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Bevezetés 

 

A büntetőeljárásról szóló, 2018. július 1. napján hatályba lépett 2017. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Be.) terjedelme alappal adott okot arra a feltételezésre, hogy az újítások, az 

eljárást gyorsító szabályok bevezetése és a jogalkotói szándék szerinti részek beiktatása 

mellett az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban rBe.) hibáit, hiányosságait is kiküszöböli, 

és egyszerűbb alkalmazást biztosít. A jogalkotót elsősorban a büntető ügyek befejezése 

időszerűségének fokozása vezérelte. A jogalkotásról szóló törvény nem tartalmaz olyan 

elvárást, hogy a törvény célját meg kellene határozni. A preambulum megszövegezésének 

előírása azonban lényegét tekintve felváltja a törvény céljának megjelölését. Az továbbra is 

csak az lehet, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítására csak tisztességes eljárásban 

kerülhet sor, amelyben az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartják (valamennyi eljárási 

szereplő méltóságát is), e körben jelentőséggel bír az ésszerű határidőn belüli befejezés igénye 

is. Az eljárási törvényre tehát azért van szükség, hogy az anyagi jogi normákban lefektetett 

társadalomra veszélyes, ezért tilalmazott cselekmények elkövetőit kizárólag előre 

meghatározott, szigorú szabályok betartása mellett lehessen felelősségre vonni, érvényesítve 

az állam kizárólagos büntető hatalmát, amely a szabályszegőkkel szembeni ultima ratio. 

 

A bíró kizárása 

1. 

Alapvető újítás – a kódex indokolásának gyakori, privilegizált szóhasználatával élve – a Be. 

14. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott megszorítás, mely szerint az eljárási 

szakaszokhoz kötődő kizárási okokon kívüli, törvényi vélelemmel felállított (objektív-

abszolút) és elfogultságon alapuló (szubjektív-relatív) kizárási ok kizárólag az ügyben eljáró 
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bíróval szemben jelenthető be. A törvényalkotó ezzel kizárta annak a lehetőségét, hogy a 

bejelentés az egész bírósági szervezet ellen történhessen.  

   Ennek első hozadéka volt a Be. 870. §-a (3) bekezdésének alkalmazása, amely önmagában 

szemlélve alkotmányossági aggályokat vet fel, de ebben a kontextusban nem. Az átmeneti 

rendelkezés a korábbi jogszabály alapján előterjesztett jogorvoslat, így a fellebbezés (vagy 

egyéb indítvány) elbírálásának a mellőzését írja elő, amennyiben az új törvény alapján már 

nincs helye jogorvoslatnak, egyéb indítvány előterjesztésének, vagy annak címzettje e törvény 

alapján nem jogosult a döntésre. Az elbírálás mellőzéséről csak tájékoztatni kell az 

előterjesztőt. A több bírósági szervezettel szemben az rBe. hatálya alatt bejelentett 

elfogultsági kifogás elbírálását a bíróság mellőzte1, erről az előterjesztőt tájékoztatta, mivel 

ilyen indítvány előterjesztésének a büntetőeljárási törvény hatályba lépése után nincs helye. 

Az alkotmányos alapjogok ezzel nem sérültek, mivel az előterjesztő nem volt elzárva attól, 

hogy az eljáró bíró ellen jelentsen be elfogultsági kifogást. Ez pedig azt jelenti, hogy nem a 

felsőbb bíróság dönt, hanem ugyanazon bíróság másik egyesbírája a Be. 17. §-ának (1) 

bekezdése értelmében. Az ilyen értelmű szabályozás azonban csak az első fokon eljáró bíróra, 

bírói tanácsra vonatkozhat. 

   A jogalkotó ezt a teljesen logikus szabályozást nem vitte tovább, ezért a másodfokon eljáró 

bíróság, mint szervezet ellen bejelentett kizárási ok elbírálását nem lehet mellőzni, nem lehet 

az ügyelosztási rend szerint kijelölt tanács ellen bejelentettnek tekinteni, és nem bírálhatja el a 

kijelölt bírói tanácson kívüli másik tanács. Ez már a felsőbb bíróság hatáskörébe tartozik a Be. 

17. §-a (2) bekezdésének egyetlen értelmezési lehetősége okán. A „kizárás iránti bejelentés” 

kifejezés ugyanis megfelel mind az eljárási szereplők általi előterjesztésnek, mind pedig a bíró 

számára előírt kötelezettség jogszabályi megfogalmazásának a Be. 14. §-a (2) bekezdésében, 

illetve a 15. §-a (1) bekezdésében. A Be. 17. §-ának (2) bekezdése szerint „ha a kizárás iránti 

bejelentés a másodfokú bíróság valamennyi bírájára vonatkozik, akkor a harmadfokú bíróság 

határoz a kizárásról”. Ha tehát a kizárás iránti bejelentés akár a bíráktól, akár az eljárás 

szereplőitől származik a másodfokú bíróságot érintően, akkor az ítélőtábla vagy a Kúria dönt 

a törvény értelmében2. 

                                                 
1 DIT Bpkf.III.525/2018/2. 
2 DIT Bpkf.III.642/2018/2. 

A határozatban arra is rá kellett mutatni, hogy „A volt kollégiumvezető ráhatása a bírósági szervezet többi 

bírájára még inkább képtelenség, mint egy regnáló kollégiumvezető esetében ennek felhozása. Ez az 

Alaptörvény 26. §-ának semmibe vételét jelenti, mely szerint a független bírák kizárólag a törvényeknek vannak 

alávetve. Utasíthatatlanságuk alkotmányos követelmény”.  



 3 

2. 

Nem sikerült egyértelmű normaszöveggé tenni a 17/2001. (VI. 1.) AB határozatban írtakat, 

szemben az rBe. ezt átvevő, világos megfogalmazásával. Az alkotmánybíróság alkotmányos 

követelményt fogalmazott meg, mely szerint az a bíró, aki a vele szemben fennálló kizárási 

okot maga jelenti be, a bejelentés megtétele után nem járhat el. A bejelentésével kizárja magát 

az ügyből és a bejelentését egy másik egyesbíró vagy a felsőbb bíróság nem bírálhatja felül, 

nem foglalhat állást abban, hogy a bíró bejelentése megalapozott-e vagy sem. A saját belső 

meggyőződése ellenére senki nem kötelezheti a bírót az eljárás lefolytatására.  

   Az rBe. 24. §-ának (1) bekezdése ennek megfelelően kimondta, hogy a bíró az ügyben a 

kizárási ok bejelentésétől kezdve nem járhat el, ha a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan 

a tanács elnöke jelenti be. A Be. 18. §-ának (1) bekezdése ezzel szemben azt tartalmazza, 

hogy az a bíró, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, a bejelentés 

elintézéséig az ügyben nem járhat el. Ebben a normaszövegben benne rejlik az az 

alkotmányellenes jogértelmezés, hogy a bejelentésének „elintézését követően eljárhat”. A 

bejelentés elintézése olyan értelmű is lehet, hogy a felsőbb bíróság másként ítélheti meg a 

bírónak az ügyhöz (például a más által „bejelentett kizáráshoz” hozzájárult), vagy az eljárási 

szereplőkhöz való viszonyát, a belső meggyőződését, a lelkiismeretét. Jelenleg még élő a 

hivatkozott AB határozat ismerete, ezért a bíróság másik egyesbírája vagy a felsőbb bíróságok 

– segítségül hívva az Alaptörvény 26. cikkében előírt, a józan észnek megfelelő 

jogértelmezést – ennek megfelelően fejtik ki érveiket a bíró/bírák kizárása mellett, ha az okot 

maga a bíró/bírák jelentették be, részletezve annak indokait, hogy miért nem gondolkodnak a 

törvény-szövegben szereplő, ezzel ellentétes lehetőségen3. Mint tudva lévő az AB 

határozatból, „az ügytől való elvtelen szabadulás” azonban nem élvez büntetlenséget, csak 

más, nem büntető jogági, hanem fegyelmi eljárás alapját képezheti. Ezért nem mellőzhető a 

bírák elfogultságot bejelentő nyilatkozatában a konkrét okot feltüntetni, ami nem lehet „a 

pártatlanságba vetett hit”, mivel az nem a bíró belső meggyőződésének a kifejezése, hanem 

mindenki másnak a bírósághoz való külső viszonyulása. 

                                                 
3 DIT Bpkf.III.636/2018/5. 

A DIT határozat további érdekessége, hogy egy járásbíró azzal indokolta az elfogultságának bejelentését, hogy a 

II. r. vádlott testvére az egyetem egyik kara dékánjának, akivel a törvényszék együttműködési megállapodást 

kötött, így egyetemi előadóként a „munkáltatója” is a bírónak. Ezzel igazolódni látszik egy már többször 

megfogalmazott probléma a bírói függetlenséget érintően (nevezhetjük integritásnak is), például: Ficsór 

Gabriella: A bíró kizárásának gyakorlati tapasztalatai 

https://ujbtk.hu/dr-ficsor-gabriella-a-biro-kizarasanak-gyakorlati-tapasztalatai/ (megtekintve: 2019. április 2.) 

https://ujbtk.hu/dr-ficsor-gabriella-a-biro-kizarasanak-gyakorlati-tapasztalatai/
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   A jogszabályi hiányosságot a Kúria is észlelte és hivatkozott4 az AB határozatban 

foglaltakra, mely szerint „nem képezheti mérlegelés tárgyát a kizárásról való döntés során a 

következő: azt a bírót, aki maga kéri a kizárását, az ügy további intézéséből feltétlenül ki kell 

zárni. Az AB határozat indokolása szerint a bejelentés puszta ténye ugyanis a pártatlanság 

látszatát megszünteti, hiszen az eljárás szereplői számára ezután igen kétségessé válik, hogy 

valóban elfogulatlan, pártatlan-e az eljáró bíró. A bíró személyi hitelének 

megkérdőjelezhetősége a bíróság további, formailag és tartalmilag kifogástalan működése 

esetén is a bíróság végső döntésének értékét, elfogadottságát teheti vitathatóvá”. 

3. 

A 33/2001. (VII. 11.) AB határozat üzenete eljutott a jogalkotóhoz. A Be. 24. §-a rendelkezik 

a bíróság kijelölésének szabályairól, amely az (1) bekezdés szerint vonatkozik a hatásköri 

vagy illetékességi összeütközés, illetve a bíróság kizárása miatti kijelölés szükségességének 

esetére is. Szemben az rBe. 20. § (1) bekezdéssel és az arra hivatkozó 24/A. §-ának (1) 

bekezdésével, a Be. nem szól arról, hogy a döntés előtt be kell szerezni az ügyészség 

indítványát. Az AB határozat kimondta, hogy sérti a fegyverek egyenlőségét, hogy a kizárás 

iránti bejelentésnek való helyt adás előtt be kell szerezni az ügyész, ezáltal kizárólag az 

eljárási szereplők egyikének a nyilatkozatát. Az AB határozat az 1973. évi I. törvény 42. §-a 

(4) bekezdésének második mondatát semmisítette meg: „Határozathozatal előtt az ügyész 

indítványát be kell szerezni”. Az rBe. hatálya alatt tehát végig ezzel ellentétesen járt el a 

bíróság és az ügyészség.  

   Az ügyészség rendelkezik a váddal, ennek keretében a törvénynek megfelelően a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt emel vádat. Ettől kezdve kizárólag a 

bíróság dönthet arról, hogy más bíróságnak kell eljárnia, és ebbe a döntésébe sem az eljárás 

szereplői, sem más, kívülálló szervezet nem szólhat bele [36/2013. (XII. 5.) AB határozat]. 

   Az eljárási törvény ilyen irányú változásának ítélőtáblai határozatban5 levezetett 

következményei rövidesen átmentek a gyakorlatba, a kizárás-kijelölés iránti felterjesztések 

közvetlenül érkeznek az ítélőtáblára. Az ítélőtábla a döntéséről tájékoztatja a mellette működő 

                                                 
4 Bkk.II.1607/2018/2. 
5 DIT Bpkf.III.634/2018/2. 
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ügyészséget6, mivel a határozat következményeként felmerülhet az eljáró ügyészség 

kijelölése. 

4. 

Az új jogszabályi környezet rendszertani (szerkezeti) értelmezése tévútra is vezethet. Míg az 

rBe. a bíró kizárására és más bíró kijelölésére (értve ez alatt a bíróságot, mint szervezetet is) 

vonatkozó valamennyi szabályt követően rögzítette a 24/A. §-ának (3) bekezdésében, hogy 

„A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, […]7”, a Be. a bíróság 

kijelöléséről szóló 24. §-a előtt, a 17. § (4) bekezdésében teszi ezt meg. Eszerint a kizárást 

kimondó, illetve megtagadó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A Be. 24. §-a a 

bíróság kijelölésének szabályait nevesíti, arra akár kizárás, akár hatásköri vagy illetékességi 

összeütközés miatt kerül sor. Ez utóbbi eset nem jár kizárással, azaz a törvényben korábban 

szereplő 17. § (4) bekezdés „visszahatóan” nem lenne ide értelmezhető. Ez elvezetett odáig, 

hogy a Be. 614. §-ára hivatkozással – amely a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezési jogot 

biztosítja, ha a végzést a másodfokú bíróság hozta, de nem felülbírálat keretében – a 

járásbíróságok közötti negatív illetékességi összeütközés folytán eljárt törvényszék a 

bíróságot kijelölő határozata ellen fellebbezési jogot engedett. 

   A Be. 614. §-a nem vonatkozhat erre az esetre, mivel olyan nem ügydöntő határozatokról 

szól, amelyeket a másodfokú eljárásban hoztak előzmények nélkül, tehát nem felülbírálat 

során, és az ugyanilyen értelmű, de az első fokú bíróság által hozott végzések ellen van helye 

fellebbezésnek. Ez okból sem tartozhat ebbe a körbe a törvényszék bíróságot kijelölő 

határozata, amely a bírósági szervezetet érintő aktus, és nem a büntetőeljárási szereplők 

eljárási jogait érinti. A bírák kizárására, kijelölésére, a bíróság hatáskörére, illetékességére 

vonatkozó szabályok jól körülhatároltan a Be. III. Fejezetében találhatók, ebben a körben más 

jogszabály-helyekre utalásnak nem lehet helye. A bíróságot kijelölő végzés ellen tehát akkor 

sincs helye fellebbezésnek, ha az nem tartalmaz egyben kizáró rendelkezést8. 

5. 

                                                 
6 Be. 29. §-ának (1) bekezdése 
7 A törvényszöveg úgy folytatódott, hogy „a kizárás megtagadását az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban 

lehet sérelmezni.” A Be. ezt nem itt, hanem általánosságban mondja ki az 580. §-ának (3) bekezdésében: „Ha a 

bíróság végzése vagy intézkedése ellen nincs helye fellebbezésnek, az ügydöntő határozat elleni fellebbezésre 

jogosult a bíróság végzését vagy intézkedését az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben sérelmezheti.” 
8 DIT Bkk.III.630/2018/2. 
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A másodfokú bíróság kizárásáról a harmadfokú bíróság, ha a kizárási ok az ítélőtábla, mint 

harmadfokú bíróság valamennyi bírájára vagy rájuk is vonatkozik, akkor a kizárásról a Kúria 

dönt, mint ahogyan a kijelölésről is. A Be. 13. §-ának (4) bekezdése értelmében a másod- és 

harmadfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. Az eljárás formájára 

normaszöveg hiányában azonban csak következtetni lehet. A kódex nem vette át az rBe. 24/A. 

§-a (2) bekezdésének első mondatát, mely szerint a kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. 

6. 

Észlelni kellett, hogy a bíróság elnökével szemben fennálló objektív kizárási ok nem hat ki az 

általa irányított bírósági szervezet bíráinak a kizárására. Ennek okát taglalja a törvény 

indokolása: „A törvény nem veszi át azt a szabályt, hogy nem járhat el az ügyben − a Kúria 

kivételével − az a bíróság, amelynek elnöke, illetőleg elnökhelyettesével szemben az 

úgynevezett objektív kizárási okok valamelyike merült fel. Mivel a bírói függetlenség elvéből 

következően e bírósági vezetők az ügy érdemét érintően, illetve szakmai kérdésekben nem 

adhatnak utasítást az eljáró bírónak, e személy automatikusan nem válik elfogulttá attól, hogy 

például a bíróság elnökének hozzátartozója védőként járt el az adott ügyben. A törvény a 

bíróra bízza annak megítélését, hogy tud-e elfogulatlanul ítélkezni a konkrét ügyben.” 

   Később kitér arra, hogy míg a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese csak igazgatási 

jogkörben járhat el az ügyben eljáró bírót érintően, az ügy elintézésére vonatkozóan utasítást 

nem adhat, addig a vezető állású ügyész utasítás adására jogosult ebben a kérdésben is, ezért 

az ügyészség vezetőjét érintő kizárási ok kihat a szervezetére, a rá vonatkozó szabály 

változatlan. 

   Feltehetően volt valami jogpolitikai indoka a Be. sajátosságának, annak, hogy a civilisztikai 

ügyekben eljáró bírákra viszont kihat az elnök kizártsága, de ma még ez az ok nem ismerhető 

fel. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 14. §-a (1) bekezdésének 

b/ pontja változatlanul tartalmazza, hogy a perben az a járásbíróság, közigazgatási és 

munkaügyi bíróság, törvényszék, illetve ítélőtábla sem járhat el, amelynek elnöke, illetve 

elnökhelyettese a 12. § a), b) vagy c) pontja értelmében ki van zárva. A törvényszék 

elnökének érintettsége esetén ez kihat az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező alsóbb 

bíróságok valamennyi bírájára. 

 

Egyszerűsítés? Gyorsítás? 
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1. Jogszabályi hivatkozások 

A rendelkező részben a személyi adatok között a vádlott tényleges tartózkodási helyeként a 

fogvatartásának a helyét is fel kell tüntetni a Be. 451. §-ának (7) bekezdésére, 561. §-ának (2) 

bekezdésére, 184. §-a (2) bekezdésének f/ pontjára és 10. §-a (1) bekezdésének 15. pontjára 

figyelemmel9. Hogy milyen gyakorlati célt szolgál az értelmező rendelkezések 15. pontjába 

fogalmazott kitétel, mely szerint tényleges tartózkodási helynek minősül a fogvatartás helye, 

arra nehéz meggyőző választ adni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendelkező résznek ez a 

tartalma gyakran megtévesztő, hiszen az ügy másodfokra vagy harmadfokra érkezésekor ez 

már nem feltétlenül igaz, így a kézbesítés meghosszabbodásával jár. Ez pedig a törvényben írt 

határidők10 betartását lehetetleníti el. A többszörös jogszabályi visszahivatkozásokkal elérhető 

norma-tartalom helyett a fogvatartottat ténylegesen fogvatartó intézmény naprakész 

elektronikus nyilvántartásának a bírósági lajstrom-programból való közvetlen (működési 

nehézségek nélküli) elérése lenne az egyetlen előrevivő megoldás. 

    Az összbüntetésbe foglalás iránti indítvány tárgyában keletkezett első fokú határozatot a 

másodfokú bíróság a Be. 837. §-a folytán alkalmazandó 579. §-ának (3) bekezdésére 

figyelemmel az 598. §-a (1) bekezdésének g/ pontja szerinti tanácsülés keretében bírálja felül, 

az 598. §-ának (4) bekezdésére is tekintettel. E különleges eljárásban is a büntetőeljárási 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Huszonegyedik Részben foglalt eltérésekkel. A nem 

ügydöntő végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai 

megfelelően irányadók. Így összegezhető a Be. 579. §-ának idevonatkozó tartalma. A 

korlátozott fellebbezés, ezáltal a korlátozott felülbírálat lehetőségének kiterjesztése miatt 

azonban további jogszabály-helyekre utalást is tartalmaz a törvényszöveg, mégpedig előre 

utalókat, amelyeket a jogszabály tanulója eddig nem is ismerhetett meg. A nem ügydöntő 

végzés elleni fellebbezést tanácsülésen kell elbírálni (g/ pont), de annak időpontját ki kell 

tűzni, és azt közölni kell az érintett eljárási szereplőkkel, észrevételezési jogukra nyolc napos 

határidőt biztosítva. A „fordítás” eredményeként körvonalazódott az összbüntetési eljárásban 

hozott végzés (indítványt elutasító) felülbírálatának az eljárásjogi folyamata. A kiterjesztő 

értelmezés adhat csak választ arra, hogy az összbüntetési ítéletet – amely a büntetések 

összbüntetésbe foglalásáról döntött, megállapítva a ténylegesen letöltendő büntetés tartamát11 

– is ezen szabályok alapján kell felülbírálni. Holott az összbüntetési ítélet nem ügydöntő – 

                                                 
9 DIT Bpkf.III.723/2018/11. 
10 Be. 142. § c/ pont szerinti általános intézkedési határidő egy hónap, Be. 598. § (4) bekezdés szerinti tanácsülés 

kitűzése a nem ügydöntő végzés másodfokú felülbírálatára. 
11 10/2018. (VII. 18.) AB határozat [23] bekezdés 
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hiszen nem a vádról határoz –, de nem is végzés. Ezzel szemben az rBe. hatálya alatt pusztán 

az 555. §-ra hivatkozással alkalmazta a bíróság a büntetőeljárási törvény alapeljárásra 

vonatkozó rendelkezéseit. A h/ pont szövege szerint a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság 

ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el, ezt azonban a Be. nem vette át. 

   Megállapítható tehát, hogy az új Be. terjedelme nem járt azzal a kívánatos 

következménnyel, hogy a normaszöveg egyszerűsödött volna, megfelelve a közérthető 

követhetőségnek, hiszen még a jogalkalmazók is küzdenek a visszautalásokkal. Számtalan 

esetben nem tartotta meg az rBe.-nek az egyértelmű jogértelmezést elősegítő szabályait a Be., 

többek között a bevezetett új jogintézményekkel való koherenciára való törekvés miatt. A 

kódex megszövegezésében nem mindig lelhető fel az általános indokolásából megismerhető 

szándék, mely szerint: „A törvény meghagyja a jelenleg hatályos törvény azon értékeit, 

amelyek működőképesek, és amelyekkel kapcsolatosan sem a joggyakorlat, sem a 

jogtudomány, sem újabb külföldi tapasztalatok nem vetik fel a változtatás igényét.” . 

 

2. A nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés elbírálása 

A legelső alkalmazási probléma nyomban a hatálybalépéskor bekövetkezett, amelynek a 

megoldását nehezítette a nyári ítélkezési szünet. A nem ügydöntő végzések elleni fellebbezés 

elintézésére az rBe. 347. §-a könnyen alkalmazható szabályokat tartalmazott azzal együtt, 

hogy az rBe. 358. §-a (1) bekezdésének d/ pontja alkalmazásával kézbesítésre került a vádlott 

és a védő részére a másodfokú bíróság mellett működő ügyész indítványa. A másodfokú 

döntések – kevés kivételtől eltekintve – egy hónapon belül megszülettek. 

   Az új szabályok szerint a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezést tanácsülésen kell 

elbírálni12, az eljárás fő szereplőit és a fellebbezőt értesíteni kell a tanácsülés kitűzéséről és 

tájékoztatni arról, hogy a más által bejelentett fellebbezésre, indítványra, nyilatkozatra 

észrevételeket tehetnek13.  

   A mai napig nem egységes a gyakorlat abban, hogy a tanácsülés kitűzése alatt mit kell 

érteni, elegendő az elintézés napját közölni, vagy szükséges a pontos időpontot is megjelölni, 

például 9 óra 15 perc14. Ez utóbbi ellen szól, hogy a tanácsülés a másodfokú tanács tagjainak 

tanácskozását jelenti, a jogi probléma tekintetében egységes álláspont kialakítása, a döntés 

előkészítése – akár határozat-tervezetnek a tanács többi tagja elé tárásával – nincs jogszabályi 

keretek közé szorítva. A tanácsülés időpontjáról szóló tájékoztatás ugyanakkor azt a képzetet 

                                                 
12 a már említett Be. 598. § (1) bekezdés g/ pont 
13 a szintén említett Be. 598. § (4) bekezdés 
14 A központilag frissített lajstrom program ezt az értelmezést támogatja, valamint a központi nyomtatványon is 

szerepel kipontozva az óra és a perc helye. 
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keltette a terheltekben és eleinte a védőkben is, hogy jelen lehetnek a kitűzött időpontban. A 

terheltek azóta is kérik a személyes meghallgatást, a védők már nem kérnek halasztást az 

elfoglaltságuk miatt. A tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve egy idő után azt is közölni 

kellett a Be. 427. §-ának (1) bekezdése szövegének némi értelemszerű rövidítésével, hogy a 

tanácsülésen a tanács tagjai és – ha e törvény kivételt nem tesz – a jegyzőkönyvvezető 

mindvégig jelen vannak. A normaszöveg a tárgyaláson, nyilvános ülésen való jelenléttel 

együtt szabályozza a tanácsülésen való jelenlétet is, bár a jegyzőkönyvvezető tanácsülésen 

való részvételére nincs eltérő törvényi rendelkezés. Az egyértelmű jogértelmezést az 

akadályozza, hogy a jogalkotó nem tartotta meg az rBe. 234. §-ának (5) bekezdésében írtakat: 

a tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vesznek részt. Talán a jövőben a 

törvény indokolásában foglaltakról kellene tájékoztatni az eljárási szereplőket: „Miután 

tanácsülésen a fellebbezéssel érintetteknek nincs lehetőségük érveik szóbeli előterjesztésére, a 

törvény előírja a tanács elnöke számára a fellebbezők értesítését − tanácsülés időpontját is 

beleérte (sic!) − a tanácsülés kitűzésről (sic!) és jogosultak irányába a tájékoztatási 

kötelezettséget arról, hogy a jogorvoslati kérelem indokolása kiegészíthető, illetve a más által 

bejelentett fellebbezésre, nyilatkozat, észrevétel tehető”. 

   Mindez az időszerűség rovására ment, hiszen a kézbesítés nehézkessége, az átvételt igazoló 

kézbesítési ívek bevárása miatt a tanácsülés időpontját inkább az általános intézkedési 

határidőt15 követő, egy hónapot meghaladó időpontra kell kitűzni. Nincs azonban szabály 

arra, hogy mit tehet a bíróság akkor, ha a határnapig nem érkeznek vissza a kézbesítést 

igazoló iratok, amelyekből meg lehet állapítani, hogy az észrevételezésre nyitva álló nyolc 

napos határidő is eltelt akár az utolsó napos postára adás lehetőségével is számolva. Az 

eljárási szabályok pontos betartásának elmaradása esetén azonban nincs jogorvoslati 

lehetőség, mivel a nem ügydöntő végzések felülbírálata során harmadfokú eljárásnak nincs 

helye, mert kizárólag a másodfokú bíróság ítélete ellen lehet másodfellebbezéssel élni16. A 

másodfokú bíróság ezért „beállíthatja” – elhalaszthatja – a tanácsülést külön értesítés nélkül, 

de ilyen intézkedés hiányában is befejezheti más időpontban tartott tanácsülésen az ügyet. 

                                                 
15 A normaszöveg elég képlékeny:  

Be. 142. § c/ A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - 

a) a bíróságnak, az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak címzett beadvány érkezésétől, 

b) az ilyen beadvány benyújtására nyitva álló határidő lejártától vagy 

c) az intézkedésre okot adó egyéb körülmény bekövetkezésétől 

számított legkésőbb egy hónapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket. 
16 Be. 615. § (1) bekezdés. Természetesen egyet kell érteni azzal, hogy a nem ügydöntő végzések elleni 

fellebbezési eljárásban nincs helye harmadfoknak. Ezt a törvény általánosságban nem mondja ki, csak egyes 

konkrét estekben, mint az egyszerűsített felülvizsgálatról (Be. 674. § (7) bekezdés), vagy a különleges 

eljárásokról (Be. 837. § (1) bekezdés) szóló részben. 
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Nem törvényellenes az sem, ha a tanácsülésen csak egy rendelkező rész születik a tanács 

tagjainak aláírásával, amelynek a lajstrom programba feltöltésével befejezetté nyilvánítható az 

ügy. A határozat írásba foglalására így – az általános szabály szerint – harminc nap áll 

rendelkezésre. 

   Az előrevetített értelmezési nehézségek, és a következmény nélküliség miatt az előbbiekkel 

szemben születtek olyan határozatok17, amelyek azt tartalmazták, hogy az ítélőtábla a 

tanácsülés kitűzött időpontja előtt észlelte a letartóztatási okok hiányát, ezért nyomban 

tanácsülést tartott, amelyen a kényszerintézkedést megszüntette, azonnali szabadlábra 

helyezést rendelt el. A Be. 279. §-ának (1) bekezdése értelmében a bíróságnak arra kell 

törekednie, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés a lehető 

legrövidebb ideig tartson.  

   Ezt a kivételes esetet leszámítva a bíróság a törvény ellenében nem akceptálhatja a védő 

azon felvetését, hogy lemond a nyolc napos észrevételezési határidejéről, a tanácsülés 

kitűzésének időpontjáról szóló tájékoztatásról, csak „nyomban bírálják el a 

kényszerintézkedés elleni fellebbezését”. A lemondás lehetőségének törvénybe iktatása 

azonban olyan megoldást jelenthetne, amely nem sértene alapvető jogokat. 

   A személyi szabadságot kizáró vagy korlátozó kényszerintézkedések átnevezése 

(letartóztatás, bűnügyi felügyelet), a megnevezések konkretizálásának hiánya éveken belül 

nem fog már értelmezési problémát okozni a köztudatban18. Az már nehezebben fog átmenni, 

hogy etekintetben koncepcionális változás történt. A szükségesség, arányosság, fokozatosság 

elvét mondja ki a Be. 271. §-ának (2) bekezdése. Súlyosabb korlátozással járó 

kényszerintézkedés akkor rendelhető el, ha a kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél kisebb 

korlátozással járó kényszerintézkedéssel vagy egyéb eljárási cselekménnyel nem érhető el. A 

törvényalkotó ezt az alapvetést tovább szűkíti a Be. 276. §-a (1) bekezdésének b/ pontjában, 

mely szerint a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés 

elrendelésének, fenntartásának akkor van helye, ha a céljának eléréséhez az szükséges, és az 

elérni kívánt cél más módon nem biztosítható. Az Alaptörvényben előírt bírói jogértelmezési 

eszközt, a józan észt alkalmazva19, el kellett jutni odáig, hogy a nem jogerősen 10 évi 

szabadságvesztésre ítélt (újszülöttjének megölése miatt), hat gyermekes, saját háztartásában 

                                                 
17 DIT Bpkf.III.504/2018/7., DIT III.528/2018/5., ÍH 2018. 82. 
18 Bár nem sikerült még minden hatályos jogszabályban az előzetes letartóztatás fogalma helyett a letartóztatás 

megnevezést átvezetni, például: 13/2014. IM rendelet, 10/2015. BM rendelet, 16/2014. IM rendelet, 1/2015. 

BVOP utasítás, de ez betudható a jogalkotás felfokozott ütemének. A Kúria hatályos büntető kollégiumi 

véleményei is frissítésre szorulnak: 52/2007., 93/2011., 94/2011. 
19 Az Alaptörvény azt fogalmazza meg, hogy feltételezni kell a jogalkotó józan ész szerinti jogalkotását, a 

jogalkalmazó bírónak azonban ezt a feltételezést határozott döntéssé kell alakítania, feltételezésektől mentesen. 
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két kiskorút nevelő, szerény körülmények között élő nő, aki az első fokú eljárásban önként 

rendelkezésre állt a büntetőeljárási cselekményeken, esélye sincs más környezetben újjá 

építeni az életét, letartóztatatását nem lehetett elrendelni az első fokú ügydöntő határozat 

kihirdetését követően sem, a bűnügyi felügyelet is oktalan, értelmetlen. A kényszerintézkedés 

tehát szükségtelen lett volna és teljesen felesleges adminisztratív teendőkkel terhelte volna a 

rendszert20. A letartóztatás elrendelésének szükségtelenségét kellett kimondani egy másik 

ügyben21 is. A nem jogerősen elítélt vádlott más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés 

büntetését tölti, feltételes szabadulásának lehetősége 2020. tavaszán nyílik meg. A másodfokú 

felülbírálat időpontja már ki van tűzve jóval előbbi határnapra. A kényszerintézkedés célját 

meghatározó törvényi feltételek ellentéte állapítható meg: a szükségtelenség és a más módon 

való biztosítottság. A szabadságvesztés végrehajtása alatt másik ügyben letartóztatás 

elrendelése semmiféle többlet-biztosítékot nem nyújt a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés 

veszélyének kiküszöbölésére22. 

   Külön kell tehát kezelni a letartóztatást, mint a bírói engedélyes kényszerintézkedések 

hierarchiájában a legmagasabb fokon állót. A köztudatban ismertté vált jogintézmény, az 

óvadék már nem alternatívája a szökés, elrejtőzés veszélye miatt elrendelt, fenntartott 

letartóztatásnak, mint az rBe.-ben23 volt. Az óvadék kizárólag a távoltartás, illetve a bűnügyi 

felügyelet magatartási szabályainak megtartását biztosító jogintézménnyé vált a Be. 282. §-a 

értelmében. A Be. 284. §-a ezt kibővíti egy további céllal: „és a terhelt eljárási 

cselekményeken való jelenlétének elősegítése”. Az eddig kifejtett jogértelmezést alátámasztja 

a Be. 288. §-ának (1) bekezdése, mely szerint az óvadékot elveszti a letevője, ha a terhelt 

letartóztatását rendelik el, természetesen valamilyen jogellenes magatartása szankciójaként, 

egyéb ok miatt nem lehet alkotmányos egy joghátrány. A két eljárási törvény közötti 

különbség az óvadékot illetően az, hogy az rBe. egy előzetes letartóztatási ok (szökés, 

elrejtőzés) kiváltására tette lehetővé az óvadék felajánlását, amelynek elfogadása – és 

teljesítése – esetére volt törvényi lehetőség házi őrizet vagy lakhelyelhagyási tilalom 

elrendelésére, de nem volt kötelező. A Be. szerint bármely bírói engedélyes 

kényszerintézkedésre okot adó körülmény csak akkor vezethet letartóztatáshoz, ha az azzal 

kapcsolatos feltételezés enyhébb kényszerintézkedéssel – bűnügyi felügyelet és esetleg 

                                                 
20 DIT Bf.III.334/2019/4. (nem végleges) 
21 DIT Bpkf.III.252/2019/14. 
22 Ezt a gondolatot támasztja alá a Be. 279. § (4) bekezdésében írt törvény-szöveg: A személyi szabadságot 

érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést meg lehet szüntetni, ha a terhelt szabadságvesztést, elzárást vagy 

javítóintézeti nevelést tölt. 
23 147. § (2) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a terhelt előzetes 

letartóztatását megszüntetheti, ha a bűncselekményre és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási 

cselekményeknél a terhelt megjelenését az óvadék letétele valószínűvé teszi. 
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óvadék – nem küszöbölhető ki. A jogalkalmazótól elvárt szemlélet-változás ebben testesül 

meg. Nem változott azonban az a jogértelmezés, hogy a kényszerintézkedésről való döntés 

során az addig rendelkezésre álló, a büntetőjogi felelősséget érintő bizonyítékok bizonyító 

ereje nem vizsgálható. Értelmetlen az a védői vagy ügyészi felvetés, amely bizonyítékokat 

mérlegel vagy kérdőjelez meg. Ezekre a bíróság ebben a döntési helyzetben nem reagálhat, 

mivel azokkal kapcsolatban kizárólag az ügydöntő határozat indokolása adhat választ. 

   A nem ügydöntő végzések másodfokú felülbírálata szabályainak megalkotásakor 

feltehetően az alkotmányos garanciáknak való túlzott megfelelési kényszer vezette a jogalkotó 

tollát, amikor a másodfokú bíróság előtti, nem ügydöntő végzések elleni fellebbezés 

elbírálásának a szabályait megalkotta. Lehet, hogy elég lett volna ugyanazoknak az előírása, 

mint amelyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a törvényszék, az ítélőtábla első fokon 

jár el (kényszerintézkedések éven túli felülvizsgálata, perújítási indítvány elbírálása), és 

amelyek elleni rendes jogorvoslatot a Be. 614. §-a biztosítja. Az utóbb említett ügyekben a 

bíróság mellett működő ügyészség indítványának kézbesítése után az észrevételezésre nyitva 

álló nyolc, illetve tizenöt nap elteltével nyomban megtartható a tanácsülés, amelyen döntés 

születik egy hónapon belül, ha az ügyiratok hiánytalanul rendelkezésre állnak, és nem kell 

azok beszerzése iránt külön intézkedni, a teljesítést bevárva. Az ennek megfelelő szabályozás 

a másodfokú eljárásban sem tűnne az alkotmányos alapjogok korlátozásának. A további 

értelmezéshez a törvényhez fűzött indokolás sem nyújt segítséget, mivel a tanácsülésen való 

elbírálásról, a nem ügydöntő határozatokat érintő g/ pontos szabályról külön nem szól. 

 

3. A hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés elbírálásának sajátosságai 

Az ügydöntő másodfokú határozat ellen, amely csak megváltoztató ítélet lehet, fellebbezésnek 

van helye a harmadfokú bírósághoz. A büntetőjogi felelősség tekintetében ellentétes döntést 

csak ítéletben mondhat ki a másodfokú bíróság. Az első fokú ítéletet helybenhagyó végzés 

ellen nincs helye további fellebbezésnek, a másodfokú bíróság harmadikféle döntése a 

hatályon kívül helyezés lehet, amely ellen jogorvoslati lehetőséget teremtett a jogalkotó24. 

Logikus, hogy a fellebbezés elbírálása iránti eljárásban a harmadfokú bírósági eljárásra 

                                                 
24 Az rBe. hatálya alatt erre csak a legfőbb ügyésznek volt jogosultsága a jogorvoslat a törvényesség érdekében 

megnevezésű rendkívüli jogorvoslati eljárás kezdeményezésével, amelynek elbírálása során a Kúria kizárólag a 

törvénysértést állapíthatta meg, de nem hatott ki a hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárásra. Erről 

valamennyi határozatra (Bt. lajstromjelű) kiterjedően: Ficsór Gabriella: A hatályon kívül helyezés elleni 

küzdelemhez néhány gondolat 

https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/a_hatalyon_kivul_helyezes_elleni_kuzd

elemhez_nehany_gondolat_suritve.pdf (megtekintve: 2019. július 29.) 

 

https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/a_hatalyon_kivul_helyezes_elleni_kuzdelemhez_nehany_gondolat_suritve.pdf
https://debreceniitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/a_hatalyon_kivul_helyezes_elleni_kuzdelemhez_nehany_gondolat_suritve.pdf
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vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni a Tizenharmadik Részben foglalt 

eltérésekkel. 

   A hatályon kívül helyező végzés ellen bejelentett fellebbezés az egyetlen olyan jogorvoslat 

a törvényben, amely nem vonható vissza. Az elbírálása során hozott határozat (helybenhagyó 

vagy hatályon kívül helyező új eljárásra utasítás mellett) még alaki jogerőre sem képes, mivel 

a Be. 629. §-ának (4) bekezdése értelmében ellene fellebbezésnek nincs helye. Emiatt, bár 

nem ügydöntő végzés, véglegessé válási záradékkal nem látható el, ellene a törvényesség 

érdekében bejelentett jogorvoslattal nem élhet a legfőbb ügyész. A Be. 667. §-ának (1) 

bekezdése értelmében ez a rendkívüli jogorvoslat (a jogerős ügydöntő határozat mellett) 

végleges nem ügydöntő végzés ellen jelenthető be. Az a nem ügydöntő végzés végleges, 

amely véglegessé válási záradékkal van ellátva. Felerősödik a Be. 461. §-ában foglaltak 

jelentősége, amely öt nem ügydöntő határozat esetében írja elő kötelezően a véglegessé válási 

záradékkal ellátást. A felsorolás nem taxatív, a többi nem ügydöntő végzés esetében a 

jogalkotó a bíróságra bízta, hogy él-e ezzel a lehetőséggel25. Formál logikai alapon szemlélve 

a felvetést, a legfőbb ügyész rendkívüli jogorvoslati jogát az is korlátozza, hogy a bíróság 

véglegessé válási záradékkal ellátta-e a nem ügydöntő végzését vagy nem.  

   Az elbírálásra rövid határidő áll rendelkezésre. A Be. 629. §-ának (1) bekezdése értelmében 

a fellebbezés elbírálására az ügy érkezésétől számított egy hónapon belül tanácsülést kell 

kitűzni, a lehető legközelebbi határnapra. Ez tehát az egy hónapon belüli intézkedési 

(kitűzési) kötelezettséget jelenti, nem pedig az egy hónapon belüli befejezést. A harmadfokú 

eljárás szabályait alkalmazandó, a Be. 620. §-ának (2) bekezdése alapján – mivel a 

harmadfokú eljárásban védő részvétele kötelező – az addig védővel nem rendelkező vádlott 

részére védőt kell kirendelni. Az ügyvédi kamara általi kijelölését követően a Be. 598. §-ának 

(4) bekezdésére figyelemmel őt is értesíteni kell a tanácsülés kitűzéséről, valamint 

tájékoztatni arról, hogy a fellebbviteli főügyészség indítványára nyolc napon belül észrevételt 

tehet. A harmadfokú eljárásban ugyanis a másodfokú eljárás szabályait kell alkalmazni a Be. 

617. §-ában foglaltak szerint, eltérő rendelkezés hiányában. Az észrevételezési határidő a 

szabályszerű kézbesítéstől számítandó, amely – az elektronikus kapcsolattartás kivételével – a 

postai szolgáltatások hatékonyságától függ. A tanácsülés időpontját tehát feltétlenül az 

érkezéstől számított egy hónapon túli időpontra lehet kitűzni. A tanácsülésnek azonban az is a 

sajátja, mint ahogyan ez már említésre került, hogy azon a tanács tagjai nem kötelesek egy 

                                                 
25 A Be. 667. §-ának (1) bekezdésének értelmezése egyértelművé teszi, hogy a legfőbb ügyész joga a 

törvényesség érdekében bejelenthető jogorvoslatára nem nyílik meg olyan nem ügydöntő határozat esetében, 

amely ellen fellebbezésnek nincs helye, így véglegessé sem válhat, mert ez utóbbi azt jelenti, hogy véglegessé 

válási záradékkal nem látható el. 
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előre megírt határozat-tervezetet megvitatni, elegendő a döntést rendelkező részbe foglalni, 

aláírni (és azt feltölteni a befejezés napján a lajstrom-programba), amint az az ügydöntő 

határozatok felülbírálata során történik. Ezt követően legalább egy hónap áll rendelkezésre az 

írásba foglalásra.  

   Megjegyzendő, hogy más jogági eljárási törvény nem ismeri a hatályon kívül helyező 

végzés megtámadhatóságának és felülbírálatának a lehetőségét. Folyamatosan felmerül a 

kérdés26, hogy valóban szükség volt-e a Kúria Büntető Kollégium Joggyakorlat-elemző 

csoportja által az összefoglalóban található felvetésének27 törvénybe iktatására. Egyet kell 

érteni Háger Tamás összegző megállapításával28 – írásában az új jogintézmény jogszabályi 

hátterét elemzi teljeskörűen –, hogy „A jövő joggyakorlata adhatja meg a választ arra, hogy a 

jogintézmény hosszabb távú fenntartása feltétlen szükséges-e”. 

   A hatályos tételes jog köti a bírót, ezért a Kúria jogértelmezését szorosan követve, mely 

szerint a hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés felülbírálata nem ügy-, hanem 

határozat-vizsgálat, el lehet jutni odáig, hogy a hatályon kívül helyező végzésen és az azt 

érintő határozat(ok)on kívül a további ügyiratok felterjesztése szükségtelen.  

 

További jogértelmezési kérdések 

 

1. A záradék kijavítása 

A záradék pontosításáról (kijavításáról), a szükségesség indokairól csak indokolt határozatban 

rendelkezhet a bíróság, amely döntés elleni fellebbezés kizárásáról nem szól a törvény. A Be. 

579. §-ának (2) bekezdése szerint az első fokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen 

fellebbezésnek van helye, ha azt e törvény nem zárja ki. Ez értelmezendő a másodfokú 

bíróság nem ügydöntő végzésére is a Be. 614. §-ának (1) bekezdése értelmében. A Be. 453. §-

a, amely a határozat kijavításáról szól, nem értelmezhető a záradékkal kapcsolatban. A Be. 

451. §-a tartalmazza a határozat részeit, amelyben nem szerepel a záradék, a jogalkotó azt 

nem tekinti ide tartozónak. A Be. 453. §-a tehát csak a határozat részeire vonatkozhat, ez 

következik abból is, hogy a záradék kijavítását, pontosítását (mely utóbbi kifejezés csak itt 

szerepel a törvényben) a törvény csak ezt követően, a 462. §-ában szabályozza, visszautalás 

                                                 
26 Ficsór Gabriella: A hatályon kívül helyezés elleni küzdelemhez néhány gondolat (már hivatkozva a 24. 

lábjegyzetben) 
27 https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_2012iimod2_2.pdf (letöltve: 2019. 

július 29.) 
28 Háger Tamás: Gondolatok a megalapozatlanságról és a hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezésről 

https://ujbtk.hu/dr-hager-tamas-gondolatok-a-megalapozatlansagrol-es-a-hatalyon-kivul-helyezo-vegzes-elleni-

fellebbezesrol/ (letöltve: 2019. augusztus 1.) 

https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_2012iimod2_2.pdf
https://ujbtk.hu/dr-hager-tamas-gondolatok-a-megalapozatlansagrol-es-a-hatalyon-kivul-helyezo-vegzes-elleni-fellebbezesrol/
https://ujbtk.hu/dr-hager-tamas-gondolatok-a-megalapozatlansagrol-es-a-hatalyon-kivul-helyezo-vegzes-elleni-fellebbezesrol/
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nélkül. A záradék tartalmát érintő, módosító határozat ellen fellebbezésnek van helye29. Nem 

lehetett egyetérteni azzal az ügyészi állásponttal, hogy a záradék kijavításáról csak 

tájékoztatni kell azokat, akik részére a határozat kézbesítésre került, mert ellene a fellebbezés 

törvényben kizárt. A legmagasabb szintű jogértelmezés lehetősége adott, mivel az ítélőtábla 

záradékkal kapcsolatos határozata30 ellen engedett fellebbezés jogosultjai közül 

valamennyiükkel szemben még nem állapítható meg a jogorvoslat bejelentésére nyitva álló 

idő letelte a kézbesítési nehézségek miatt.  

   A fellebbezési jognak és a harmadfokú felülbírálatnak a kódex-beli jelentős korlátozása 

vezetett odáig, hogy a védőnek a büntetőjogi felelősséget érintő ellentétes döntés miatti 

másodfellebbezése kizárólag a bűnügyi költség lényeges mérséklésére irányulóan lehetett 

joghatályos31. Az új eljárási törvény értelmezési folyamatában elmaradt annak záradékban 

történő megállapítása a harmadfokú bíróság által, hogy a másodfokú bíróság ítéletének a 

bűnügyi költséget érintő rendelkezésen kívüli részei, amelyek a büntetőjogi főkérdéseket 

érintették, a törvényszék ítéletével jogerőre emelkedtek. A harmadfokú eljárás szabályainak 

mélyreható ismeretével bíró törvényszéknek ezt meg is kellett volna állapítania, de hogy 

róható ez fel, ha a harmadfokú bíróság sem volt a helyzet magaslatán még a határozatának 

meghozatalakor sem, gondolatilag elfoglalva azzal, hogy mennyiben bírálható felül a 

másodfokú határozat. Az rBe. hatálya alatt is meg kellett volna állapítani a részleges jogerőt 

az 588. § értelmében, de ez nem ment át a joggyakorlatba, a Be. alapján azonban 

kikerülhetetlen törvényi kötelezettség a Be. 457. §-a alapján, amely további értelmezést, talán 

a Kúria közbelépését is igényelni fogja32. A részleges jogerő megállapításával már maga az 

alsóbb fokú bíróság korlátozhatja a felülbírálat terjedelmét, persze csak akkor, ha a részjogerő 

megállapítását a felsőbb bíróság nem tartja téves jogértelmezésnek. Mindezek előrevetítése 

után a konkrét ügyben a védő a fellebbviteli főügyészség indítványában írt, a harmadfokú 

eljárást szűkítő jogértelmezését elfogadva, az arra tett észrevételében már kizárólag a bűnügyi 

költség teljes összegére kötelezést sérelmezte. A módosított indítványát azonban nem lehetett 

a fellebbezés visszavonásaként értelmezni, ezért nem volt szükség a vádlott hozzájárulásának 

beszerzésére, a módosítás beérkezésének időpontjához olyan joghatás nem fűződhetett, amely 

a büntetőjogi főkérdésekre vonatkozóan a másodfokú ítélet jogerősítéséhez vezethetett volna. 

Az ítélőtábla a másodfokú ítélet bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezését megváltoztatta, 

és arra a részére a jogerőt is megállapította záradékban. A bűnügyi költséget érintő 

                                                 
29 DIT Bpkf.III.45/2019/4. 
30 DIT Bhar.III.96/2019/6., kelte: 2019. június 20. 
31 Be. 615. § (3) bekezdés b/ pont 
32 mint például a harmadfokú határozat záradékolásáról szóló 62/2008. BK vélemény 
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rendelkezés járulékos kérdés, a büntetőjogi főkérdéseken – bűnösség, büntetés kiszabása – 

kívüli. Ez utóbbiakkal kapcsolatban elmaradt a jogerőre emelkedés egyidejű megállapítása, 

amelyet az ítélőtábla észlelt, ezért hivatalból pontosította – a rendelkező részben foglaltak 

szerint – a záradék tartalmát a Be. 462. §-át alkalmazva. Kérdés, hogy az ítélőtábla 

végzésének a záradékot „pontosító” rendelkező részbeli megfogalmazása megfelel-e a 

törvény-szövegnek, amely pontosításról, kijavításról, nem pedig jelentős módosításról szól. 

Más törvényes megoldás azonban nem adódott arra, hogy a másodfokú bíróság lényegi 

rendelkezései végrehajthatóvá váljanak33. 

 

2. Az Alkotmánybíróság határozata a Be. 631. §-át érintően 

 

Már az Alkotmánybíróságnak is foglalkoznia kellett az új törvénnyel, mert bírói 

kezdeményezés a Be. 631. §-ának megsemmisítését indítványozta. A kódex kizárólag a 

hatályon kívül helyező végzések elleni fellebbezési eljárásra írja elő ebben a szakaszban azt, 

hogy az e Fejezet szerinti eljárás során felmerült bűnügyi költséget34 az állam viseli. Nincs a 

törvényben az rBe. 403. §-a (5) bekezdésének megfelelő normaszöveg, mely szerint „A 

vádlott nem kötelezhető annak a bűnügyi költségnek a viselésére, amely annak folytán merült 

fel, hogy az eljárást meg kellett ismételni.”. A megismételt eljárásról szóló Tizennyolcadik 

Részben nem történik említés a bűnügyi költségről, bár egyebekben tartalmilag egyező a 

szabályozás. Az Alkotmánybíróság ugyan elutasította a megsemmisítésre irányuló bírói 

kezdeményezést35, de – hivatalból eljárva – megállapította, hogy az Országgyűlés 

mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényességet idézett elő azáltal, hogy a büntetőeljárásról 

szóló 2017. évi XC. törvény megismételt eljárásra irányadó szabályaiban nem szabályozta az 

Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó követelményeknek megfelelően a bűnügyi 

költség viselését. A jogalkotói feladatnak 2019. szeptember 30. napjáig kell eleget tenni. 

   A jogalkotásig a bűnügyi költség viselésére vonatkozó általános szabályok józan észnek 

megfelelő – egyben alkotmányos – értelmezésével az eljárás megismétlése miatt felmerült 

bűnügyi költséget az állam terhén maradóként kell megállapítani36. A Be. 574. §-ának (3) 

bekezdésében írtak szerint a vádlottat nem lehet kötelezni annak a bűnügyi költségnek a 

                                                 
33 A jogerősítési záradék tanúsítja az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének a tényét és a jogerőre 

emelkedés napját (Be. 459. § (1) bekezdés), más nem, a végrehajthatóságot sem. A Be. 459. §-ának (3) 

bekezdésében megfogalmazottak szerint a végrehajthatóság a törvénynél fogva következik be a jogerőre 

emelkedéssel. 
34 Megjegyzést érdemel, hogy az e Fejezet szerinti eljárásokban még nem merült fel bűnügyi költség, és 

pillanatnyilag a felmerülés lehetősége sem képzelhető el.  
35 20/2019. (VI. 26.) AB határozat 
36 Kúria Bhar.III.1.321/2018/6., DIT Bf.III.474/2018/12. 
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viselésére, amely – nem az ő mulasztása folytán – szükségtelenül merült fel. A 

törvényszövegből a „szükségtelen” szó elhagyásával oldható meg a probléma egyértelmű 

normaszöveg hiányában. Másik megoldásként kerülhet szóba a Be. 574. §-ának (5) 

bekezdésében írtak alkalmazása; a bűncselekmény tárgyi súlyához képest aránytalanul nagy 

bűnügyi költség egy részének megfizetése alóli mentesítés37. 

 

Záró gondolatok 

 

Az új kódex szellemiségét leginkább az hatja át, hogy a büntető ügyek minél hamarabb 

befejeződjenek, az időszerű ítélkezés ugyanis egyben költség-hatékony az eljárás alatt, és 

utólag nem vezet kártalanításhoz sem a hazai jog, sem pedig az EJEB joggyakorlata alapján. 

   Az Alaptörvény 7. módosítása nyilvánvalóan további korlátozást akar a bírói jogértelmezés 

tekintetében. De a bírák a törvényeknek vannak alávetve, és a jogértelmezés során a tételes 

jog nyelvtani, rendszertani, történeti értelmezését követően fordulhatnak csak a törvények 

indokolásának a „szelleméhez”. Ezt is megelőzi az alapjogi értelmezés, amely az 

alkotmánybírósághoz fordulás kényszerével járhat, de az EU bíróságnál előzetes 

döntéshozatali eljárás kezdeményezésének a szükségességét is felvetheti. 

   Nagyszerű jogalkalmazói feladat – mint az eddigiekből is kitűnt – a Be. konkrét ügyekben 

való értelmezése. El nem felejthető alapvetés a római jogból, hogy a bíró nem alkothat 

jogot38, a jogi normák megalkotása a törvényhozó hatalom feladata egy jogállamban. A bírói 

jogértelmezés szabadságának azonban csak az szabhat határt, hogy az nem járhat olyan 

következménnyel, amely csorbítja a terhelt alaptörvénybeli jogait az állam büntető hatalmával 

szemben. 

                                                 
37 DIT Bf.405/2018/20., a másodfokú bíróság szerint az első fokú bíróság helyesen döntött, amikor az rBe. 403. 

§-ának (5) bekezdését alkalmazva a megismételt eljárásban felmerült bűnügyi költségről akként rendelkezett, 

hogy az az állam terhén marad. A jelenleg hatályos eljárási törvény már nem tartalmaz ilyen rendelkezést, 

ugyanakkor a másodfokú bíróság a Be. 574. §-ának (5) bekezdését alkalmazva a törvényszék e döntését nem 

változtatta meg. 
38 praetor ius facere non potest 


