell  hatályon  kívül  helyezni  az 

ítéletet – mert nem megfelelően /megalapozottan/ tartalmazza a tényeket, hogy mely 

ítéletek az összbüntetés alapítéletei – nem pedig eljárási okból, mert valóban nincs 

ilyen  eljárási  szabály.  A  másodfokú  bíróságnak  nincs  lehetősége  olyan  értelmű 

felülbírálatra,  hogy  más  ítéleteket  tekint  alapítéletnek,  hiszen  az  kihat  az 

összbüntetés mértékére. Az összbüntetés tartama pedig önmagában fellebbezéssel 

támadható. Ezt a jogot vonnánk el, ha más büntetéseket tekintenénk összbüntetésbe 

foglaltnak, s „új összbüntetést” állapítanánk meg.
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Soha nem volt arra lehetőség, hogy egy korábbi összbüntetésből kiemeljünk egy-egy 

büntetést, s azt újra összbüntetésbe foglaljuk más büntetésekkel. 1999. március 1. 

előtt  is  csak  a  korábbi  összbüntetést  lehetett  összbüntetésbe  foglalni  az  újabb 

elítéléssel, illetőleg kvázi halmazat esetén vissza kellett térni a korábbi összbüntetés 

alapítéleteire /a rendelkező rész csak alapítéleteket tartalmazott/.

Jelenleg csak erre az utóbbira ad lehetőséget a jogszabály.

Ha az újabb elítélés és a korábbi összbüntetés valamennyi alapítélete között nincs 

meg  a  kvázi  halmazati  viszony,  akkor  nincs  helye  újabb  összbüntetésnek.  Ez 

egyébként  elég  jól  értelmezhető,  ha  büntetés-végrehajtási  szempontból  nézzük. 

Hogyan fogja végrehajtani a BV a korábbi összbüntetést, valamint az újabbat, ha 

mindkettőben  szerepel  ugyanaz  az  elítélés?  Ugyanazt  a  büntetést  nyilván  nem 

hajthatják végre kétszer.

Az összbüntetési ítélet szerkesztése, az indokolás

Az  elítélések  időrendi  sorrendje  lehet  a  meghatározó,  hiszen  a  korábbi 

összbüntetéseknek nem lehet jelentősége, ha vissza kell térni azok alapítéleteire, s 

még kevésbé, ha nem lehet visszatérni azokra.

Nyilván azok a kiemelendő elítélések, amelyeket a rendelkező rész tartalmaz. A többit 

kell a szerkesztés szempontjából háttérbe szorítani.

Ez  az  a  határozat,  amelynek  indokolásában  nem mellőzhető  az  ítélet  keltének  a 

feltüntetése is a jogerő mellett, hiszen a kvázi halmazati viszony határesete csak így 

ítélhető  meg.  Az  elbírált  bűncselekményeket  a  pontos  minősítéssel  együtt  kell 

feltüntetni,  amihez  nem  elegendő  az  erkölcsi  bizonyítvány,  az  irat  beszerzése 

szükséges. Másodfokon ennek hiánya az időszerű elbírálás akadályát képezi.

A  visszaesői  minőség  fel  nem  tüntetése  a  rendelkező  részben  az  ítélet 

megváltoztatásához vezet,  ugyanis  ezt  különleges eljárásban nem lehet  orvosolni, 

összbüntetéssel kapcsolatban pedig nincs helye felülvizsgálatnak.

Az előzetes letartóztatásban töltött idő nem releváns adat. A büntetés-végrehajtási 

adatok  valójában  nem  relevánsak,  de  a  BV  intézet  által  közölt  pontos  adatok 

rögzítése nem lehet szükségtelen. Kerülendő annak megjelölése, ami nyilvánvalóan 
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nem  lehet  egyező  a  tényekkel,  mivel  a  büntetések  végrehajtásának  sorrendje 

időközben megváltozott, vagy a Btk-val ellentétes.

A  korábbi  összbüntetéssel  kapcsolatban  nem  helyes  az  a  megfogalmazás,  hogy 

„összbüntetésre ítélte”,  hiszen  az  összbüntetés  lényege az,  hogy nem elítél,  nem 

mérlegeli a büntetés-kiszabási tényezőket, hanem csak megállapítja az összbüntetés 

tartamát.

D e b r e c e n , 2007. december 4.

dr. Ficsór Gabriella

tanácselnök
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