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Bevezető gondolatok a másodfokú bírósági eljáráshoz

A jogorvoslat  biztosítása  a  jogállam  céljainak  és  feladatainak 
megvalósítását  szolgálja.  Ezért  kell  az  államnak  olyan 
jogszabályokat  megalkotnia,  amelyek  eljárási  garanciák 
nyújtásával  az  alanyi  jogok  érvényesítésének  lehetőségét 
megteremtik.1

Minden processzuális jognak, így a büntetőeljárásnak is az egyik 
jellegzetessége,  hogy  több  egymást  követő  szakaszból  áll. 
Mindegyik  szakasznak  az  eljárás  folyamatában  egyúttal  szűrő 
szerepe  is  van,  amelyen  át  a  további  szakaszba  csak  az  arra 
alkalmas ügyek jutnak. Ez a büntetőeljárás egyik garanciája. A 
büntetőeljárás fakultatívnak tekinthető része a fellebbezési eljárás 
(a másodfokú vagy a harmadfokú bíróság eljárása) amelyre attól 
függően kerül sor, hogy az arra okot adó joghatályos fellebbezést 
benyújtották-e vagy sem. 
A büntetőeljárás  történeti  rendszereit  vizsgálva  megállapítható, 
hogy  a  tiszta  vádeljárásban,  amikor  a  nép  maga  bíráskodik  a 
népgyűlésen,  nincs  perorvoslat,  mert  a  népgyűlés  az  első  és 
egyben az utolsó fórum.2 Amikor az elsőfokú bíráskodást bírói 
testületek vagy egyesbírák végzik, szinte szükségszerűen születik 
meg  előbb  a  népgyűléshez,  majd  később  a  fejedelemhez  való 
fellebbezés.  Ezt  követően  pedig  az  inkvizitórius  rendszerben 
fejlődnek  ki  a  perorvoslatok  különböző  fajai  és  a  többfokú 
fellebbvitel.  Mivel  a  nyomozó  rendszerben  a  bíráskodás  a 
törvénytudó  bírák  kezében  van,  így  gondoskodni  kellett  arról, 
hogy  az  ítéletek  hitelessége,  törvényessége  minden  vitán  felül 
álljon,  ezért  az  alsóbb  fokú  bíróság  határozatait  a  törvényben 
még  jártasabb  bírói  testületek  vizsgálták  felül.  Így  alakult  ki 
lényegében a háromfokú bírói szervezet, amelyben az elsőtől a 
másodikhoz, ettől a harmadikhoz lehetett fellebbezéssel élni. Ezt 
a Carolina megtoldotta meg azzal,  hogy a harmadfokú bíróság 

1 602/D/1999.AB. határozat, ABH 2004.1353,1356.
2 Finkey Ferenc: A magyar büntetőeljárás tankönyve-Budapest, 1903.,414.p.
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döntésével szemben valamely egyetem véleményét is ki lehetett 
kérni.
A  nyomozó  rendszer  elveinek  megfelelően  a  perorvoslatok 
módja az írásbeli fellebbezés lett, vagyis a felsőbíróság mindig 
csak az alsóbb bíróság által felterjesztett „iratcsomóból” szerzett 
tudomást  az ügyről,  az abból  megismert  tényállást  bírálta  el  a 
törvény ismerete alapján.
Az 1800-as évek során kialakult vegyes rendszerű büntetőeljárás 
alapelveivel, így elsősorban a közvetlenség elvével, a többfokú 
és főleg az írásbeli fellebbezés ellentétben állt.3

Számos  kiváló  jogtudós  egyenesen  vitatta  a  fellebbezés 
létjogosultságát.  Sokat  idézik  erre  nézve  Wlasics  Gyula 
álláspontját:  „  a  haladás  emberének  csak  két  út  között  lehet 
választani,  egyik  a  fellebbezés  teljes  eltörlése,  illetőleg  a 
ténykérdés  fellebbezhetetlensége,  másik  a  fellebbviteli  bíróság 
előtt éppoly szóbeli és közvetlen főtárgyalás szervezése mint az 
elsőfokú előtt. Harmadik út nincs, vagy visszafelé vezet”4

Egyesek szerint a fellebbezés még a kétszeri értékelés tilalmát is 
sérti.  Hivatkozva  arra,  hogy  a  ne  bis  idem eredeti  római  jogi 
szabálya  a  „bis  de  eadem  re  ne  sit  actio”  volt,  amelynek 
hangsúlya  az,  hogy ugyanaz az  ügy ismét  bírói  döntés  alá  ne 
kerüljön.
Hazánkban a fellebbezésnek igen régi tradíciói voltak, bár azzal 
elsősorban a nemesek élhettek, akik a büntetőügyeiket folyton a 
hétszemélyes  tábláig  vitték.5 Az  Országbírói  Értekezlet 
megszüntetve a nemesek és nem nemesek közötti kiváltságokat a 
fellebbezési  rendszert  kétfokúvá  alakította.  Részben  ezzel  is 
magyarázható,  hogy  az  1896.  évi  XXXIII.tc.  (a  továbbiakban 
Bp.) az egyébként négyszintű bírósági szervezet mellett kétfokú 
fellebbvitelt  szabályozott.  A  törvény  egységesítette  a 
perorvoslatokra vonatkozó akkor korszerűnek számító előző, de 
szerteágazó  joganyagot  és  joggyakorlatot,  másrészt  új 
rendelkezéseivel  teljessé tette a  perorvoslatok körét.  A kétfokú 
fellebbvitel  rendszerét  azzal  a  módosítással  tartotta fenn,  hogy 

3 Finkey Ferenc im.415.p.
4 Wlasics Gyula: A büntetőper alapelvei-59.p.
5 Vámbéry Rusztem: A bűnvádi perrendtartás tankönyve Bp.1916.298.p.
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míg  korábban  a  ténykérdést  ugyanabban  az  ügyben  kétszer 
lehetett fellebbezéssel támadni, addig a Bp. erre csak egy fokon 
biztosított  lehetőséget.  A  Bp.  szerint  a  második,  vagyis  a 
másodfokú  ítélettel  szemben  használható  perorvoslattal,  a 
semmisségi panasszal a ténykérdés már nem volt támadható, így 
a másodfokú bíróság ténykérdésben végleg határozott.
Az  alaki  vagy  anyagi  semmisségi  okra  hivatkozó  semmisségi 
panasz  alapján  lényegében  egy  olyan  harmadfokú  eljárást 
folytattak  le,  mintha  a  jelenlegi  felülvizsgálati  eljárásunk  nem 
rendkívüli, hanem rendes perorvoslatként funkcionálna.
Figyelemre  méltó,  hogy  a  Bp.  perorvoslati  rendszerében  a 
járásbírósági  ügyekben  jelentősek  voltak  a  fellebbezést  érintő 
korlátozások:  Az  547.§  (3)  bekezdés  értelmében  nem lehetett 
fellebbezni a büntetés kiszabása tekintetében a vádlott javára, ha 
a járásbíróság a vádlottat 50 koronát (később pengőt) meg nem 
haladó  pénzbüntetésre  ítélte,  továbbá  ugyancsak  nem  lehetett 
fellebbezni  a  vádlott  terhére  sem  általában,  kivéve,  ha  a 
járásbíróság  a  büntetés  kiszabása  során  a  rendkívüli  enyhítést 
alkalmazta.  A  korabeli  szóhasználattal  élve  „a  fellebbezés 
megszorítása” nem csak járásbírósági szinten volt ismeretes.  A 
Bp. kizárta a fellebbezést a törvényszék ítélete ellen is,  ha azt 
járásbíróság,  vagy  közigazgatási  hatóság  hozta,  vagy  egy  évi 
fogháznál  súlyosabban  nem  büntetendő  cselekményre 
vonatkozott. Ez utóbbi esetben azonban az is feltétel volt, hogy a 
határozatot  egyhangúlag  hozzák.  Mindemellett  a  semmisségi 
panasz is ki volt zárva a törvényszék határozatával szemben, ha a 
vád és ítélet tárgya csak pénzbüntetéssel büntethető vétség volt, 
de  az  az  alaki  semmisségi  ok,  amelyet  a  fellebbezésben  nem 
kifogásoltak, semmisségi panasszal a továbbiakban már nem volt 
érvényesíthető.
A fellebbezési eljárást érintő tételes jogunk 1949-től kezdődően 
jelentős  változásokon  ment  keresztül,  amelyek  legalábbis 
átmenetileg  mindenképp  a  fellebbezési  eljárás  alapelveit  is 
lényegbe  vágóan  érintették.  Az  1949.  évi  XI.  törvény 
megszüntette  a  kétfokú fellebbvitel  rendszerét  és  a  másodfokú 
tanácsokba  népi  ülnököket  ültetett.  Az  1951.  évi  III.  törvény 
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pedig felrúgva a büntetőeljárás garanciális alapelvét, lehetőséget 
adott  a  kiszabott  büntetés  súlyosítására  erre  irányuló  ügyészi 
fellebbezés hiányában is.
Az  1973.  évi  I.  törvény  jogorvoslatra  vonatkozó  szabályai 
alapjaiban  megfeleltek  az  alkotmánynak,  az  1993.  évi  XXXI. 
törvénnyel  kihirdetett,  az  Emberi  Jogok  és  az  Alapvető 
Szabadságjogok védelméről szóló Rómában 1950. november 4-
én kelt Egyezményben foglaltaknak és az Emberi Jogok Európai 
Bírósága gyakorlatának is.
Mindemellett  az  alkotmánybíróság  már  a  rendszerváltást 
követően felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  a  törvényességi  óvás 
megszűnése  különösen  sürgetővé  teszi,  hogy  a  törvényhozó 
kiküszöbölje  a  jelenlegi  egyfokú  jogorvoslati  rendszer  és  a 
másodfokú  eljárás  szabályaiból  adódó  olyan  helyzeteket, 
amelyek  a  fellebbezéssel  nem  teszik  megoldhatóvá  bizonyos 
törvénysértések  orvoslását  [9/1992.(I.30.)  AB  határozat].  Az 
alkotmánybíróság hivatkozott az 1976.évi VIII.tvr.-el kihirdetett 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának II. 
cikk 3. pontjára, amely szerint az egyezményben részes minden 
állam  kötelezi  magát  arra,  hogy  fejlessze  a  bírói  jogorvoslat 
lehetőségeit.  Az  alkotmánybíróság  rámutatott  arra  is,  hogy  az 
alkotmány 57.§ (5) bekezdése szerint a jogorvoslathoz való jog 
követelményét az egyfokú fellebbezési rendszer is kielégíti, de a 
törvényhozó  ezen túlmenő jogorvoslati  lehetőséget  is  adhat.  A 
49/1998.(XI.27.) AB határozat kifejtette, hogy a perorvoslat az a 
jogi  eszköz,  amelynek  segítségével  a  vád  és  a  védelem  az 
elsőfokú bíróság határozatát és eljárását kifogásolhatja úgy, hogy 
a magasabb bírói fórum annak a felülvizsgálatára és az arról való 
döntésre kötelezett. Sem a jogorvoslathoz való jog alkotmányos 
tartalma,  sem  a  jogorvoslati  jogosultságnak  a  Be.7.§-ban 
rögzített  garanciális  eljárási  alapelve  nem biztosít  alanyi  jogot 
arra,  hogy  a  büntető  felelősségre  vonás  alapjául  szolgáló 
tényállás  megállapítást  minden  esetben  az  elsőfokú  bíróság 
végezze, illetve, hogy tényállási hiba esetén a másodfokú bíróság 
csupán  korlátozott  reformatórius  jogkörrel,  vagy  azzal  sem 
rendelkezzék.  Ugyanakkor  arra  is  rámutatott  az 
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Alkotmánybíróság,  hogy  a  perorvoslati  rend  legrészletesebb 
szabályozása  sem  képes  garantálni,  hogy  minden  ügyben  az 
anyagi  igazságnak  megfelelő  döntés  szülessen 
(ABH.1998.372.382.).  Mint  ahogy az  Alkotmánybíróság  azt  is 
kiemelte,  hogy  az  igazság  ebben  a  megközelítésben  olyan 
filozófia kategória, amelynek a minden ügyben történő elérését 
és  megvalósulását  az  emberi  tevékenységen  alapuló  ítélkezés 
nem garantálhatja. Az állam csak arra tud kötelezettséget vállalni, 
hogy létrehoz egy megfelelő garanciákkal működő szervezetet, 
az  igazságszolgáltatást,  amely  többségében  alkalmas  és 
törekvésében  erre  irányult  módon  megfelel  a  vele  szemben 
támasztott elvárásoknak.
A  2002/1994.(II.14.)  Korm.  határozattal  útjára  indult 
igazságszolgáltatási  reform  a  magyar  jogrendszer  történeti 
gyökereihez  is  viszonyulva  a  büntetőeljárás  megvalósítását 
négyszintű  bírósági  szervezet  mellett,  kétfokú  fellebbvitel 
alkalmazásával  képzelte  el.  1997.  őszére  elkészült  a  törvény 
tervezete,  amely  már  néhány  jelentős  kérdésben  eltért  a 
kezdeményezésben  foglalt  koncepciótól,  de  fő  vonalaiban 
megfelelt azoknak.
A  négyszintű  bírósági  szervezet  felállítására  több  lépcsőben 
végül is teljes körűen 2005. január 1-jén került sor. Az 1998. évi 
XIX.  törvény,  az  új  büntetőeljárásról  pedig  2003.  július  1-jén 
lépett hatályba, de oly módon, hogy a 2002. évi I., majd a 2003. 
évi  II.  törvénnyel  történt  módosítása  a  törvény  eredeti 
szabályozási  elveit  oly  mértékben  változtatta  meg,  amely  már 
alig  emlékeztetett  arra  a  koncepcióra,  amelynek  alapelveit  az 
1994-ben elfogadott kormányhatározat lefektetett. 
A 2006.  február  13-án  elfogadott  Be.  novella  állítja  vissza  a 
kétfokú fellebbvitelt  és  ezzel  vezeti  be  a  harmadfokú bírósági 
eljárást. Erre nem a Be. eredeti szabályai szerint kerül sor, hanem 
csak  szűk  körben,  abban  az  esetben,  amikor  a  legfontosabb 
büntetőjogi főkérdésről, a bűnösségről az első- és a másodfokú 
bíróság eltérő tartalmú döntést hozott.
A miniszteri indokolás szerint a perorvoslati rendszer reformja, 
így  egyfajta  a  „legszükségesebb  minimum”  elvet  követi”.  A 
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másodfokú  bírósági  eljárás  nagyobb  reformjára  jelenleg  nincs 
lehetőség,  így  a  teljes  revízió  elvén  alapuló  eljáráson  a  Be. 
Novella nem változtatott, és alapvetően változatlanok maradtak a 
másodfokú  bíróság  döntési  kompetenciái  is.  Változatlanok 
maradtak  a  fellebbezés  terjedelmén  és  irányultságán  alapuló 
rendelkezések is.
Mielőtt  a  szerző  elvenné  a  tisztelt  érdeklődő  kedvét  a  fejezet 
tanulmányozásától,  szabad  legyen  arra  hivatkozni,  hogy  az 
általunk  annyira  méltóan nagyra  értékelt  1896.  évi  XXXIII.tc. 
igazán hozzáértő jogtudósok kezei között közel huszonöt éven át 
készült. Igaz a hatályba lépésére csak három év múlva került sor, 
amely  jogalkalmazó  számára  megfelelő  felkészülési  időt 
biztosított.

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A másodfokú eljárásban alkalmazandó 
rendelkezések

345.  §  E  törvény  XI-XIII.  Fejezetében  megállapított 
rendelkezéseit  a  másodfokú  bírósági  eljárásban  az  e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

1. A másodfokú  bírósági  eljárás  az  egyébként  is  több  nagy 
részre tagolódó büntetőeljárás szerves része. A feladata az, hogy 
az  elsőfokú bíróság  eljárásában  vagy  határozatában  előforduló 
hibák  korrekciójára  lehetőséget  biztosítson.  Ebből  az  is 
következik,  hogy  a  másodfokú  bírósági  eljárás  az  egész 
büntetőeljárásnak  igen  fontos,  egyben  azonban  csak  esetleges 
szakasza: attól függően kerülhet ugyanis rá sor, hogy az elsőfokú 
bíróság  határozata  ellen  a  jogosultak  valamelyike  élt-e 
fellebbezéssel vagy sem. A büntető perjogot általában jellemző 
hivatalból  történő  eljárás  (officialitás)  így  e  körben  nem 
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érvényesül  maradéktalanul,  a  már  kifejtettek  szerint  ugyanis 
rendes jogorvoslat keretében felülbírálatnak csak az erre irányuló 
ügyféli akarat, vagyis a bejelentett fellebbezés által van helye.

A fellebbezési  jogosultságnak, és ezáltal  a  másodfokú bírósági 
eljárás megindításának alapja egyrészt az Alkotmányban [57.(1) 
bekezdés] és a Büntetőeljárási törvényben [3.§ (3) bekezdés] is 
megfogalmazott  jogorvoslati  jogosultság  elve.  A jogorvoslatok 
közül kiemelkedő jelentősége kétségkívül a fellebbezésnek van. 
Ez a jogorvoslat teszi lehetővé a büntetőjogi felelősséget eldöntő 
és  más elsőfokú bírósági  határozatok megtámadását,  és  ezáltal 
annak  megakadályozását,  hogy  egyrészt  törvénysértő  vagy 
megalapozatlan bírósági határozatok jogerőre emelkedjenek.

A  fellebbezéssel  nagyon  széles  körben  lehet  a  bírósági 
határozatok tévedéseit,  anyagi  vagy eljárásjogi  törvénysértéseit 
egyaránt,  és  a  tényállás  hibáit  korrigálni.  A fellebbezés  olyan 
rendes  jogorvoslat,  amely  a  kötőerővel  bíró  elsőfokú  bírósági 
határozattal  szemben  jelenthető  be.  Egyben  devolutív,  vagyis 
átszármaztató  hatállyal  bír,  mert  a  másod-  illetve  harmadfokú 
bíróság jogosult annak elintézésére. A devolutív hatály csak szűk 
körben  nem  érvényesül,  amikor  érdemi  felülbírálatra  nem 
kerülhet  sor.  A  törvényben  kizárt,  az  arra  nem  jogosulttól 
származó,  vagy  az  elkésett  fellebbezést  ugyanis  az  elsőfokú 
bíróságnak kell  elutasítania.  A törvényben kizárt,  vagy az  arra 
nem  jogosulttól  származó  fellebbezést  elutasító  végzés  ellen 
pedig további jogorvoslatnak nincs is  helye,  a  bíróság mellőzi 
annak elbírálását,  amelyről  a  jogorvoslat  előterjesztőjét  értesíti 
[341.§ (1) bekezdés).

Kivételesen  a  törvényben  kizárt,  az  arra  nem  jogosulttól 
származó,  vagy  az  elkésett  fellebbezést  azonban  az  elsőfokú 
bíróság is elutasítja.
Az  első  fokú  ítélet  ellen  kivétel  nélkül,  a  végzés  ellen  pedig 
csekély számú kivétellel fellebbezés következtében van helye.
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2. A másodfokú bírósági eljárás jogi szabályozásából ered az a 
sajátosság, hogy a fellebbezést elbíráló másodfokú bíróság már 
nem a  vádról  határoz  és  az  ügyet  nem bírálja  el  újra,  hanem 
annak  első  fokú  elbírálását  csupán  felülbírálja.  A másodfokú 
bírósági eljárásnak ez a felülbírálati jellege egyértelműen kitűnik 
a vonatkozó törvényi rendelkezésekből. A harmadfokú eljárásban 
pedig  értelemszerűen,  az  ott  írt  szabályoknak  megfelelően 
nemcsak az első, hanem a másodfokú eljárás felülbírálatára kerül 
sor.

A  specialitástól  függetlenül  azonban  a  másodfokú  bírósági 
eljárásban  is  érvényesülnek  az  egész  büntetőeljárást  átható 
eljárási  alapelvek  és  alapvető  rendelkezések,  és  a  felülbírálat 
jellegéből  adódó  eltérésekkel  az  elsőfokú  bírósági  eljárás 
szabályai  is.  Így  az  eljárási  cselekmények  alakszerűségeire,  a 
tanácsülésre,  a  nyilvános  ülésre,  a  tárgyalásra,  mint  az  eljárás 
formáira,  a  tárgyalás  vezetésére  és  rendjének  fenntartására,  a 
jegyzőkönyvre és  a  határozatra  a  felülbírálati  eljárásból  adódó 
sajátosságok  mellett  a  bírósági  eljárás  általános  szabályai  is 
érvényre jutnak.
A másodfokú  határozat  rendelkező  részének  és  indokolásának 
tartalma  azonban  értelemszerűen  több  tekintetben  eltér  az 
általánostól. A tárgyalás előkészítése a tanácsülés, nyilvános ülés 
és tárgyalás kitűzése esetén ugyancsak figyelembe lehet venni a 
tárgyalás előkészítésére vonatkozó szabályokat is. Az idézés és 
az  értesítés  a  másodfokú  eljárásban  is  a  279.§  rendelkezései 
szerint történhet. A kitűzött tárgyalást a másodfokú tanács elnöke 
fontos okból elhalaszthatja.6

Ugyancsak  helye  van  a  másodfokú  eljárásban  az  eljárás 
felfüggesztésének,  megszüntetésének,  áttételének,  az  ügyek 
elkülönítésének  és  elvileg  egyesítésének  is,  bár  az  egyesítés 
lehetőségét  a  fellebbezés  hatályáról  és  a  súlyosításáról  szóló 
rendelkezések a legtöbb esetben kizárják. Az elsőfokú eljáráshoz 
azonos  módon  a  másodfokú  eljárásban  is  megkereshető  az 
ügyész eljárási  cselekmény elvégzése érdekében. A másodfokú 

6 Büntetőeljárás jog Kommentár a gyakorlat számára Bp. 2005. Hvg.Orac Lap-és Könyvkiadó Kft.862.o.
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eljárásban  azonban  már  nem  a  vádról,  hanem  az  első  fokú 
ítélettől eltérő minősítés lehetősége merül fel.

3. Egy adott fellebbezési rendszert a különböző elvi kérdések 
szabályozásának a módja határozza meg. Ilyen sarkalatos kérdés 
lehet:  hány  fokú  a  fellebbvitel,  milyen  körű  a  másodfokú 
felülbírálat,  hogyan  van  szabályozva  a  másodfokú  bíróság 
tényállás  megállapítási  jogköre,  milyen  döntéseket  hozhat  a 
másodfokú  bíróság,  stb.  A  Be.  minderre  figyelemmel  a 
másodfokú bírósági  eljárás  általános  rendelkezéseinek  körében 
szabályozza  a  fellebbezési  jogot  és  a  fellebbezés  hatályát,  a 
felülbírálat  terjedelmét,  a  másodfokú  bíróság  határozatait, 
kötöttség  az  elsőfokú  bíróság  tényállásához  kérdéskörét,  a 
bizonyításra  vonatkozó  szabályokat  a  másodfokú  bírósági 
eljárásban,  továbbá  a  súlyosítási  tilalommal  kapcsolatos 
kérdéseket.

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya

346. § (1) Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van 
helye a másodfokú bírósághoz. Az elsőfokú bíróság ügydöntő 
végzése  elleni  fellebbezésre  az  ítélet  elleni  fellebbezés 
szabályai az irányadóak.
(2)  Az  elsőfokú  bíróság  ítélete  elleni  fellebbezés  az  ítélet 
bármely  rendelkezése  vagy  kizárólag  az  indokolás  ellen  is 
irányulhat.
(3) Fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye.
(4)  A  fellebbezés  az  ítélet  jogerőre  emelkedését  abban  a 
részben  függeszti  fel,  amelyet  a  másodfokú  bíróság  a 
fellebbezés folytán felülbírál.
(5) Nincs helye fellebbezésnek
a) az eljárás 332.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján történt  
megszüntetése,
b)  a  polgári  jogi  igény  érvényesítésének  vagy  a  szülői  
felügyeleti  jog  megszüntetésére  irányuló  indítvány  egyéb 
törvény útra utasítása, valamint
c)  az  ítélet  tudomásul  vételét  követően  tett  jogorvoslati  
nyilatkozat elutasítása ellen.
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1. A Be.  346.§  (1)  bekezdésének  az  a  rendelkezése,  amely 
fellebbezést  enged  meg  az  elsőfokú  bíróság  ítélete  ellen, 
lényegében a másodfokú eljárás lefolytatását teszi lehetővé.
Eszerint az elsőfokú bíróság ítélete ellen a másodfokú bírósághoz 
van  helye  fellebbezésnek,  amelynek  határozata  csak 
meglehetősen  szűk  körben,  a  harmadfokú  eljárás  szabályai 
szerint sérelmezhető.
A  legjelentősebb  bírósági  határozat  kétségkívül  az  ítélet, 
amelyben  dönt  a  bíróság  a  büntetőjogi  főkérdésekről,  így 
különösen a vádlott bűnösségéről vagy felmentéséről.
A korábbi eljárási törvény az ítélet elleni fellebbezés szabályait 
csak  a  tárgyalás  alapján  hozott  eljárást  megszüntető  ügydöntő 
végzésre  tekintette  irányadónak.  A  hatályos  Be.  azonban  e 
körben általában az ügydöntő végzésről rendelkezik. Ennek oka, 
hogy az ügydöntő végzés fogalma ennél szélesebb kört ölel fel.
Így a tárgyalás előkészítésének szakaszában a Be.267.§-a alapján 
ha  a  vád  tárgyává  tett  cselekmény  nem bűncselekmény,  ha  a 
vádlott gyermekkorú, a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem, 
vagy a törvényben meghatározott egyéb megszüntető ok miatt, 
ha a vád tárgyát már jogerősen elbírálták, ha a magánindítvány, a 
kívánat, illetőleg a feljelentés hiányzik és az nem pótolható, ha az 
ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye, az olyan 
bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb 
súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából 
nincs jelentősége, ha az eljárást a 266.§ (6) vagy (8) bekezdése 
alapján  függeszti  fel  és  a  vádlott  igazolja,  hogy  legalább  hat 
hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, 
kábítószer-használatot  kezelő  más  eljárásban  részesült  vagy 
megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve ha tartás 
elmulasztása  vétségének  vádlottja  a  tartási  kötelezettségét 
teljesítette, ha a vád nem törvényes, ha a vádirat nem felel meg a 
217.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, illetve tevékeny megbánás 
esetén ügydöntő határozat (végzés) meghozatalára kerül sor.
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Ugyancsak  ügydöntő  végzés  meghozatalára  kerül  sor 
pótmagánvádló  fellépése  esetén,  ha  a  bíróság  a  231.§  (2) 
bekezdése alapján a vádindítványt elutasítja, ha a pótmagánvádló 
a vádindítványt a 229.§ (1) bekezdésében meghatározott határidő 
eltelte  után  nyújtotta  be,  a  pótmagánvádlónak  nincs  jogi 
képviselője, kivéve ha a pótmagánvádló természetes személy és 
jogi  szakvizsgával  rendelkezik,  a  vádindítványt  nem  az  arra 
jogosult nyújtotta be, a vád nem törvényes, vagy a vádindítvány 
nem tartalmazza a 203.§ (2) bekezdésén foglaltakat.  Ügydöntő 
határozattal kerül megszüntetésre az eljárás a Btk.124.§-ában írt 
büntethetőséget  megszüntető  ok  esetén,  mely  szerint  nem 
büntethető katonai vétség miatt az elkövető, ha a tettes szolgálati 
viszonyának megszűnése óta egy év eltelt.

Az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  minden  esetben  támadhatják  a 
fellebbezésre  jogosultak,  míg  a  végzések  elleni  fellebbezés 
lehetősége  nem teljesen  kivétel  nélküli,  mert  egyes  végzések, 
általában  az  ügy  előre  vitelét  szolgáló  és  a  pervitel  körében 
hozott határozatok ellen a fellebbezést a törvény kizárja.

2. Amint  arra  már  utalás  is  történt,  a  fellebbezési  jog  a 
jogorvoslati  jogosultság  leghatékonyabb  megnyilvánulása.  A 
fellebbezés a legszélesebb körben teszi lehetővé a legfontosabb 
hatósági  határozat,  a  bírósági  ítélet  ténybeli  és  jogi  hibáinak 
kijavítását. A jogorvoslat biztosítása azt jelzi, hogy a jogalkotó 
felismerte  az  elsőfokú  bírósági  eljárásban  elkövethető  hiba 
lehetőségét, s annak orvoslását fontosnak tekinti. A logikusan és 
célszerűen  felépített  perorvoslati  rendszer  módot  ad  a  bírói 
tévedések  korrekciójára,  s  ugyanakkor  hozzájárul  a 
pergazdaságosság  követelményeihez.7 A  fellebbezés 
tulajdonképpen  az  arra  jogosult  személy  perbeli  nyilatkozata, 
amely a bírósági határozat jogerőre emelkedését felfüggeszti. A 
fellebbezés egyrészt általános jellegénél és másrészt annál fogva, 
hogy a büntetőeljárás bírósági szakaszában, tehát lényegében a 

7 Erdei Árpád: Gyógyítható-e perorvoslati rendszer, Közlekedési bírák lapja 2005.
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perben hozott nem jogerős bírósági határozatok megtámadására 
szolgál, a perorvoslat általános, rendes formája.

Mindemellett  az  ügyek  többségében  kizárólag  a  fellebbezés 
következtében van lehetőség a nem jogerős bírósági határozatok 
tévedéseinek  korrekciójára.  A  bíróság  ugyanis  saját 
határozataihoz kötve van, azokat kivéve a kijavítást, a pervezető 
végzéseket, a végrehajtás során hozott határozatokat saját maga 
nem  változtathatja  meg,  vagy  nem  helyezheti  hatályon  kívül. 
Nagyon  fontos  elve,  hogy  a  jogbiztonság  jogállami  elvéből 
fakadóan  az  ítéletnek  -  a  jogerő  mellett  -  kötőereje  is  van, 
rendelkezéseit  a  bíróság  nem  helyezheti  hatályon  kívül,  nem 
változtathatja  meg  és  nem  vonhatja  vissza.  A  Be.332.§  (5) 
bekezdése teremt mindössze ez alól kivételt, amikor az ügydöntő 
határozat kihirdetését követően, annak jogerőre emelkedése előtt 
válik  ismertté,  hogy  a  vádlott  meghalt,  vagy  eljárási 
kegyelemben részesült  és  a  határozat  ellen  nem jelentettek  be 
fellebbezést.  Ez  esetben  ugyanis  a  bíróság  határozatát,  vagy 
határozatának a vádlottat érintő részét hatályon kívül helyezi és 
az eljárást megszünteti.

3. A Be.  a  fellebbezésen kívül  több jogorvoslati  fajtát,  vagy 
ahhoz hasonló intézményt is ismer. Egyes nem jogerős bírósági 
határozatok  ellen  nem fellebbezésnek,  hanem tárgyalás  tartása 
iránti kérelemnek van helye. A bírósági határozatok nem érdemi 
jellegű  kisebb  fogyatékosságait  pedig  kijavítással  lehet 
megszüntetni.
A jogerős bírósági határozatokban előforduló ténybeli tévedések, 
vagy  törvénysértések  kiküszöbölésének  eszköze  a  törvényben 
meghatározott  esetekben  a  perújítás,  a  felülvizsgálat,  vagy  a 
jogorvoslat  a  törvényesség  érdekében  elnevezésű  rendkívüli 
perorvoslat.
Az ugyancsak rendkívüli perorvoslatnak is tekinthető jogegységi 
eljárás elsődleges célja ugyan a jogegység biztosítása, azonban a 
vádlott  javára  az  egyedi  ügyben  korrekciós  megoldást  is 
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jelenthet,  sőt  ugyanilyen okból felülvizsgálati  eljárás  alapját  is 
képezheti.
Szintén  a  jogerős  bírósági  határozatoknak  az  ügy  érdemi 
elbírálását  nem  érintő,  többek  között  járulékos  kérdésekben 
megnyilvánuló  tévedései,  mulasztásai  utólagos  helyesbítésére, 
pótlására szolgálnak az egyes különleges eljárások.
A perújítás elrendelése, illetve eredményes felülvizsgálati eljárást 
követően  a  megismételt  eljárásban  keletkezett  bírósági 
határozatok  ellen  már  ismét  megnyílik  a  fellebbezési  jog, 
illetőleg bizonyos esetekben tárgyalás tartását is lehet kérni.
A  büntetőeljárásban  készült  jegyzőkönyvek  kiigazítását  vagy 
kijavítását a hatóság hivatalból elrendelheti, de azt a jogosultak is 
kérhetik.  Határnap,  határidő  vétlen  elmulasztása  esetén 
alapvetően  igazolásnak  van  helye.  A nyomozás  során  hozott 
határozatok ellen használható jogorvoslati eszköz pedig a panasz.

4. A Be.346.§ (1) bekezdése első- és másodfokú bíróságokról 
tesz említést. A 13.§ (1) bekezdése értelmében első fokon a helyi 
bíróság és a megyei  bíróság jár el,  míg másodfokon a megyei 
bíróság  a  helyi  bíróság  hatáskörébe  tartozó  ügyekben,  az 
ítélőtábla  a  megyei  bíróság  hatáskörébe  tartozó  ügyekben, 
továbbá, ha a törvény az ítélőtábla határozata elleni fellebbezést 
lehetővé  teszi,  a  Legfelsőbb Bíróság  az  ítélőtábla  hatáskörébe 
tartozó ügyekben.

A bíróságok szervezeti hierarchiájából következik, hogy a helyi 
bíróság  ítéletét  a  megyei  bírósághoz,  mint  másodfokú 
bírósághoz, a megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság, valamint a 
megyei  bíróságok  mellett  működő  katonai  tanácsok  ítéleteit 
pedig  az  illetékes  ítélőtáblához  lehet  megfellebbezni,  illetve 
egyes  ítélőtáblai  határozatok  másodfokú  felülbírálatára  a 
Legfelsőbb Bíróság jogosult. Abban a kérdésben, hogy az adott 
ügyben  másodfokon  a  megyei  bíróság,  vagy  az  ítélőtábla 
ítélkezik-e,  az  elsőfokú  bíróság  tényleges  eljárása,  illetőleg 
ítélete  a  meghatározó,  így  közömbös  az,  hogy  a  kérdéses 
elsőfokú bíróság törvényes hatáskörében járt-e el, vagy sem. A 
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kérdéskör  iskolapéldája,  hogy  ha  a  helyi  bíróság  tévedésből 
olyan ügyben ítélkezett, amely a megyei bíróság, mint elsőfokú 
bíróság  hatáskörébe  tartozik,  az  ítélete  elleni  fellebbezést  a 
megyei bíróság, és nem az ítélőtábla bírálja el, és hozza meg a 
hatásköri túllépés miatt szükséges határozatát. Ugyanakkor, ha a 
megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság bírálta el bármely okból a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyet és a cselekményt a vádtól 
eltérően  helyi  bírósági  hatáskörbe  tartozó  bűncselekménynek 
minősítette,  az ítélet  elleni fellebbezést  az ítélőtábla,  és nem a 
megyei bíróság, mint másodfokú bíróság bírálja el.

5. Az  elsőfokú  bíróság  ítélete  és  ügydöntő  végzései  elleni 
fellebbezés  a  törvénynek  megfelelően  az  ítélet  bármely 
rendelkezése,  vagy kizárólag az indokolása ellen is  irányulhat. 
Azokat  a  kérdéseket,  amelyekről  az  ítéletnek  és  az  ügydöntő 
végzésnek  rendelkeznie  kell,  az  elsőfokú  eljárásról  szóló 
szabályok,  így  különösen  a  határozatok  tartalmát  előíró 
törvényhelyek foglalják össze.
Az  ítélet  és  az  ügydöntő  végzés  rendelkező  részéről  szóló 
Be.258.§  (2)  bekezdése  értelmében  a  rendelkező  részt  érintő 
fellebbezéssel lehet támadni a vádlott előzetes fogva tartásával 
kapcsolatos adatokat, a vádlott bűnösnek kimondását, illetőleg a 
vád  alóli  felmentését,  vagy  azt,  hogy  a  bíróság  az  eljárást 
megszüntette,  a  bűncselekmény,  továbbá  az  elkövetői  és 
elkövetési alakzat megjelölését, a kiszabott büntetést, illetőleg az 
alkalmazott  intézkedést,  valamint  az  alkalmazott  egyéb 
jogkövetkezményeket,  a  bűnügyi  költség  viseléséről  szóló 
rendelkezést, továbbá az egyéb rendelkezéseket is. A fellebbezési 
jog  teljes  körűségét  jelzi,  hogy  nemcsak  valamely  sérelmezett 
rendelkezést,  de  annak elmulasztása miatt  is  lehet  fellebbezést 
bejelenteni.
Jogtörténeti  érdekességként  jegyezzük  meg,  hogy  a  Bp.383.§-
ának rendelkezései a sértett részére magán(polgári) jogi igénye 
tekintetében  csak  akkor  biztosított  fellebbezési  jogot,  ha  a 
bűnösség vagy a büntetés kiszabására nézve az arra jogosultak 
valamelyike  fellebbezett.  Felmentő  ítélet  esetén  viszont  a 
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sértettnek  önálló  fellebbezési  joga  volt,  és  ez  egyúttal  a 
pótmagánvád bejelentésének egyik esete volt. Megemlíthető még 
a  ma  már  kissé  anakronisztikus  szabály,  hogy  amennyiben  a 
vádlott  nem  fellebbezett,  úgy  javára  a  házastársa  fellebbezést 
jelenthetett be.8

Amennyiben  a  fellebbezés  valamely  ítéleti  rendelkezés  ellen 
irányul,  a jogorvoslat egyúttal  rendszerint kifogásolja az ahhoz 
kapcsolódó indokolást is, de ez utóbbit lehet támadni önállóan, a 
rendelkező  rész  fellebbezése  nélkül  is.  Az  indokolás  elleni 
fellebbezésben  sérelmezhetők  a  ténybeli,  jogi  vagy  más 
okfejtések,  logikai  következtetések,  értékelő  megállapítások is. 
Így az indokolás elleni fellebbezésben lehet támadni különösen a 
vádlott személyi körülményeire megállapított tényeket, a vádlott 
korábbi  büntetéseire  vonatkozó  adatokat,  a  bíróság  által 
megállapított  és a vád tárgyává tett  cselekményt  leíró történeti 
tényállást, továbbá a bizonyítékok számbavételét és értékelését. 
Fontos azonban, hogy az indokolást lehet önállóan is támadni, de 
ez  csak  az  eljárás  azon  résztvevőjének  lehetséges,  akit  a 
rendelkező rész vonatkozásában is fellebbezési jog illet meg.
A fellebbezési jog terjedelme azonban korántsem teljesen azonos 
valamennyi  fellebbezésre  jogosult  tekintetében.  Így  a  vádlott 
örököse,  a  magánfél,  az  egyéb  érdekelt  az  ítéletnek  csak 
bizonyos  rendelkezését  támadhatják,  és  csak  meghatározott 
irányban.
Ehhez képest anyagi jogi okból fellebbezéssel lehet élni amiatt, 
hogy a bíróság a Btk. Általános vagy Különös részének valamely 
rendelkezését tévesen alkalmazta a bűnösség megállapításával, a 
minősítéssel,  a  büntetéssel,  vagy  az  intézkedéssel  összefüggő, 
illetőleg ezekkel kapcsolatos más olyan kérdésekben, amelyről a 
bíróságnak az ítéletben döntenie kell  vagy lehet.  Ugyanebbe a 
rendkívül  széles  körbe  tartozik  a  büntetőjogi  felelősség 
elbírálásához kapcsolódó más anyagi jogszabályok alkalmazása, 
így  a  polgári  jogi  igény,  illetőleg  a  szabálysértés  elbírálására 
vonatkozó szabályok téves alkalmazása,  továbbá más járulékos 
kérdések  is.  Az  anyagi  jogszabályok  alkalmazását  támadó 
8 Balogh, Illés,  Varga: A bűnvádi perrendtartás magyarázata. IV. kötet 17-18.o., Bp. Grill  Károly cs. és kir.  udvari 
könyvkereskedése.
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fellebbezést helybenhagyó vagy megváltoztató határozattal kell 
elbírálni.

Eljárásjogi  okon  alapul  a  fellebbezés,  ha  a  büntetőeljárási 
törvény bármely rendelkezésének megsértését sérelmezi, akár az 
ítélet,  annak  meghozatala,  akár  az  azt  megelőző  eljárás 
vonatkozásában.  Gyakorlatilag  bármely  eljárási  szabálysértés 
fellebbezés  tárgya  lehet  ugyan,  mégis  azoknak  van  kiemelt 
jelentőségük,  amelyeket  a  törvény  a  373.§  és  a  375.§ 
rendelkezései  között  felsorol.  Ezek  az  eljárási  szabálysértések 
ugyanis  feltétel  nélkül,  vagy  bizonyos  feltételekkel  alapot 
adhatnak az első fokú ítélet hatályon kívül helyezésére, amelynek 
következtében az első fokú eljárás megismétlésére kerül sor.
A  megalapozatlansági  okra  hivatkozó  fellebbezés  kettős 
arculatúnak tekinthető, mert a ténybeli ok mellett szükségszerűen 
eljárásjogi okai is vannak.
A törvény szövegéből ugyan nem tűnik ki, de egyértelmű, hogy 
eljárásjogi  okból  történő  fellebbezés  fogalmi  körébe  esik  a 
tényállás  megállapításával,  azaz  az  ítélet  megalapozottságával 
kapcsolatos  fellebbezés  is.  A  tényállás  megalapozott 
megállapítása a bizonyítással összefügg, amely egy eljárásjogilag 
szabályozott  tevékenység,  így  a  bíróság,  de  az  ügyész  és  a 
nyomozóhatóság  ezzel  kapcsolatos  feladatát  a  törvény 
lényegében  alapelvi  rendelkezésként  is  szabályozza.  Ezért  a 
tényállás  elleni  fellebbezés  egyben  eljárási  szabálysértés 
megvalósítása ellen is irányul.
A tényállás  elleni  támadás  lehetősége  lényegében  korlátlan,  a 
fellebbezésben új tényt is lehet állítani és új bizonyítékra is lehet 
hivatkozni.  Figyelemmel  azonban  arra,  hogy  a  másodfokú 
bíróságnak a tényállási hibák orvoslását érintő jogköre és annak 
eszközei  is  a  törvényben  pontosan  körülhatároltak,  így 
fellebbezéssel  eredményesen  azok  a  tényállási  hiányosságok 
támadhatók,  amelyeket  a másodfokú bíróságnak módjában van 
kijavítani:  így  a  tényállás  helyesbítéssel,  kiegészítéssel, 
bizonyítással,  illetőleg  hatályon kívül  helyezéssel.  Ez  a  kör  is 
viszonylag  széles,  de  minden  esetre  nem  terjed  ki  a 
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bizonyítékoknak  a  tárgyalás  közvetlenségén  nyugvó, 
meggyőződés  alapján  való  értékelésére,  feltéve,  hogy  ehhez 
megalapozottsági hiba nem társul. A megalapozottsági hibákban 
nem szenvedő tényálláshoz ugyanis a másodfokú bíróság kötve 
van.

A  másodfokú  bíróság  kötöttsége  az  elsőfokú  bíróság  által 
megállapított tényálláshoz azon az elven alapul, hogy az elsőfokú 
bizonyítás  során  folytattak  le  a  közvetlenség,  szóbeliség,  és 
rendszerint a nyilvánosság szabályainak is megfelelő bizonyítási 
eljárást.

Ennek megfelelően a tényállást illetően a fellebbezéssel támadni 
lehet a megalapozatlanság körébe eső felderítési hiányosságokat, 
helytelen  ténybeli  következtetéseket,  iratellenes 
megállapításokat, ezekkel összefüggésben azt, hogy az elsőfokú 
bíróság lényeges bizonyítási indítványokat elutasított, vagy nem 
vont  minden  bizonyítékot  értékelési  körébe,  továbbá  hogy  az 
elsőfokú  eljárás  során  a  tényállás  tisztázására  szolgáló  egyes 
bizonyítási  cselekményeket  vagy  kényszerintézkedéseket  nem, 
vagy nem helyesen foganatosítottak.
Amennyiben  a  ténybeli  okokon  alapuló  fellebbezés  alaptalan, 
úgy a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállásra  alapítja  határozatát.  Ha  a  meglapozatlanság  a 
másodfokú  bíróság  rendelkezésére  álló  eszközökkel  – 
kiegészítés,  helyesbítés,  bizonyítás  –  kiküszöbölhető,  akkor  az 
így módosított tényállás képezi a felülbírálat alapját.

6. A fellebbezés az ítélet jogerőre emelkedését abban a részben 
függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán 
felülbírál.  A  büntetőbírói  ítélet  jogerőre  emelkedése  esetén 
végrehajtható, ezért a fellebbezés célja éppen az, hogy a téves, 
törvénysértő  bírósági  ítéletek  jogerőre  emelkedését,  és  azáltal 
végrehajthatóságát  meggátolja  (  a  fellebbezés  szuszpenzív 
hatálya).
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A jogerő  felfüggesztésének  a  terjedelme  az  ítéletnek  nem  a 
fellebbezett,  hanem  a  másodfokon  felülbírálható  részéhez 
igazodik, amely a gyakorlatban, figyelemmel a felülbírálat széles 
körére,  többnyire  az ítélet  teljes,  vagy túlnyomó részét  jelenti. 
Ugyanazon vádlott vonatkozásában ugyanis viszonylag csekély 
számúak  azok  a  kivételek  (lényegében  a  járulékos  kérdések), 
amelyek  esetében  a  fellebbezésnek  csak  a  megtámadott  ítéleti 
rendelkezésre van a jogerőt felfüggesztő hatása.
A Be. Novella a hatályos törvény 346. §-a (5) bekezdésének a) 
pontját azért mellőzi, mert erre az esetre [a Be. 266. §-ának (3) 
bekezdése  alapján  történt  eljárás-felfüggesztés]  a  hatályos 
törvény 276. §-a (1) bekezdésének c) pontja is tartalmaz hasonló 
szabályt, a párhuzamos szabályozás pedig felesleges.
Az ún. járulékos kérdések közül a polgári jogi igény és a szülői 
felügyeleti jog tekintetében – amint ezt a 380.§ rendelkezéseinél 
kérni fogjuk - a törvény arra az álláspontra helyezkedik, hogyha 
a  polgári  jogi  vagy  családjogi  kérdések  olyan  széleskörű 
tisztázása  szükséges,  amely  meghaladja  a  büntetőbíróság 
lehetőségeit  és  késleltetné  a  büntetőeljárás  gyors  befejezését, 
mindkét esetben egyéb törvényes útra utasításnak van helye. A 
bíróság ezen döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. Nagyon 
fontos annak hangsúlyozása, hogy – a szerző szerint legalábbis - 
még az ügyésznek sem, akinek a régi Be. – igaz önmagának is 
ellentmondóan  -  a  polgári  jogi  igény  egyéb  törvényes  útra 
utasítása esetén fellebbezési jogot biztosított. A régi Be.379.§ (2) 
bekezdésének  azt  a  rendelkezését  ugyanis,  amely  szerint  a 
másodfokú  bíróság  a  polgári  jogi  igényt  akkor  is  elbírálhatja 
érdemben, ha az ügyész fellebbezése alapján az elsőfokú bíróság 
ítéletének azt a részét bírálja felül, amellyel a polgári jogi igényt 
egyéb  törvényes  útra  utasította,  a  Be.  Novella  hatályon  kívül 
helyezte.  A  Be.54.§-ának  (8)  bekezdése,  a  324.§  (1) 
bekezdésének  g)  pontja  és  a  380.§-a  rendelkezéseinek 
összevetéséből  az  következik,  hogy  a  másodfokú  bíróság 
érdemben nem bírálhatja felül azt a polgári jogi igényt, amelynek 
érvényesítését  az  elsőfokú  bíróság  egyéb  törvényes  útra 
utasította.
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A  rendszerváltozást  követően  a  Polgári  Eljárásjogban  is 
megszűnt  az  ügyész  általános  keresetindítási  joga.  Teljesen 
indokolatlan  volt,  hogy  a  büntetőeljáráson  belül  érvényesített 
polgári  jogi  igény  tekintetében  még  az  egyéb  törvényes  útra 
utasítás esetén is teljes körűen érvényesüljön a fellebbezés joga. 
Arról nem is beszélve, hogy a jogfejlődés jelenlegi intézményei 
mellett  nem  kívánatos  az  olyan  döntéshozatali  lehetőség 
megteremtése,  ahol  kizárólag  másodfokon  születik  érdemi 
határozat, anélkül, hogy ellene jogorvoslattal lehetne élni.
Ugyancsak  nincs  helye  fellebbezésnek  az  eljárás  332.§  (1) 
bekezdés e) pontja alapján történt megszüntetésének esetében. Az 
ügyészi  vádelejtés  következtében  ugyanis  a  bírósági  eljárás 
előfeltétele, a törvényes vád hiányzik. Természetesen ehhez az is 
szükséges, hogy pótmagánvádló fellépésére ne legyen törvényes 
lehetőség.
Az  ítélet  tudomásul  vételét  követően  bejelentett  jogorvoslati 
nyilatkozatot el kell utasítani, mert a fellebbezési jog nem nyílik 
meg újra.  Ennek elutasítása teljesen okszerű,  mint  az is,  hogy 
nincs ellene fellebbezésnek helye.

Bírói gyakorlat:

A törvényben kizárt fellebbezés elutasítása nem az elsőfokú, hanem a másodfokú bíróság hatáskörébe  
tartozik,  amennyiben  a  terhelt  a  másodfokú  bíróság  jogerős  határozata  ellen  jelent  be  fellebbezést  
(BH.2001.59).

A bíróság saját hatáskörében nem helyezheti hatályon kívül és nem módosíthatja az általa meghozott  
összbüntetési ítéletet ( BH.1992.91.).

A végzés elleni fellebbezés

347.  § (1)  Az elsőfokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen 
fellebbezésnek  van  helye,  ha  azt  e  törvény  nem zárja  ki.  A 
végzés  elleni  fellebbezés  elintézésére  az  ítélet  elleni  
fellebbezés szabályai irányadók.
(2) Az elsőfokú bíróság külön fellebbezéssel nem támadható 
végzését és a határozati formát nem igénylő bírói intézkedését  
az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben lehet sérelmezni.
(3)  A  végzés  fellebbezésre  tekintet  nélkül  végrehajtható,  
kivéve, ha a fellebbezés halasztó hatályát e törvény kimondja.  
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Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehajtását mind az 
elsőfokú, mind a másodfokú bíróság felfüggesztheti.
(4)  A  másodfokú  bíróság  a  végzés  elleni  fellebbezést  
bizonyítás  felvétele  esetén  tárgyaláson,  egyébként 
tanácsülésen intézi el.

1. Az  elsőfokú  bíróság  végzését  a  bírósági  határozatok 
közlésére  irányadó  szabályok  szerint  kell  a  felek  tudomására 
hozni.  Ennek megfelelően sor kerülhet kihirdetés útján történő 
közlésre  is,  de  az  ügydöntő  határozatokhoz  képest  lényegesen 
gyakrabban kézbesítésre kerül sor.
Ha a végzést az elsőfokú bíróság kihirdetés útján közölte, az arra 
jogosult a fellebbezést a kihirdetéskor nyomban jelentheti be és 
nincs  helye az  ügydöntő  határozatnál  szabályozott  három napi 
gondolkodási  idő  fenntartásának.  Ez  alól  pusztán  akkor  van 
kivétel,  ha  a  bíróság  esetleg  helytelen  tájékoztatása,  vagy  a 
kioktatási  kötelezettség  elmaradása  következtében  kerül  a 
fellebbezésre jogosult olyan helyzetbe, hogy nem él a jogorvoslat 
gyakorlásával.  A bíróság  mulasztása  nyilván  nem szolgálhat  a 
fellebbezésre jogosult hátrányára, ezért ilyen esetben indokolt a 
kihirdetés  útján,  de  a  fenti  módon  nem  megfelelően  közölt 
végzés  esetében  is  három  napon  belül  elfogadni  az  azzal 
szemben bejelentett jogorvoslatot. 
A  végzés  kézbesítés  útján  történő  közlésénél  a  fellebbezési 
határidő  nyolc  nap.  Amennyiben  ezzel  kapcsolatban  a  bíróság 
tévesen  tájékoztatta  a  jogosultat,  pl.  hosszabb  fellebbezési 
határidőt  engedett,  úgy  a  tévesen  közölt  határidőn  belül 
benyújtott fellebbezést kell joghatályosnak elbírálni.

2. A Be. Novella rendelkezik arra nézve is, hogy az elsőfokú 
bíróság külön fellebbezéssel nem támadható végzését, illetve a 
határozati  formát  nem  igénylő  bírói  intézkedést,  az  ügydöntő 
határozat  elleni  fellebbezésben  lehet  sérelmezni.  A miniszteri 
indokolás szerint a törvény e rendelkezésével nem másodlagos 
jogorvoslati jogot „konstruál”, de megteremti annak lehetőségét, 
hogy a sérelmezett határozat vagy bírói intézkedés a másodfokú 
bíróság tudomására jusson.
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3. Az ítélettel  szemben  a  végzés  főszabályként  a  bejelentett 
fellebbezésre  tekintet  nélkül  végrehajtható,  kivéve,  ha  a 
fellebbezés  halasztó  hatályát  a  törvény  kimondja.  Kivételesen 
van arra lehetőség, hogy a fellebbezés halasztó hatályát mind az 
első- mind a másodfokú bíróság megállapítsa. Ennek alapvetően 
az  indoka  az,  hogy  a  végzések  nem  döntenek  a  büntetőjogi 
felelősség  kérdésében,  továbbá,  hogy  a  végzések  elleni 
fellebbezések  általános  halasztó  hatálya  jelentősen  késleltetné, 
sőt akadályozná az első fokú eljárást, ezen belül a bíróság szabad 
bizonyítási tevékenységét is. 
Így  már  a  Be.276.§  (1)  bekezdése  kizárja  a  fellebbezést  a 
pervezető  jellegűnek  minősülő  a  tárgyalás  kitűzése  és 
elhalasztása,  az  előkészítő  ülésre  és  a  tárgyalásra  idézés  és  a 
tárgyalásról szóló értesítés, az eljárásnak a 188.§ (1) bekezdés a) 
pontja vagy a 266.§ (1) bekezdés b) és c) pontja alapján történő 
felfüggesztése, a vádtól eltérő minősítés megállapítása, a bíróság 
tanácsa, vagy az öttagú tanács elé utalás, az eljárásnak a 267.§ 
(1) bekezdés f) pontja alapján történő megszüntetése, a határozat 
tudomásul  vételét  követően  tett  jogorvoslati  nyilatkozat 
elutasítása, továbbá a 268.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
intézkedésekkel szemben.
Ha a tárgyalás előkészítésének szakaszában a bíróság egyébként 
ügydöntő  határozatával  az  eljárást  a  vádlottal  szemben 
megszünteti  és  őt  megrovásban  részesíti,  úgy  az  ellen 
fellebbezésnek nincs helye,  azonban az  ügyész,  a  vádlott  és  a 
védő nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti.
Ehhez hasonló rendelkezést tartalmaz az 548.§ (1) bekezdése is, 
amely  szerint  a  tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzés  esetén 
szintén  nem  fellebbezési  jogot,  hanem  a  tárgyalás  tartása 
kérésének lehetőségét biztosítja. Ugyanez a helyzet az 569.§ (3) 
bekezdése alapján az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg a 
lefoglalt  dologról  történő  rendelkezésre  irányuló  különleges 
eljárásban is.
Végül  sajátos  szabályozást  tartalmaz  az  598.§  (6)  bekezdése, 
mert ha a büntetőeljárás kegyelemből történő megszüntetését a 
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bíróság vagy az ügyészi hivatalból kezdeményezte, a terhelt az 
eljárást  megszüntető  határozat  kézbesítésétől  számított  nyolc 
napon belül az eljárás folytatását kérheti.
Említést érdemel még, hogy a végzések egy részének kötőereje 
nincs, így amint arról már szó volt, a pervezető végzést, az ügy 
bíróságra érkezését követően az eljárás menetét megállapító, az 
eljárási cselekmény előkészítésére vagy végrehajtására tett, tehát 
nem  az  ügy  érdeméről  szóló  határozatok  megváltoztathatók, 
azokat  sérelmezni  csak az ügydöntő határozat  ellen bejelentett 
fellebbezésben lehet.
Főszabályként  tehát  a  végzés  ellen  bejelentett  fellebbezésnek 
nincs halasztó hatálya. Ellenben a halasztó hatály érvényesül a 
következő esetekben.
Halasztó hatályú a személyes költségmentesség tárgyában hozott, 
illetőleg  az  okozott  költség  viselésére  kötelező  végzés,  a 
mentességi jogra hivatkozással a vallomástétel megtagadásának 
helyt  nem  adó  határozat,  a  szabadlábon  lévő  terhelt 
elmeállapotának  megfigyelését  elrendelő  végzés,  továbbá  a 
rendbírságot kiszabó határozat ellen bejelentett fellebbezés.
A szakértő  sem  kötelezhető  közreműködésre  ha  a  mentességi 
okra hivatkozva tagadja  meg a véleményadást,  az  ennek helyt 
nem  adó  határozat  elleni  jogorvoslat  elbírálásáig.  Ugyancsak 
halasztó hatálya van az egyes különleges eljárásokban bejelentett 
jogorvoslatnak. Így az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg 
a  lefoglalt  dologról  történő  rendelkezésre  irányuló  eljárás,  az 
utólagos elkobzás,  utólagos rendelkezés a  lefoglalt  dologról,  a 
próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelése és 
utólagos  rendelkezés  a  próbaidőre  felfüggesztett 
szabadságvesztésről,  továbbá  a  bűnügyi  költségre  vonatkozó 
utólagos rendelkezés esetén.
Szintén  halasztó  hatályú  a  személyi  szabadságot  elvonó  vagy 
korlátozó kényszerintézkedés megszüntetése miatt a nyomozási 
bíró eljárásában bejelentett ügyészi fellebbezés, feltéve, hogy a 
megszüntetést nem az ügyész indítványozta [215.§ (5) bekezdés]. 
A  Be.  Novella  a  korábbi  szabályozást  megváltoztatva 
megszüntette  azt  a  különbségtételt,  amely  szerint  a  halasztó 
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hatályt illetően eltérő volt a helyzet attól függően, hogy a bíróság 
ülésen vagy csak az iratok alapján dönt és az ügyészi fellebbezés 
halasztó hatályát mindkét esetre biztosítja.
Az ügyész fellebbezése nem halasztó hatályú viszont az elsőfokú 
bíróság ülésen vagy tárgyaláson hozott végzése ellen, amellyel a 
terhelt előzetes letartóztatását megszüntette óvadék ellenében.
A 147.§  (6)  bekezdése  is  halasztó  hatályt  tartalmaz,  mert  az 
óvadékot csak jogerős végzés esetén lehet letenni, és kerülhet a 
terhelt szabadlábra, mert az óvadékot elfogadó bírósági végzéssel 
szemben bejelentett ügyészi fellebbezés felülbírálatának meg kell 
történnie.
Gyakorlati jelentősége miatt meg kell említeni, hogy a tárgyalás 
mellőzésével hozott  ügydöntő határozattal  szemben a tárgyalás 
tartására irányuló kérelem nyilvánvalóan halasztó hatályú.
A  347.§  (3)  bekezdés  kivételesen  lehetőség  ad  arra,  hogy 
indokolt esetben pl.  ha a fellebbezés elbírálásra bármely okból 
várhatóan késik, a végzés végrehajtását mind az elsőfokú, mind a 
másodfokú bíróság felfüggesztheti.

4. A Be.347.§ (4) bekezdése szerint a végzés elleni fellebbezést 
a  másodfokú  bíróság  bizonyítás  felvétele  esetén  tárgyaláson, 
egyébként  tanácsülésen  intézi  el.  A törvényszöveg  elsőként  a 
végzés  elleni  fellebbezés  elintézési  módjaként  a  tárgyalásra 
hivatkozik, és mintegy másodlagosnak tűnően utal a tanácsülésen 
történő  elintézési  módra.  A  törvényi  szabályozás  ezzel 
hangsúlyozni  kívánja  a  tárgyalással  kapcsolatos  szabályok 
kiemelt jelentőségét, azonban egyértelműen megállapítható, hogy 
a  végzés  elleni  fellebbezés  elintézése  általában  tanácsülésen 
történik, és csak kivételesen kell tárgyalást tartani.
A  végzés  elleni  fellebbezés  esetében  tartandó  tanácsülés 
előkészítésére,  kitűzésére,  az  azon  hozható  határozatokra 
lényegében azok a rendelkezések az irányadók, amelyek az ítélet 
elleni fellebbezésnél is jelen vannak. Ugyanakkor a végzés elleni 
fellebbezés folytán tartott tanácsülésen hozandó határozatoknál is 
érvényesülnek a másodfokú eljárás általános szabályai.
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Végül  is  az  általános  szabályok  érvényesülését  jelenti  az  a 
rendelkezés  is,  hogy  a  másodfokú  bíróság  bizonyítást  csak 
tárgyaláson vehet fel, tanácsülésen erre mód nincs akkor sem, ha 
azt végzés elleni fellebbezés elbírálása érdekében tartják. Ennek 
megfelelően  tehát  ha  a  megtámadott  végzés 
megalapozatlanságának kiküszöbölése bizonyítást igényel, akkor 
a másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki.
A végzések felülbírálata kapcsán is hivatkozni kell arra , hogy az 
itt  érvényesülő tényálláshoz kötöttség az elsőfokú bíróság által 
közvetlenül  észlelt,  ellentétes  bizonyítékok  értékelése  alapján 
megállapított  tényekre  vonatkozik,  nincs  kötöttség  azonban  az 
egyéb módon megállapított tényekhez. Így a helytelen ténybeli 
következtetésben  vagy  iratellenességben  megnyilvánuló 
megalapozatlanság  tanácsülésen  az  általános  eszközökkel 
kiküszöbölhető,  és  a  megfellebbezett  végzés  tényállása  ily 
módon  kiegészíthető,  helyesbíthető.  A  fellebbezéssel 
megtámadott végzést a másodfokú bíróság az így megállapított 
tényállás alapján bírálja felül. A törvény ugyanis a végzés elleni 
fellebbezés  elintézése  végett  tartott  tanácsülésen  csak  a 
bizonyítást  zárja  ki,  de  nem  tiltja  a  végzés 
megalapozatlanságának a fenti körben írt egyéb eszközökkel való 
kiküszöbölését.

Az  előbbiekből  az  is  következik,  hogy  széleskörű 
megalapozatlanság miatt, továbbá, eljárási szabálysértés okából 
is mód van az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezésére és új 
eljárás elrendelésére. Ennek megfelelően ugyancsak az általános 
szabályok  érvényesülnek  a  tanácsülésen  hozandó  egyéb 
határozatoknál,  vagyis  amikor  a  jogszabályok  helyes 
alkalmazásának  kérdésében  a  másodfokú  bíróság 
helybenhagyással vagy megváltoztatással dönt.
A  tanácsülésen,  illetőleg  kivételesen  tárgyaláson  hozandó 
határozat  formájára  az  ítéletre  vonatkozó  rendelkezések 
megfelelően irányadók. Végzés elleni fellebbezés elbírálásánál a 
másodfokú bíróság ítéletet akkor hoz, ha az elsőfokú ügydöntő 
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végzés  helyébe másodfokon a  büntetőjogi  felelősséget  elbíráló 
döntés kerül.

Bírói gyakorlat:

A másodfokú bíróság végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha a törvényben kizárt, a nem jogosulttól  
származó vagy az elkésett fellebbezést az elsőfokú bíróság mulasztása miatt  a másodfokú eljárásban  
utasítják el ( BH.2005.425.).

A másodfokú bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye, ha az elsőfokú bíróság mulasztását  
pótolva utasítja el az arra nem jogosulttól származó, vagy az elkésett fellebbezést ( BH.2005.171.).

A  megyei  bíróság  első  fokú  végzése  ellen  fellebbezésre  a  megyei  főügyészségnek  van  hatásköre 
( BH.2005.202.).

A pervezető  végzés  ellen  bejelentett  fellebbezést  elutasító  végzés  ellen  az  erre  vonatkozó  általános  
szabályok szerint van helye fellebbezésnek (BH.2004.352.).

Elmeállapot megfigyelését elrendelő végzésében meg kell jelölni annak tartamát és azt, hogy a végzés  
ellen nyolc napon belül fellebbezéssel lehet élni (BH.2001.214.).

A  büntetés-végrehajtási  bíró  által  hozott  első  fokú  végzés  a  fellebbezésre  jogosultak  azon 
nyilatkozatával, hogy nem kívánnak fellebbezéssel élni, nyomban jogerőre emelkedik. Az elítélt részéről  
az előbbi nyilatkozatával ellentétes, még ugyanazon a meghallgatáson tett  kijelentése nem tekinthető  
joghatályos perorvoslatnak ( BH.1999.199.).

Másodfokú eljárás során a megfellebbezett végzésnek tárgyaláson való elbírálása csak akkor kötelező,  
ha a másodfokú bíróság bizonyítást vesz fel (BH.1998.167.).

Az első fokú eljárás során hozott,  szakértői  díjat  megállapító végzés ellen külön fellebbezésnek van  
helye, amelynek bejelentésére a vádlott és a védő is jogosult ( BK.145.).

Fellebbezéssel támadható a kirendelt védő díjának megállapításáról szóló végzés (BH.1996.579.), az  
öttagú tanács elé utalásra irányuló indítvány elutasításáról  szóló végzés ( BH.1996.78.),  továbbá a  
tárgyalás megkezdése után az eljárás felfüggesztéséről rendelkező végzés ( BH.1993.85.).

Amennyiben  a  fellebbezésre  jogosultak  úgy  nyilatkoznak,  hogy  a  végzést  tudomásul  veszik,  úgy  a 
határozat nyomban jogerőre emelkedik. Ezt a jogerőhatást pedig az utóbb bejelentett és az előbbivel  
ellentétes nyilatkozat sem oldhatja fel ( BH.1999.199.).

Ha a kirendelt  védő a tárgyaláson a kihirdetés útján közölt,  előzetes  letartóztatást  elrendelő végzés  
elleni fellebbezés bejelentésére három napot tartott fenn, és a bíróság nem tájékoztatta, hogy erre nincs  
lehetősége,  úgy  a  három  napon  belül  benyújtott  fellebbezés  elutasítására  elkésettség  okából  nincs  
lehetőség (BH.1985.179.).

A tárgyalás  vezetése és  rendjének fenntartása körében hozott  végzés fellebbezéssel  nem támadható,  
kivéve  a  rendbírságot  kiszabó,  a  költségekben  marasztaló,  továbbá  az  őrizetbe  vételt  elrendelő  
végzéseket.  Ezzel  szemben fellebbezéssel  támadható a kirendelt  védő díjának megállapításáról  szóló  
végzés ( BH.1996.579),  az öttagú tanács elé utalásra irányuló indítvány elutasításáról  szóló végzés  
( BH.1996.78.), továbbá a tárgyalás megkezdése után az eljárás felfüggesztéséről  rendelkező végzés 
( BH.1993.85.).

 Ha az érdekeltek a fellebbezési jogra kioktatás után sem tesznek jogorvoslati nyilatkozatot, ezt nem 
lehet a végzés ellen bejelentett fellebbezésnek értékelni,  mert a nyilatkozattétel  hiánya a jogról való  
lemondást jelenti, nem pedig a fellebbezési jog gyakorlását (BH.1994.654.).
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A kiutazás  engedélyezése  tárgyában hozott  bírósági  végzés nem tekinthető  pervezető  végzésnek,  így  
ellene fellebbezésnek van helye ( BH.1998.168.).

A büntetés-végrehajtási bírónak a feltételes szabadságra bocsátást mellőző és a büntetés-végrehajtási  
intézet  parancsnokát  ismételt  előterjesztésre  felhívó  döntése  érdemi  döntés,  így  az  ellen  az  elítélt  
fellebbezéssel élhet (BH.1996.632.).

A tárgyalás előkészítése szakában a bíróságnak kizárólag az öttagú tanács elé utalás tárgyában hozott  
rendelkezése  ellen  irányuló  fellebbezést  a  törvény  kizárja,  azonban  az  öttagú  tanács  elé  utalásra  
irányuló indítvány elutasítása esetén e végzés ellen fellebbezésnek van helye ( BH.1996.78.).

Az  emberiség  elleni  bűntettel  vádolt  volt  karhatalmisták  elleni  ügyben  akkor  lehet  helye  katonai  
büntetőeljárásnak,  ha  a  vádlottaknak,  vagy  közülük  legalább  egyeseknek  az  elkövetéskor  a  katonai  
szolgálati  viszonya fennállott,  és  a  szolgálati  helyen,  illetőleg  a  szolgálattal  összefüggésben történt  
elkövetésről van szó ( BH.1995.4.).

Az eljárás felfüggesztéséről rendelkező végzés a tárgyalás megkezdése után sem tekinthető pervezető 
végzésnek, ezért az ellen fellebbezésnek van helye (BH.1993.85.).

A  kiszabott  rendbírság  igazolási  kérelem  alapján  nem  mérsékelhető.  Az  elkésett  igazolási  kérelem 
fellebbezésként történő elbírálásának feltételeiről (BH.1986.10.).

A  magánvádas  ügyben  törvénysértő  az  eljárás  megszüntetése,  ha  a  személyes  meghallgatáson  a  
magánvádló azért nem jelent meg, mert téves címről idézték. A magánvádlónak ezt sérelmező beadványa  
alapján nincs helye újabb személyes meghallgatásnak ( BH.1978.241.).

A  megyei  bíróság  első  fokú  végzése  elleni  fellebbezésre  a  megyei  főügyészségnek  van  hatásköre  
( IH.2005.58).

A felülbírálat terjedelme

348. § (1) A másodfokú bíróság - ha e törvény kivételt nem tesz  
-  a  fellebbezéssel  megtámadott  ítéletet  az  azt  megelőző 
bírósági  eljárással  együtt  felülbírálja.  Az  ítélet  tényállásának 
megalapozottságára,  a  bűnösség  megállapítására,  a 
bűncselekmény  minősítésére,  a  büntetés  kiszabására,  
valamint intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit a  
másodfokú bíróság arra tekintet  nélkül  bírálja  felül,  hogy ki,  
milyen  okból  fellebbezett.  Hivatalból  dönt  a  másodfokú 
bíróság az előbbiekhez kapcsolódó járulékos kérdésekben, így 
a  polgári  jogi  igényre,  a  bűnügyi  költségre  vonatkozó 
rendelkezésekről is.
(2) Ha a vádlott ellen több bűncselekmény miatt emeltek vádat,  
az  ítéletnek  csak  az  a  felmentő  vagy  eljárást  megszüntető 
rendelkezése bírálható felül, amely ellen fellebbeztek.
(3)  Ha  a  fellebbezés  kizárólag  az  ítéletnek  az  elkobzásra,  
vagyonelkobzásra,  a  pártfogó  felügyelet  elrendelésére,  a 
lefoglalásra,  a  polgári  jogi  igényre,  a  szülői  felügyeleti  jog 
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megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó 
rendelkezése ellen irányul,  a másodfokú bíróság az ítéletnek 
csak ezt a részét bírálja felül.

1. A másodfokú  bíróság,  ha  e  törvény  kivételt  nem  tesz,  a 
fellebbezéssel  megtámadott  ítéletet  az  azt  megelőző  bírósági 
eljárással együtt felülbírálja (a revízió elve). A másodfokú eljárás 
célja  a  fellebbezett  ügyben  az  elsőfokú  bíróság  ítélkező 
tevékenységének  ellenőrzése  és  a  szükséges  következmények 
levonása. A másodfokon eljáró bíróság részére ezt az ellenőrzési 
lehetőséget az elsőfokú bíróság ítélkezése fölött lévő felülbírálati 
jogköre  biztosítja.  Szükségképpen  ennek  előfeltétele  valamely 
fellebbezésre jogosult által bejelentett jogorvoslat. 

A  fellebbezés  feltétele  ugyan  a  másodfokú  eljárás 
megindulásának  és  a  felülbírálatnak,  de  a  fellebbezés  tartalma 
rendszerint nem határozza meg a felülbírálat terjedelmét, illetve 
annak  kereteit.  Ezt  fejezi  ki  az  a  törvényi  rendelkezés,  mely 
szerint  a  másodfokú bíróság  az  elsőfokú bíróság  ítéletének  és 
eljárásának felülbírálata során a törvényi kivételektől eltekintve 
teljeskörű felülbírálatot végez.9 
Tehát a felülbírálatra a fellebbezés következtében kerül sor, de az 
általában nem igazodik a fellebbezés konkrét tartalmához. Így pl. 
a  másodfokú  bíróság,  bár  csak  a  cselekmény  jogi  minősítését 
támadták  fellebbezéssel,  felülbírálja  a  tényállás  helyességét,  a 
bűnösség megállapítását, a büntetés kiszabását, stb. is, illetve a 
büntetőjogi  főkérdések  bármelyikével  szemben  bejelentett 
fellebbezés esetén fordítva is.

Így  tehát  a  másodfokú  bíróság  a  felülbírálati  tevékenységét  a 
résztvevők indítványaitól, előterjesztéseitől függetlenül végzi. Ez 
következik a hivatalból való eljárás alapelvéből is, amelynek a 
9 A revízió terjedelmét illetően a Bp.387.§-a sajátos rendelkezést tartalmazott. A polgári perjog hasonló szabályához, a  
fellebbezési  kérelemhez  kötöttséghez  igazodva  „a  felülvizsgálat  csak  az  ítéletnek  a  fellebbezéssel  megtámadott  
intézkedésére vonatkozik”,  amelyhez azonban azt  is  hozzátette a  törvényi  rendelkezés,  hogy kivéve a  hivatalból  
figyelembe  veendő  semmisségi  okokat.  Az  eljárási  szabálysértések  egy  részét,  továbbá  a  semmisségi  oknak  
minősített anyagi jogszabálysértéseket tehát hivatalból kellett felülbírálni. Igaz, hogy az anyagi semmisségi okot csak 
akkor, ha az a „vádlott sérelmére szolgált”.
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büntetőeljárás  minden  szakaszára  érvényes  rendelkezése 
értelmében a  másodfokú bíróságra  éppen ezt  a  kötelezettséget 
hárítja.

Ez nem jelenti  azt,  hogy az egyes ügyekben ne kellene mégis 
figyelmet  fordítani  a  fellebbezések  tartalmára,  sőt  azokra  az 
elsőfokú  ítéleti  rendelkezésekre,  amelyeket  a  fellebbezések 
kifejezetten támadnak. Ugyanis a fellebbezések bejelentett okai, 
az  azokban  foglalt  indítványok  és  a  fellebbezések  indokai  is 
ráirányítják a másodfokú bíróság figyelmét az elsőfokú ítéletben 
vagy eljárásban megvalósult  törvénysértésekre, az anyagi vagy 
eljárási  jogszabályok  helytelen  alkalmazására.  A  konkrét 
fellebbezésben  megjelölt  ok  megvizsgálása  az  egyébként 
hivatalból  is  teljesített  felülbírálati  tevékenység keretében nem 
kis  mértékben  hozzásegítheti  a  másodfokú  bíróságot  a  helyes 
döntés meghozatalához.

2. A felülbírálat tárgya: a fellebbezéssel megtámadott elsőfokú 
ítélet és az azt megelőző bírósági eljárás. A felülbírálat kereteit (a 
revízió terjedelme) azért indokolt széles körben meghúzni, mert a 
felülbírálat  előfeltétele  a  másodfokú  bíróság  ugyancsak  tág 
döntési  jogkörének.  Mindebből  adódik,  hogy  a  másodfokú 
bíróságnak  a  felülbírálat  teendőit  annak  megfelelően  kell 
végeznie,  hogy  a  felülbírálat  végül  milyen  másodfokú  döntés 
hozatalát eredményezheti. Ezért indokolt, hogy a felülbírálatnak 
elsősorban  azokra  az  elsőfokon  megvalósult  tévedésekre, 
mulasztásokra,  törvénysértésekre  kell  kiterjednie,  amelyet  a 
másodfokú bíróság a  saját  eszközeivel,  bizonyítással,  tényállás 
kiegészítéssel,  helyesbítéssel,  esetleg  eltérő  tényállás 
megállapításával,  illetőleg  határozataival,  hatályon  kívül 
helyezéssel vagy megváltoztatással javíthat ki.
Figyelmen  kívül  hagyva  a  felülbírálat  bizonyos  korlátait,  a 
másodfokú bíróságnak nemcsak joga, hanem egyben kötelessége 
az elsőfokú ítéletet és a megelőző bírósági eljárást megvizsgálni, 
a  tényállás  megalapozottsága,  az  eljárás  lefolytatásának 
törvényessége,  a  büntető  és  más  anyagi  jogszabályok 
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alkalmazásának helyessége szempontjából. A kérdést pontosítva 
megállapítható,  hogy  a  büntető  és  más  (anyagi)  jogszabályok 
helyes  alkalmazásának  felülvizsgálata  az  elsőfokú  ítélettel,  az 
eljárási szabályok megtartásának ellenőrzése, az elsőfokú eljárás 
lefolytatásával,  míg  a  tényállás  felülvizsgálata  elsősorban  az 
elsőfokú bizonyítás felvételével kapcsolatban merülhet fel.
Az  elsőfokú  eljárásban  az  eljárási  szabályok  alkalmazása, 
továbbá  a  bizonyítás  lefolytatása  szorosan  összetartozik.  Az 
eljárási  cselekmények  ugyanis  közvetlenül  vagy  közvetve  a 
tényállás bizonyítását, hiánytalan és megalapozott megállapítását 
szolgálják.  Ezért  az  első  fokú  ítéletnek  a  tényállást  érintő 
felülbírálata  elsősorban  azt  jelenti,  hogy  a  másodfokú  bíróság 
ellenőrzi  a  bizonyításra  vonatkozó  eljárási  cselekmények 
törvényességét. Ebbe a körbe tartozik a bizonyítási indítványok 
elutasításával  kapcsolatos  elsőfokú  bírósági  álláspont 
felülvizsgálata  is.  Ugyancsak  jelentős  figyelmet  érdemelnek 
ebből  a  szempontból  az  elsőfokú  tárgyaláson  a  bizonyítás 
felvételét  közvetlenül  is  érintő  rendelkezések,  de  a  bizonyítás 
általános szabályainak a vizsgálata is, melyek az eljárás minden 
szakaszában  irányadók.  Szintén  nem  mellőzhető  a  tényállás 
felderítésének  érdekében  alkalmazott  kényszerintézkedések 
törvényes alkalmazásának vizsgálata sem.
Közvetlenül  ezekkel  összefüggésben  merül  fel  a  tényállás 
tartalmi  felülbírálatának  alapvető  feladata,  vagyis  annak 
ellenőrzése,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  eleget  tett-e  a  tényállás 
teljes körű felderítését előíró törvényi rendelkezésnek. Azaz hogy 
a tényállást alaposan és hiánytalanul a terhelő és mentő, súlyosító 
és enyhítő körülményekre kiterjedően tisztázta-e és a valóságnak 
megfelelően állapította-e meg. Lényegében ez tehát a tényállás 
megalapozottságának vizsgálata.
A tényálláshoz  kötöttség  szabálya  egyúttal  behatárolja  azt  is, 
hogy a másodfokú felülbírálat gyakorlatilag a tényállás milyen 
jellegű  hiányosságaira  terjedhet  ki.  Erre  nézve  a  legfontosabb 
szabály,  hogy  mindaz  ami  a  később  tárgyalandó 
megalapozottsági  hibákon  kívül  esik,  pl.  a  bizonyítékoknak  a 
tárgyalás  közvetlenségén  alapuló,  bírói  meggyőződés  szerinti 
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értékelése  már  lehet  nem  tárgya  a  felülbírálatnak.  Ez  utóbbi 
kérdésben  megváltoztató  döntésre  nincs  lehetőség,  mert  a 
másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  ítéleti  tényálláshoz,  ha  annak 
megalapozottsági hibái nincsenek, kötve van. Így, tehát azokban 
az esetekben is, amikor a másodfokú bíróságnak van lehetősége 
az elsőfokú bírói mérlegelés alapján értékelt bizonyítékok eltérő 
értékelésére,  ennek  előfeltétele,  hogy  az  érintett  tényállás  a 
felülbírálat során megalapozatlan legyen.
Mindemellett  a  másodfokú bíróság a  felülbírálat  során köteles 
vizsgálni  az  elsőfokú  bíróság  bizonyítékokat  értékelő 
tevékenységének  törvényességét,  lényegében  azt,  hogy  a  bírói 
meggyőződés kialakításánál a bizonyítékok értékelése megfelelt-
e  a  logika,  az  ésszerűség  szabályainak,  és  az  okszerű 
következtetéseknek, és végül azt is, hogy az indokolás minden 
lényeges körülményre kiterjedt-e.

3. A másodfokú  bíróságnak  a  felülbírálat  során  az  eljárási 
szabályok  alkalmazását  nem csak  a  tényállás  megállapításával 
összefüggésben, hanem külön is vizsgálnia kell. A felülbírálatnak 
ugyanis tárgya maga az elsőfokú ítélet annak rendelkező részével 
és  indokolásával  együtt,  továbbá  az  ítélet  meghozatala  előtt 
végzett  eljárási  cselekmények  is.  Az  eljárási  szabálysértések 
ugyanis egyrészt közvetlenül az elsőfokú ítélet  meghozatalával 
kapcsolatban,  továbbá  az  előzőleg  lefolytatott  eljárásban 
valósulhatnak meg.
Ezért a másodfokú felülbírálatnak ki kell terjednie arra is, hogy 
az elsőfokú bíróság maradéktalanul és helyesen alkalmazta-e az 
elsőfokú tárgyalás lefolytatására, de azt megelőzően a tárgyalás 
előkészítésére vonatkozó rendelkezéseket is.  Mivel közvetlenül 
csak az ítélethozatal előtti bírósági eljárás a felülbírálat tárgya, a 
nyomozás  szabályainak  megtartását  abból  a  szempontból  kell 
ellenőrizni,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  az  azokban  előfordult 
eljárási  szabálysértéseket  kijavította-e,  pótolta-e,  illetőleg hogy 
azoknak vagy kijavításuk elmaradásának volt-e lényeges kihatása 
az elsőfokú ítéletre.
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Ugyancsak  vizsgálni  kell  a  felülbírálat  során  közvetlenül  az 
elsőfokú  ítélet  alaki  és  tartalmi  kellékeinek  meglétét  is, 
lényegében  azt,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  megtartotta-e  az 
eljárási  törvénynek  a  határozatokról,  köztük  az  ítéletről,  azok 
rendelkező, indokolási és egyéb részeiről szóló szabályait.

4. A  másodfokú  bíróság  a  bűnösség  megállapítására,  a 
bűncselekmény  minősítésére,  a  büntetés  kiszabására,  valamint 
intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit arra tekintet 
nélkül  bírálja  felül,  hogy  ki,  milyen  okból  fellebbezett.  Így  a 
másodfokú  bíróságnak  a  Btk.  Általános  és  Különös  részében 
foglaltak  alapján  felül  kell  vizsgálnia  az  elsőfokú  ítélet 
rendelkezéseit  és  az  azokhoz  fűzött  indokolás  helytállóságát, 
teljességét,  a  bűnösség,  a  minősítés,  a  büntetés,  esetleg 
intézkedés,  továbbá  az  egyéb  kapcsolódó  rendelkezések 
tekintetében.  A  jogszabályok  helyes  alkalmazását  érintő 
felülbírálat  lesz  az  alapja  a  másodfokú  bíróság  tárgyaláson 
hozandó  helybenhagyó,  megváltoztató,  vagy  egyéb 
határozatának, a polgári jogi igény kérdésében való döntésnek. 
Természetesen ugyanez érvényes  az  akár  tanácsülésen hozható 
különféle tartalmú határozatokra is. A büntetőjogi főkérdésekhez 
szinte  mindig  kapcsolódik  járulékos  kérdésként  a  bűnügyi 
költség, amelyhez kapcsolódó rendelkezésekről hivatalból dönt a 
másodfokú  bíróság.  A  törvény  a  polgári  jogi  igénnyel 
kapcsolatban  ugyanezt  a  rendelkezést  tartalmazza. 
Álláspontunkat ezzel kapcsolatban már kifejtettük. Polgári jogi 
igénnyel  kapcsolatos  döntés  felülbírálatára  csak  ennek  érdemi 
elbírálására  esetén  bejelentett  jogorvoslat  alapján  kerülhet  sor. 
Egyéb törvényes útra utasítás esetén a hatályos törvény senkinek 
sem  biztosít  fellebbezési  jogot.  Ez  utóbbi  esetben  pedig  a 
hivatalból  történő  felülbírálat  mindenképpen  aggályosnak 
tekinthető.

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

6. A fentiektől eltérő a helyzet akkor, ha az elsőfokú bíróság 
egy  vádlott  esetén  egyes  bűncselekményekben  a  vádlott 
bűnösségét  megállapította,  más  bűncselekmények  vádja  alól 
viszont felmentette, vagy az eljárást vele szemben megszüntette, 
mert ilyen esetben a felülbírálat korlátozott, és az nem terjedhet 
ki az elsőfokú ítéletnek fellebbezéssel kifejezetten nem támadott 
felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezéseire. A pontosítás 
kedvéért utalni kell arra is, hogy nem tekinthető a felmentő vagy 
megszüntető rendelkezés elleni fellebbezésnek, ha a fellebbezés 
csupán a felmentés vagy megszüntetés kapcsán egyes járulékos 
kérdésekben hozott rendelkezéseket érint.

Az elvi  és a  gyakorlati  szempontok egyaránt amellett  szólnak, 
hogy nem indokolt a másodfokú bíróságnak a fellebbezéssel nem 
érintett  felmentő  vagy  megszüntető  rendelkezést  hivatalból 
felülbírálnia.  Ez  a  rendelkezés,  amely  a  favor  defensionis 10 

elvének megfelelően a vádlott érdekeit is szolgálja, az elsőfokú 
ítéletnek csak a bűnösséget megállapító fellebbezett részét lehet 
felülbírálni. Ez a részleges jogerő egyik esete, egyben a revízió 
elve alóli egyik – tárgyi jellegű - kivétel, ilyen esetben az ítélet 

10 A terheltnek nyújtott kedvezmény elve, amely már a XIX. század végére kialakult a modern, vegyes rendszerű  
büntetőeljárás  garanciális  szabályaként,  egy  olyan  intézmény,  amely  a  büntetőeljárás  egészén  végigvonulva  a  
fegyverek egyenlőségét hivatott- legalábbis részben- biztosítani.

33



felmentő vagy eljárás megszüntető része már elsőfokon jogerőre 
emelkedik.
Nyilvánvalóan  ide  tartozik  az  az  eset  is,  amikor  az  elsőfokú 
bíróság  felmentő  vagy  megszüntető  rendelkezést  ugyan  nem 
hozott, de a bűnösség körét a vádtól eltérően szűkebben vonta 
meg  a  bűncselekmény  tényállása  tekintetében  és  ezt  a 
fellebbezések  nem  érintik.  Ilyenkor  az  ítélet  idevonatkozó 
részének  felülbírálatát  tartalmilag  ugyanazok  az  okok  teszik 
indokolatlanná,  mint  a  fellebbezéssel  nem  támadott  felmentő 
vagy megszüntető ítéleti rendelkezésekét. Ebben az esetben tehát 
a  másodfokú  bíróság  annak  ellenére,  hogy  az  elsőfokú  ítélet 
minősítéséhez nincs kötve, nem vonhat a bűnösség körébe, és így 
nem tehet jogi minősítés alapjává sem olyan tényeket, amelyeket 
az elsőfokú bíróság a bűnösség köréből mellőzött.
Mindez a ne bis in idem elvének sajátos megnyilvánulásának is 
tekinthetjük,  ha  a  kérdést  a  súlyosítási  tilalom szabályai  felől 
közelítjük  meg.  Az  a  tény,  hogy  a  vádlott  terhére  szóló 
fellebbezés  hiányában  az  elsőfokú  ítélet  felmentő,  büntetést 
megállapító  rendelkezésének  felülbírálata,  illetőleg  ennek 
eredményeként azok súlyosítása kizárt: a súlyosítás lehetőségét 
illetően, tehát ilyen értelemben „részlegesen” az elsőfokú ítélet 
vonatkozó  rendelkezéseinek  jogerőssé  válását  jelenti.  Tehát  a 
másodfokú  bíróság  a  legfontosabb  érdemi  kérdésekben  erre 
irányuló  jogorvoslat  hiányában  a  vádlott  helyzetét  tovább 
súlyosító kihatással újabb rendelkezéseket nem hozhat.

7. A szakasz (3) bekezdése további tárgyi  jellegű kivételeket 
állapít meg a teljes revízió elve alól. Ugyanis ha a fellebbezés 
kizárólag  az  ítéletnek  az  elkobzásra,  vagyonelkobzásra,  a 
pártfogó felügyelet  elrendelésére,  a  lefoglalásra,  a  polgári  jogi 
igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére, vagy a bűnügyi 
költség  viselésére  vonatkozó  rendelkezése  ellen  irányul,  a 
másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül. A 
Be.  Novella  az  elkobzás,  vagyonelkobzás  és  a  pártfogó 
felügyelet  eseteivel  bővíti  azoknak  a  járulékos  kérdéseknek  a 
körét,  amelyek a  teljes  revízió alóli  kivétel  során eddig  szóba 
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jöhettek.  A miniszteri  indokolás  szerint  a  Btk.  rendelkezései 
ugyanis  egyértelműen  meghatározzák  az  elkobzás,  a 
vagyonelkobzás  és  a  pártfogó  felügyelet  elrendelésének 
feltételeit.  A  hivatkozott  intézkedések  alkalmazásakor 
lényegében azt kell eldönteni, hogy a Btk. 77., 77/B., illetve 82. 
§-ában írt feltételek az adott esetben fennállnak-e vagy sem. Ezek 
a rendelkezések az ítélet egyéb rendelkezésétől egyértelműen és 
világosan  elkülönülnek,  így  ha  a  fellebbezés  kizárólag  az 
elkobzás,  vagyonelkobzás  és  a  pártfogó  felügyelet  elrendelése 
ellen irányul, az hasonlóan az eddig is így szabályozott polgári 
jogi  igény,  szülői  felügyeleti  jog  megszüntetése,  lefoglalás  és 
bűnügyi költséghez hasonlóan részleges jogerővel jár.

349.  §  (1)  Ha  az  elsőfokú  bíróság  ítélete  több  vádlottról  
rendelkezik,  a  másodfokú  bíróság  az  ítéletnek  csak  a 
fellebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó részét bírálja felül.
(2)  A  másodfokú  bíróság  a  fellebbezéssel  nem  érintett  
vádlottat felmenti, a bűncselekményének enyhébb minősítése 
folytán  törvénysértően  súlyos  büntetését,  illetve  a  vele 
szemben  büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedést  enyhíti,  
vagy  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  reá  vonatkozó  részét 
hatályon  kívül  helyezi,  és  vele  szemben  az  eljárást 
megszünteti,  illetőleg  az  elsőfokú  bíróságot  új  eljárásra 
utasítja,  ha  a  fellebbezéssel  érintett  vádlott  tekintetében  is 
ugyanígy határoz.
350.  §  Az  ítélet  megalapozatlansága  esetén  az  elsőfokú 
bíróságot  a  349.  §  (2)  bekezdésének  alkalmazásával  akkor  
lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett  
vádlott  felmentését,  a  bűncselekmény  enyhébb  minősítése 
folytán a törvénysértően súlyos büntetés enyhítését, vagy az 
eljárás megszüntetését eredményezheti.

1. Az  a  törvényi  rendelkezés,  hogy  a  349.§  (1)  bekezdése 
alapján  a  másodfokú  bíróság  több  vádlott  esetén  az  elsőfokú 
ítéletet  csak  a  fellebbezéssel  érintett  vádlottakra  vonatkozó 
részében  bírálja  felül,  további,  mostmár  nem  tárgyi,  hanem 
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személyi jellegű kivételt jelent a teljes revízió elve alól. Ugyanis 
ha  valamely  vádlottat  érintően,  azaz  terhére  vagy  javára 
jogosultak  egyike  sem  fellebbezett,  az  ítélet  e  vádlottra 
vonatkozó  részében,  tehát  részlegesen  elsőfokon  jogerőre 
emelkedik és az ítélet e részét illetően nincs helye felülbírálatnak. 
Ebben az esetben a fellebbezéssel érintett, illetőleg nem érintett 
vádlottakra  vonatkozó  elsőfokú  ítéleti  rendelkezéseket  el  kell 
különíteni  és  a  felülbírálatot  csak  a  fellebbezéssel  érintett 
vádlottak tekintetében kell elvégezni.

2. Meghatározott esetekben mégis van lehetőség arra, hogy a 
felülbírálat  kiterjesztésre kerüljön a fellebbezéssel  nem érintett 
vádlottra, vagy vádlottakra nézve is. A fellebbezéssel nem érintett 
vádlottra vonatkozó ítéleti rendelkezések felülbírálatára, a favor 
defensionis elvének megfelelően, annak eredményeként a vádlott 
javára hozható határozat és ez egyben az ítélet nem fellebbezett 
részével kapcsolatos részjogerő áttörését jelenti. A fellebbezéssel 
nem  érintett  vádlott  javára  fellebbezés  hiányában  nyilván 
hivatalból hozható meg ez a döntés. Előre kell bocsátani, hogy 
ezt  a  kivételes  lehetőséget  szorosan  kell  értelmezni.  A 
fellebbezéssel  nem érintett  vádlottra  vonatkozó elsőfokú ítéleti 
rendelkezések  hivatalból  való  felülbírálata  ugyanis  csak  a 
törvényben taxatíve megállapított okokból lehetséges. A törvény 
a  fellebbezéssel  érintett  vádlott  javára  szóló,  de  a  felülbírálat 
következményeként a fellebbezéssel nem érintett vádlottra nézve 
is  ugyanezen  javára  szóló  okból  szükséges  és  leglényegesebb 
döntések hozatalára jogosítja fel a másodfokú bíróságot.
Így akkor nyílik erre lehetőség, amikor a másodfokú bíróság a 
tárgyaláson a fellebbezéssel érintett vádlottak vonatkozásában a 
jogszabályok  helyes  alkalmazásának  felülbírálata  alapján  az 
elsőfokú ítélet megváltoztatásával a vádlottnak a vád alól való 
felmentését,  vagy  bűncselekménye  enyhébb  minősítését,  s  ez 
okból  törvénysértően  súlyos  büntetésének  enyhítését,  vagy 
büntethetőségi  akadály  miatt  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül 
helyezését  és  az  eljárás  megszüntetését,  vagy  az  eljárási 
szabályok  alkalmazásának  és  a  tényállás  megállapításának 
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felülbírálata során eljárási szabálysértés, vagy megalapozatlanság 
okából az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárás 
elrendelését látja szükségesnek. Ebben az esetben a másodfokú 
bíróságnak  azt  kell  vizsgálnia,  hogy  van-e  helye  ugyanezen 
döntések valamelyikének  a  fellebbezéssel  nem érintett  vádlott, 
vagy  esetleg  vádlottak  javára  is.  Amennyiben  igen,  a 
felülbírálatot  a  fellebbezéssel  nem érintett  vádlottra  vonatkozó 
ítéleti  rendelkezésekre  is  kiterjesztve  a  velük  kapcsolatos 
részjogerőt  feloldva  a  fellebbezéssel  nem  érintett  vádlott 
tekintetében  is  meghozza  a  másodfokú  bíróság  a  megfelelő 
határozatát.  A  felülbírálat  során  ez  a  helyzet  különösen  a 
részesség, társtettesség, de esetleg más bűnkapcsolatok esetében 
is.
A  fellebbezéssel  nem  érintett  vádlottra  is  kiterjeszthető 
másodfokú felülbírálatnak tehát kettős feltétele van. Az egyik az, 
hogy csakis a törvényben írt valamely döntésnek legyen helye a 
fellebbezéssel érintett, illetőleg a többi vádlottra nézve egyaránt. 
A másik pedig az, hogy nemcsak magának a határozatnak, hanem 
okának, tehát a jogalapjának is azonosnak kell lennie valamennyi 
vádlott tekintetében. Emiatt ez a szabály az ún. „összefüggő ok” 
szabályaként került a szakirodalomban elnevezésre. 11

A törvényhely megszövegezéséből, hogy „ugyanígy határoz” ez 
a  jogértelmezés  következik,  ami  az  ebben  a  körben  folytatott 
bírói gyakorlatban is kifejezésre jut. Tehát ha pl. a felmentésnek 
a  fellebbezéssel  érintett  vádlottnál  a  bűncselekmény hiánya az 
oka,  ugyanennek  kell  lennie  a  fellebbezéssel  nem  érintett 
vádlottnál  is  és  nem  pl.  büntethetőséget  kizáró  oknak  vagy 
bizonyítottság hiányának. Folytatva a példálózást, ha a hatályon 
kívül  helyezésre  és  az  eljárás  megszüntetésére  ugyanannak  a 
büntethetőségi  akadálynak  kell  alapot  adnia  mind  a 
fellebbezéssel érintett, mind a többi vádlottnál.

11 Az összefüggő okkal kapcsolatos törvényi rendelkezés indokoltságát már korán felismerték , hisz a a Bp.387.§-a 
szerint: „ A fellebbező vádlott javára szolgáló körülmény alapján, ha az más vádlottra nézve is fennforog, az ítélet az  
utóbbi  javára  is  megváltoztatandó  habár  fellebbezésel  nem  élt  is.”  És  ehhez  hozzátéve  azt  is,  hogy  azok  a  
körülmények, melyek a többi vádlottnál is figyelembe veendők, nemcsak az anyagi törvényből, hanem a bizonyítás  
anyagából s az eljárási szabályok megsértéséből is meríthetők, mert a törvény semmi megszorítást nem tartalmaz.  
Balogh, Illés, Vargha: i.m.42.o.
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Az  összefüggő  okra  hivatkozással  hozható  határozatok  között 
különös figyelmet érdemel az, amelyik a büntetés enyhítésével 
kapcsolatos. A törvény rendelkezése szerint a fellebbezéssel nem 
érintett  vádlottra  kiterjeszthető  felülbírálatnak  az  elsődleges 
feltétele  ebben az  esetben is  az,  hogy a  fellebbezéssel  érintett 
vádlottéval azonos, közös bűncselekményről legyen szó. Ehhez 
képest további feltételek, hogy a másodfokú bíróság a felülbírálat 
eredményeként a fellebbezéssel érintett vádlott cselekményét az 
anyagi jogszabályok helyes alkalmazásával enyhébben minősítse 
és a minősítésnek a megváltoztatására figyelemmel bizonyuljon 
törvénysértően  súlyosnak  e  vádlott  büntetése,  amelyet  a 
másodfokú  bíróság  egyidejűleg  enyhít  és  hogy  mindezek  a 
körülmények a fellebbezéssel nem érintett vádlottra nézve külön-
külön is fennálljanak. Ebből következik, hogy az említett esetben 
a felülbírálatot a fellebbezéssel nem érintett vádlottra csak akkor 
lehet kiterjeszteni, ha a minősítésváltozás folytán vele szemben is 
törvénysértően súlyossá válik a büntetés és így azt enyhíteni kell. 
Előfordulhat  ugyanis,  hogy  a  minősítés  módosulása  miatt  a 
fellebbezéssel  érintett  vádlott  büntetése valóban törvénysértően 
súlyosnak  tekinthető,  de  a  fellebbezéssel  nem érintett  vádlotté 
nem. Sőt az is elképzelhető, hogy éppen az enyhébb minősítés 
következtében  értékelhető  az  megfelelőnek,  ebben  az  esetben 
természetesen  nincs  helye  az  összefüggő  ok  szabálya 
alkalmazásának.  Ezt  a  kérdést  tehát  az  egyes  ügyekben  a 
másodfokú  bíróságnak  mindig  az  egyéniesített  és  arányosított 
büntetéskiszabás  követelményének  szem  előtt  tartásával  kell 
megítélnie.

3. Egyértelmű tehát,  hogy csak a  fellebbezéssel  nem érintett 
vádlott javára engedi meg a vele szemben egyébként érvényesülő 
részjogerő áttörését a törvény. Az, hogy a másodfokú határozat a 
fellebbezéssel nem érintett vádlott javára szólónak is tekinthető , 
felmentés,  a  büntetés  enyhítése  vagy  az  eljárás  megszüntetése 
esetén  egyértelmű  és  nyilvánvaló.  Ennek  az  elvnek  azonban 
hatályon kívül helyezés esetén is  érvényesülnie kell.  Ebben az 
esetben  ugyanis  a  másodfokú  bíróság  a  tényállásnak  a 
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megismételt  eljárásában várható módosulására figyelemmel azt 
kell  értékelni,  hogy  az  új  eljárás  eredményezheti-e  a 
fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a bűncselekmény 
enyhébb minősítése folytán törvénysértően súlyos büntetésének 
enyhítését,  vagy  esetleg  az  eljárás  megszüntetését.  Kizárólag 
akkor lehet megalapozatlanság okából hatályon kívül helyezni az 
ítéletet a fellebbezéssel nem érintett vádlott tekintetében, ha az 
említett  kedvező  érdemi  döntésekre  kilátás  van.  Ellenkező 
esetben  ugyanis  a  másodfokú  határozat  nem  szolgálná  a 
részleges jogerő feloldásának alapvető célját és a fellebbezéssel 
nem érintett vádlott érdekét.
Nyilvánvaló,  hogy  a  másodfokú  bíróságnak  a  legalaposabb 
körültekintés mellett sem könnyű előzetesen megítélnie azt, hogy 
az új eljárás fejleményei feltétlenül az említett kedvező döntések 
valamelyikét eredményezik a fellebbezéssel nem érintett vádlott 
számára.  Ennek  ellenére  a  másodfokú  bíróság  hatályon  kívül 
helyező  határozatot  csak  abban  az  esetben  hozhat,  ha  a 
hivatkozott  esetek  reális  lehetősége,  sőt  valószínűsége  fennáll. 
Előfordulhat, hogy a megismételt eljárás során a tényállás előre 
nem látható módosulása következtében ez az elgondolás nem fog 
realizálódni és nem lehetne a vádlottra kedvezőbb döntést hozni. 
Ezt  megelőzendő a  törvényi  szabályozás a  megismételt  eljárás 
esetében  úgy  rendelkezik,  hogy  a  súlyosítási  tilalom korlátját 
beilleszti a fellebbezéssel nem érintett vádlottak vonatkozásában 
hozandó döntést illetően.

Bírói gyakorlat:

A  különleges  eljárásokban  hozott  határozatok  felülbírálata  során  is  alkalmazandók  a  felülbírálat  
terjedelmére vonatkozó eljárási szabályok (BH.2004.175.).

A fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással együtt akkor is felülbírálja a  
másodfokú  bíróság,  ha  a  fellebbezés  kizárólag  a  feltételes  szabadságra  bocsátásra,  a  végrehajtási  
fokozatra  vonatkozó  rendelkezéseket  támadja,  illetve  az  ilyen  rendelkezések  hiányát  sérelmezi 
(BH.2004.175.).

Az ítéletnek a büntetőjogi felelősséget meg nem állapító része külön felmentő rendelkezés hiánya esetén  
sem felülbírálat tárgya, ha azt kifejezetten nem támadja fellebbezés ( BH.2004.174.).

Ha a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során a másodfokú bíróságnak a fellebbezési eljárás  
során hozott határozatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárás során a másodfokú bíróság az  
elsőfokú bíróság ítéletét teljes terjedelmében bírálja felül ( BH.1997.264.).
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A  fellebbezés  érdemi  elbírálását  nem  lehet  megtagadni,  illetőleg  annak  fellebbezési  tárgyalás  
megtartása nélkül történő elbírálása törvénysértő, ha a fellebbezési okra tévesen hivatkoztak, illetve a  
perorvoslati nyilatkozatot tévesen tették ( BH.1995.333.).

Ha a fellebbezés az elsőfokú bíróság ítélete ellen kizárólag a szülői felügyeleti jog megszüntetése ellen  
irányul,  úgy  a  másodfokú  bíróság  az  ítéletnek  kizárólag  ezt  a  rendelkezését  bírálhatja  felül  
( BH.1995.270.).

Ha az elsőfokú bíróság a jogszabály téves alkalmazásával az egyébként bűncselekményként minősülő  
magatartást  szabálysértésként  értékeli  és  a  megállapított  bűncselekmény  mellett  emiatt  az  eljárást  
megszünteti,  a  terhelt  terhére  a  megszüntető  határozat  miatt  bejelentett  fellebbezés  hiányában  a  
részjogerő folytán ezt a téves rendelkezést a másodfokú bíróság nem változtathatja meg ( BH.1994.68.).

Több vádlott esetében az elsőfokú bíróság ítéletének a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezése is csak  
a fellebbezéssel érintett vádlott vonatkozásában bírálható felül ( BH.1981.257.).

Az első fokú ítéletnek a fellebbezéssel nem érintett  egyik terheltjével szemben hozott,  a polgári jogi  
igényre  vonatkozó  téves  rendelkezését  a  másodfokú  bíróság  akkor  sem  változathatja  meg,  ha  a 
fellebbező másik terhelt vonatkozásában a polgári jogi igényt elutasítja ( BH.1989.393.).

A fellebbezéssel nem érintett vádlott törvénysértő felmentése a másodfokú eljárás során a fellebbező  
vádlott felmentése esetén (BH.1989.263.).

A  fellebbezéssel  érintett  terhelttárs  vonatkozásában  történő  felülbírálás  törvénysértő  elmulasztása  
(BH.1984.441.).

A másodfokú bíróság akkor is köteles felülbírálni a fellebbezéssel nem érintett terheltre vonatkozó első  
fokú ítéletet, ha a fellebbező terheltekkel azonos okon alapuló felmentő rendelkezés a bűnhalmazatban 
álló bűncselekmények egyikét érinti ( BH.1981.397.).

Több terhelt esetében az elsőfokú bíróság ítéletének a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezése is csak  
a fellebbezéssel érintett terhelt vonatkozásában bírálható felül ( BH.1981.257.).

Amennyiben a másodfokú bíróság a bizonyítás alapján megállapítja,  hogy az elsőfokú bíróság által  
vagyon elleni bűncselekményként értékelt magatartás az értékre tekintettel csak szabálysértés és ezért  
felmentő rendelkezést hoz: összefüggés esetén a fellebbezéssel nem érintett vádlottat illetően is hasonló  
határozat meghozatalának van helye ( BH.1980.79.).

Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához

351.  §  (1)  A  másodfokú  bíróság  a  határozatát  az  elsőfokú 
bíróság által  megállapított  tényállásra  alapítja,  kivéve,  ha az 
elsőfokú  bíróság  ítélete  megalapozatlan,  illetőleg  a 
fellebbezésben  új  tényt  állítottak  vagy  új  bizonyítékra 
hivatkoztak [323.  § (3)  bek.],  és ennek alapján a másodfokú 
bíróság bizonyítási eljárást folytat le.
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(2) Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha
a) a tényállás nincs felderítve,
b) az elsőfokú bíróság nem állapított  meg tényállást,  vagy a  
tényállást hiányosan állapította meg,
c) a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával,
d)  az  elsőfokú  bíróság  a  megállapított  tényekből  további 
tényre helytelenül következtetett.

1. A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által 
megállapított  tényállásra  alapítja,  kivéve,  amikor  az  elsőfokú 
bíróság  ítélete  megalapozatlan  vagy  a  fellebbezésben  új  tényt 
állítottak, illetve új bizonyítékra hivatkoztak. Az első fokú ítélet 
tényállásához  való  kötöttség  a  másodfokú  bírósági  eljárásnak 
egyik legjelentősebb elvi szabálya, melynek alapvető indoka az, 
hogy a nagyrészt szabad, un. vegyes bizonyítási  rendszerben a 
közvetlenség alapelve szerint eljáró elsőfokú bíróság folytatja le 
közvetlenül a bizonyítást s állapítja meg közvetlen benyomásai 
alapján mindenre kiterjedő mérlegelést követően a tényállást.
Ez  az  alapelv  az  egész  büntetőeljárásnak  olyan  fontos  és 
meghatározó tétele, hogy abból még az elsőfokú határozatot és az 
eljárást  felülbíráló  másodfokú  bíróságra  is  kötelezettségek 
hárulnak.  A  tényálláshoz  kötöttség  elvében  tükröződik  az  a 
sajátosság, hogy a másodfokú bíróság nem „ténybíróság”, hanem 
elsősorban  jogi,  törvényességi  kérdéseket  vizsgál.  Mindebből 
következik,  hogy a  másodfokú eljárásban az elsőfokú bírósági 
tárgyaláson  közvetlenül  megvizsgált  és  szabadon  értékelt 
bizonyítékok  alapján  megállapított  tények  tekintetében 
érvényesül  a  tényálláshoz  kötöttség.  Ez  alól  kivétel  ha  az 
elsőfokú ítélet megalapozatlan. A tényállás megállapításában az 
elsőfokú  bíróság  szerepének  kiemelése  azért  indokolt,  mert  a 
bizonyításnak  a  másodfokú  eljárásban  korlátozott  lehetősége 
miatt  a  felülbíráló  bíróság  nem  rendelkezik  a  tényállás 
megállapításának  ugyanolyan  közvetlen  eszközeivel,  mint  az 
elsőfokú bíróság. Ebből levonható az a következtetés is, hogy a 
másodfokú  eljárás  nem  új  elsőfokú  eljárás,  nem  az  ügy  új 
elbírálása, hanem az elsőfokú elbírálás felülbírálata.
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A  tényálláshoz  kötöttség  lényegében  azt  jelenti,  hogy  a 
bizonyítékokat az elsőfokú bíróságtól eltérően értékelni s az ott 
megállapított  tényállástól  eltérő  tényállást  megállapítani  a 
másodfokú  eljárásban  nem  lehet.  Kivételek  ez  alól  a 
megalapozatlanság kiküszöbölésének egyes törvényben írt esetei. 
A tényálláshoz  kötöttség  elvét  sérti  ha  a  másodfokú  bíróság 
megalapozott elsőfokú ítélet esetén bizonyítást vesz fel, illetve új 
ténybeli következtetést alkalmaz.

2. A tényálláshoz  kötöttség  rendelkezéseinek  értelmezésénél 
vizsgálni  kell  egyrészt,  hogy  részleteiben  mire  vonatkozik  a 
tényálláshoz kötöttség és milyen körben érvényesül, továbbá azt 
a kérdést, hogy melyek a tényálláshoz kötöttség szabályai alóli 
kivételek.  Az  előbbi  kérdés  a  tényállás,  az  utóbbi  a 
megalapozatlanság  fogalmának  közelebbi  vizsgálatát  teszi 
szükségessé.

A  tényállás  terjedelmével  vagy  a  tényállás  körét  illetően  a 
következőkre kell rámutatni. A másodfokú bíróság a határozatát 
–  annak megalapozott  volta  esetén  -  az  elsőfokú bíróság  által 
megállapított tényállásra alapítja. A tényállásnak az elméletben és 
a gyakorlatban háromféle fogalma ismert, a törvényi tényállás, a 
történeti  tényállás,  az  ítéleti  tényállás.  E  törvényhely 
alkalmazásánál  lényegében  az  utóbbiról,  azaz  az  ítéleti 
tényállásról van szó. Minthogy az ítéleti tényállás nem más, mint 
az  elsőfokú bíróság megítélése  szerint  megállapítható  történeti 
tényállás. Ennek helyességét pedig mindig ez az adott törvényi 
tényállás  alapján  kell  megítélni.  A  másodfokú  bíróságnak 
végeredményben  azt  kell  megvizsgálnia,  hogy  az  elsőfokú 
ítéletben  a  bizonyítás  tárgyát  képező  lényeges  tények 
megvannak-e  állapítva,  ugyanis  a  tényálláshoz  kötöttség  ezek 
tekintetében érvényesül.
A  tényálláshoz  kötöttség  vonatkozik  az  ítéleti  tényállásként 
megállapított történeti tényállás valamennyi lényeges elemére és 
a bűncselekmény megvalósulásának minden fontos mozzanatára. 
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Ezektől  eltérő  vagy  ezeken  túlmenő  megállapításokat  a  már 
említett  megalapozatlanság  esetét  kivéve  a  másodfokú bíróság 
nem  tehet.  Ilyen  lényeges  tények  különösen  az  elkövető 
személye  és  személyisége,  a  bűncselekmény  elkövetésének 
lefolyása, az elkövetés előzményei, helye, ideje, eszköze, módja, 
továbbá közvetlen okai.
Ezeken  belül  is  nagyon  fontosak  az  elkövető  személye,  az 
elkövetési  magatartás,  a  büntethetőség,  a  terhelő,  mentő 
körülmények,  az  elkövetés  helye,  ideje,  módja,  eszköze,  a 
bűncselekménnyel  okozott  kár,  eredmény,  a  minősítés  és  a 
büntetés vagy intézkedés alapjául szolgáló tények.
A  törvény  a  megalapozottság  fogalma  helyett  arra  ad 
szabályozást,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  ítélete  mikor 
megalapozatlan.  A  351.§  (2)  bekezdése  szerint  az  elsőfokú 
bíróság ítélete megalapozatlan, ha a tényállás nincs felderítve, az 
elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást, vagy a tényállást 
hiányosan állapította meg, a megállapított tényállás ellentétes az 
iratok tartalmával,  vagy ha az elsőfokú bíróság a megállapított 
tényekből további tényre helytelenül következtetett.

3. A megalapozatlanság leggyakoribb esete a felderítetlenség, 
amikor az elsőfokú bíróság a tényállást részben, vagy egészben 
nem  derítette  fel.  A  felderítetlenség  fogalma  a  75.§ 
rendelkezéseinek  tükrében  vizsgálandó,  amely  szerint  a 
bizonyítás azokra a tényekre terjed ki,  amelyek a büntető és a 
büntetőeljárási  jogszabályok  alkalmazásában  jelentősek.  A 
bizonyítás  során  a  tényállás  alapos,  teljes  és  hiánytalan,  a 
valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni. Emellett pedig 
a  bizonyítás  kiterjedhet  a  büntetőeljárás  járulékos kérdéseinek, 
különösen a polgári jogi igénynek elbírálásában jelentős tényekre 
is.

A felderítetlenséggel kapcsolatos bírói gyakorlat – mindezidáig 
mondhatni - töretlen volt. Ennek lényege, hogy a bíróságnak az 
anyagi  igazságot,  azaz  a  hiánytalan  és  helyes  tényállást  kell 
megállapítania.
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Kérdés,  hogy  miként  lehet  ezt  összhangban  hozni  a  75.§  (1) 
bekezdésébe  beépített  új  szabályozással,  amely  szerint  ha  az 
ügyész  nem  indítványozza,  a  bíróság  nem  köteles  a  vádat 
alátámasztó  bizonyítási  eszközök  beszerzésére  és 
megvizsgálására.  Az  új  törvényi  szabályozás  jelentősége 
rendkívül  fontos,  ezért  indokolt  várható  következményeinek 
részletesebb  elemzése.  A  miniszteri  indokolás  szerint  a 
szabályozás  indoka,  hogy  a  tisztességes  eljárás 
követelményeinek  alapfeltétele  a  vádlói  és  az 
igazságszolgáltatási  funkciók  szétválasztása.  A  bíróság  és  az 
ügyészség  feladatainak  elkülönítése,  az  egyes  tevékenységi 
körökre  vonatkozó  részletes  szabályok,  az  eljárás  alanyai 
számára  előírt  kötelezettségek  és  a  részükre  biztosított 
jogosultságok  kialakításának  módja  eljárási  garanciát  jelent  a 
védelem számára is.
A 4.§ (1) bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a vád 
bizonyítása a vádlót terheli.
Ha  az  ügyész  emel  vádat,  bizonyítania  kell,  és  a  217.§  (1) 
bekezdés i) pontja szerint már a vádiratnak is tartalmaznia kell a 
bizonyítási  eszközök  megjelölését,  továbbá  azt  is,  hogy  azok 
milyen  tény  bizonyítására  szolgálnak.  Ha  a  vádirat  hiányosan 
jelöli  meg  a  bizonyítási  eszközöket,  a  vád  törvényesnek 
tekinthető ugyan, de ez a bírósági eljárásban következményekkel 
jár.  A  bíróságnak  továbbra  is  hivatalból  kell  intézkednie  a 
bizonyítási  eszközök  beszerzéséről.  Ezért  a  tárgyalás 
előkészítésének  szakaszában  ha  szükséges,  az  ügyészt 
megkeresheti  a 268.§ (1) bekezdése alapján további bizonyítás 
eszközök beszerzése, illetve felkutatása érdekében. Ha az ügyész 
nem tesz eleget a megkeresésnek, a bíróság a 267.§ (1) bekezdés 
k) pontja alapján megszünteti az eljárást.
A tárgyalás  előkészítését  követően  is  intézkedhet  hivatalból  a 
bíróság  további,  így  akár  a  vádat  alátámasztó  bizonyítási 
eszközök  beszerzésére.  Amennyiben  az  ügyész  erre  nem  tesz 
indítványt,  a  bíróság  erre  nem  is  hívhatja  fel,  mert  ezzel  a 
felhívással az eljárási feladatok megosztásával és a bizonyítási 
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teherrel  kapcsolatos alapvető rendelkezések sérülnének,  mert  a 
bíró nem ítélkező, hanem vádlói funkciót gyakorolna.
További izgalmas kérdés, hogyha az elsőfokú bíróság a 267.§ (1) 
bekezdés  k)  pontja  alapján  szünteti  meg  az  eljárást,  mert  az 
ügyész  a  vádirat  hiányosságait  nem  pótolta,  illetve  nem  tett 
eleget a 268.§ (1) bekezdés szerinti megkeresésben foglaltaknak, 
az  így  meghozott  végzés  ellen  van-e  helye  fellebbezésnek.  A 
törvény alapján van helye, mert a jogorvoslat nincs kizárva. A 
bejelentett fellebbezés lényegében a vád törvényességének vagy 
annak megállapítására irányul, hogy a vádemelés formájára előírt 
alakszerűségének  megsértése  okából  nincs  akadálya  az  eljárás 
folytatásának.
A  másodfokú  bíróság  dönthet  úgy  a  megszüntető  végzés 
meghozatalakor, hogy törvényes volt a vád, és nincs akadálya az 
eljárás folytatásának. Arra azonban már nincs lehetőség, hogy az 
ügyész  –  de  ez  természetesen  igaz  a  pótmagánvádló  és  a 
magánvádló esetében is -  a végzés elleni fellebbezésben,  vagy 
akár  egyidejűleg  pótolja  az  eljárás  megszüntetésére  okot  adó 
körülményeket. A törvény ugyanis a fellebbezést nem zárja ki, de 
mivel  a  másodfokú  bíróság  a  végzés  törvényes  voltát  bírálja 
felül,  így  a  fellebbezésben  történő  „hiánypótlás”  elfogadására 
nincs mód.
Egyébként  a  másodfokú  eljárásban  nem  tekinthető  az  eljárás 
folytatására  lényeges  hatást  gyakorló  eljárási  szabálysértésnek, 
hogy az elsőfokú bíróság nem szüntette meg az eljárást a 267.§ 
(1) bekezdés k) pontja alapján, pedig annak feltételei fennálltak. 
A másodfokú bíróság  ugyanis  a  vád  alakszerűségeinek hiánya 
ellenére  meghozott  első  fokú  ítéletet  bírálja  felül.  Annak 
természetesen nincs akadálya,  hogy a  törvényes  vád hiányát  a 
másodfokú bíróság is megállapítsa és ebben az esetben a 373.§ 
(1) bekezdés I/c) pontja alapján az eljárás megszüntetése mellett 
hatályon kívül helyezze az elsőfokú bíróság ítéletét.
Az  ügyész  bizonyítási  kötelezettsége  a  törvény  rendszerében 
elsődleges,  ez  még  hangsúlyosabb  akkor,  ha  a  bizonyítási 
eszközök felkutatása szükséges.
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A 28.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  közvádlói  funkciót  ellátó 
ügyésznek kötelessége, hogy mind a terheltet terhelő és mentő, 
mind  a  büntetőjogi  felelősséget  súlyosító  és  enyhítő 
körülményeket  az  eljárás  minden  szakaszában  figyelembe  kell 
vennie. A bíróság, mint igazságszolgáltatási szerv, független és 
pártatlan,  ezért  semmiképpen  sem  kötelezhető  nyomozásra, 
feladata  ugyanis  a  bizonyítékok  szabad  értékelése  és  a 
büntetőjogi  felelősség  kérdésében  az  igazságos  döntés 
meghozatala. Nem egyeztethető össze alkotmányos és eljárásjogi 
szerepével a vádlói-nyomozati funkcióhoz kapcsolódó felderítés.
A váddal való rendelkezésből eredő el járási feladatok teljesítése 
vagy  elmulasztása  kizárólag  az  ügyész  felelőssége.  Az  állami 
büntetőigény  érvényesítése  az  ügyész  alkotmányos 
kötelezettsége  és  mulasztásából  eredő kockázatát  is  az  ügyész 
viseli.  A Be.  Novella  e  kérdést  megnyugtatóan  rendezte  s  a 
törvény több rendelkezésében kifejezésre juttatja. Utalni kell rá, 
hogy a módosítást megelőzően is már részben érvényre jutottak 
ezen elvek s megjelentek a bírói gyakorlatban is.
A kockázat csökkentéséhez fűződő érdek semmikképp sem lehet 
erősebb, mint a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítése. Ez 
utóbbinak  viszont  feltétele  az  eljárási  funkciók  tiszta 
elkülönítése,  amely  miatt  került  sor  az  említett  törvényi 
rendelkezés beiktatására.
Lehetőségként  viszont  megmarad  a  bíró  számára  az  ügyészi 
indítvány  nélkül  is  a  terhelő  bizonyíték  beszerzésére  való 
intézkedés, mert azt a törvény nem tiltja, de kötelezettségként a 
vádlói indítvány hiányában már nem írja elő. Ez az adott ügyben 
eljáró bíró szerepét rendkívüli módon felértékeli.
Mindenesetre a felülbírálat szempontjából ez azt jelenti, hogy az 
elsőfokú bíróság ügyészi indítvány hiányában terhelő bizonyíték 
beszerzésére nem kötelezhető, tehát a másodfokú eljárásban sem 
lehet  ezt  felróni,  és ezt  megalapozatlansági okként (  351.§ (2) 
bekezdés a) pont) kezelni.
További kérdésként vethető fel, hogy pótolhatja-e a másodfokú 
bíróság  mellett  eljáró  ügyész  az  első  fokon  eljáró  ügyész 
mulasztását.  Amennyiben  ez  megalapozatlansági  okot  nem 
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képez, akkor a felülbírálatot végző bíróság kötve van az elsőfokú 
bíróság által megállapított tényálláshoz, tehát a válasz a szerző 
álláspontja szerint nemleges.
Az  egyik  leggyakoribb  megalapozatlansági  okra,  a 
felderítetlenségre  visszatérve  megállapíthatjuk,  hogy  az 
mindenképpen fennáll  akkor,  ha  a  bűnösség,  a  minősítés  és  a 
büntetőjogi következmények körét érintő tényekre a bizonyítás 
nem  terjedt  ki  vagy  nem  teljes.  Kifejezetten  a  bizonyítás 
hiányosságai  azonban  csak  akkor  eredményeznek 
felderítetlenséget, ha a bizonyítékok beszerzésére valóban reális 
lehetőség volt, de azt az elsőfokú bíróság elmulasztotta.
Ha  az  elsőfokú  bíróság  az  eljárás  résztvevőinek  a  bizonyítás 
iránti  indítványait  alaptalanul  utasítja  el,  az  szintén 
felderítetlenséget eredményezhet.
Fontos  és  lényeges  felderítési  kötelezettség  a  bűncselekmény 
törvényi  tényállási  elemeinek  tisztázása.  Ennek  megfelelően  a 
bírói gyakorlat következetesen megalapozatlanságnak értékeli ha 
az  elkövetők  személye,  az  elkövetési  magatartás,  az  okozati 
összefüggés,  a  szándékosság  vagy  gondatlanság,  az  elkövetés 
indítóoka,  helye,  ideje,  módja,  eszköze,  a  bűncselekménnyel 
okozott  kár,  eredmény  vagy  egyéb  következmények  alapját 
képező tények hiányos megállapítását.
A felderítési kötelezettség, a tényállás tisztázása bírói feladat, így 
nem lehet részben sem a szakértőre bízni azt a következtetést, 
amely  a  vádlott  szándékának  megállapítására  irányul. 
Kiemelkedő  súlyú  bűnügyben,  amilyen  az  emberölés, 
felderítetlen és megalapozatlan a tényállás, amikor az elkövetés 
módja  a  sértett  fejének  nagy  erővel  történő  megütése,  és  a 
bíróság  nem  ellenőrzi  az  ügyben  felmerült  adatokat,  amelyek 
szerint a sértett korábban szenvedett töréssel járó fejsérülést.
A  büntethetőséget  kizáró  vagy  megszüntető  okok,  a 
magánindítvány,  feljelentés,  kívánat,  továbbá  a  terhelő-mentő 
körülmények  megállapításának  alapját  képező  tények 
felderítetlensége szintén megalapozatlanságot eredményez.
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A törvényes és igazságos büntetés vagy intézkedés az enyhítő-
súlyosító  körülmények  teljes  körű  tisztázásával  teszik  csak 
megalapozottá az ítéletet.
Az első fokú eljárásban lefolytatott bizonyításnak teljes körűnek, 
azaz  minden  lényeges  tényre  kiterjedőnek  kell  lennie,  ez 
lényegében a megalapozottság előfeltétele.
Ha  a  bizonyítandó  tény  vonatkozásában  az  ellentétes  adatok 
merülnek  fel,  úgy  valamennyi  rendelkezésre  álló  közvetlen  és 
közvetett bizonyíték megvizsgálása indokolt.
A Be. nagyrészt szabad bizonyítási rendszere lehetőség ad arra is, 
hogy  egyetlen  tanú  vallomása  alapja  legyen  a  bűnösség 
megállapításának,  ekkor  azonban  fokozott  gondossággal  kell 
felderíteni a tanú szavahihetőségével kapcsolatos körülményeket. 
Ugyanígy a vádlott tagadása esetén csak akkor megalapozott az 
ítélet, ha a vádlott-társ tagadó vallomását egyéb bizonyítékok is 
alátámasztják.
Szintén felderítetlen  a  tényállás  a  szakvélemények között  lévő 
lényeges  ellentmondások  feloldása  nélkül,  vagy  ha  nem 
tisztázódnak a vádlott és a tanúk tárgyaláson, illetve a nyomozás 
során tett vallomása között lévő ellentétek.
Ezeken  túl  még  az  egyéb  természetű  mulasztás  is 
felderítetlenségen  alapuló  megalapozatlanságot  okoz,  pl.  ha  a 
korábbi  eltérésekre  vonatkozó  iratok  beszerzésének  hiányában 
nem  lehet  a  visszaesés,  a  feltételes  szabadságra  bocsátásból 
kizárás,  vagy  felfüggesztett  szabadságvesztés  utólagos 
végrehajtása kérdésében megfelelően döntést hozni.
Ha  a  lényeges  tények  tisztázottak,  akkor  egyes  kisebb 
jelentőségű  tények  felderítetlensége  viszont  nem  teszi 
megalapozatlanná az ítéletet.

4. Viszonylag  ritkán,  de  természetesen  előforduló 
megalapozatlansági  ok,  ha  a  bíróság  nem  állapított  meg 
tényállást  (ez  elsősorban  felmentő  ítéletnél  fordulhat  elő)  és 
gyakoribb,  hogy  a  megállapított  tényállás  hiányos.  Ekkor  a 
tényállás  felderített  és  a  szükséges  bizonyítási  anyag  is 
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rendelkezésre áll, de a tényállás azokat még nem vagy nem teljes 
körűen tartalmazza.
A tényállást akkor tekinthetjük teljesnek, ha az anyagi és eljárási 
törvények  alkalmazása  tekintetében  a  releváns  tényeket  az 
elsőfokú bíróság maradéktalanul megállapította. Ez lényegében 
azt  jelenti,  hogy  az  elsőfokú bíróság a  büntetőjogi  főkérdések 
elbírálásához  szükséges  tényeket  nemcsak  felderítette,  hanem 
azokról az ítélet tényállásában számot is ad. Amennyiben az ítélet 
tényállása  hiányos,  úgy  nem  lehet  állást  foglalni  abban  a 
kérdésben,  hogy  helyesen  bírálta-e  el  az  elsőfokú  bíróság  az 
ügyben felmerült kérdéseket.
A bírói  gyakorlat  szerint  a  tényállás  végül  is  ugyanazokra  a 
tényekre  vonatkozóan  lehet  hiányos,  mint  amelyek  a 
felderítetlenségból  fakadóan  eredményezhetnek 
megalapozatlanságot.  Így  különösen  a  terhelt  személye,  az 
elkövetési  magatartás,  a  bűnösség,  a  büntethetőség  kérdése,  a 
terhelő és mentő körülmények, az elkövetés helye, ideje, módja, 
eszköze, a bűncselekménnyel  okozott kár, eredmény továbbá a 
minősítés, és a büntetés alapjául szolgáló tények.
A  ténymegállapítási  hiányosságban  megnyilvánuló 
megalapozatlanság  kiküszöbölési  módja  az  iratok  vagy  a 
bizonyítás  alapján  történő  tényállás  kiegészítés,  helyesbítés, 
illetve  kivételesen  súlyos  esetben  az  elsőfokú  ítélet  hatályon 
kívül helyezése. Amennyiben a hiányos ténymegállapítás oka az, 
hogy  az  egyes  lényeges  tényekre  szükséges  bizonyítékokat  az 
elsőfokú  bíróság  nem szerezte  be,  úgy  nem hiányos  tényállás 
megállapításról, hanem felderítetlenségről beszélhetünk.
A  bírói  gyakorlat  szerint  hiányos  a  tényállás,  ha  a  kóros 
részegség  fennállására  vonatkozó  lényeges  tényeket  a  bíróság 
nem  állapítja  meg.  Ha  valamely  ellenőrzési  kötelesség 
elmulasztásával  elkövetett  bűncselekményről  van  szó,  a 
bizonyítás anyaga alapján pontosan meg kell állapítani, hogy a 
vádlott  milyen  ellenőrzési  tevékenységet  mulasztott  el,  ennek 
hiányában a tényállás hiányos, nem lehet tudni ugyanis azt, hogy 
miben áll a vádlott cselekménye, és az mennyiben van okozati 
összefüggésben a bekövetkezett eredménnyel.
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5. Ugyancsak  megalapozatlanságot  eredményező 
ténymegállapítási hiba az iratellenesség, amelynek lényege, hogy 
a  megállapított  tényállás  ellentétes  az  iratok  tartalmával.  Az 
elsőfokú  bíróság  ténymegállapításainak  a  bizonyítást  nem 
igénylő  köztudomású vagy a  hivatalos  tudomás alapján ismert 
tények  szűk  törvényi  kivételétől  eltekintve  hiteles 
bizonyítékokon kell nyugodniuk. Az ítéleti ténymegállapításokat 
rendszerint  az  elsőfokú  eljárásban  készült  különféle  okiratok 
támasztják  alá  amelyek  közül  is  különös  jelentősége  van  az 
elsőfokú  tárgyalási  jegyzőkönyvnek,  ez  tartalmazza  ugyanis  a 
tárgyaláson felvett bizonyítást, amely alapja az elsőfokú bíróság 
ügydöntő határozatának.

Ha az elsőfokú bíróság a bűnösség, a minősítés és a büntetőjogi 
következmények elbírálása szempontjából lényeges tényeket úgy 
rögzíti, hogy azok nincsenek összhangban az iratok tartalmával, 
az  érintett  megállapítások  nem  lehetnek  alapjai  a  másodfokú 
érdemi  döntésnek,  hanem  az  ellentmondások  feloldásáról  az 
iratok  alapján  a  tényállás  kiegészítéséről  vagy  helyesbítéséről 
kell  gondoskodni.  Iratellenes  a  tényállás,  ha  valamely 
ténymegállapításra az iratok közt egyáltalán nincs adat, vagy van 
ugyan,  de  annak  tartalma  egészben  vagy  részben  eltér  az 
elsőfokú bíróság által tett ténymegállapítástól.

Viszonylag gyakori, hogy az elsőfokú bíróság a vádlott vagy a 
tanú vallomása,  illetve a  szakvélemény alapján olyan tényeket 
állapít meg, amelyek az érintett  vallomásban nem szerepelnek, 
illetőleg  eltérő  vagy  ellentétes  értelemben  szerepelnek. 
Amennyiben  az  ilyen  megállapítások  lényeges  tényeket 
érintenek,  megalapozatlanná  teszik  az  ítéletet.  Ezzel  szemben 
nem iratellenes a tényállás  ha az elsőfokú bíróság a tárgyalási 
jegyzőkönyvben  rögzített  egymással  ellentétes  tanúvallomások 
vagy egyéb bizonyítási eszközök, bizonyítékok közül egyeseket 
elfogad ítélkezése alapjául, másokat elvet. Ez esetben ugyanis a 
bizonyítékok értékeléséről van szó.
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Amennyiben az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában olyan 
bizonyítékok  alapján  tesz  ténymegállapításokat,  amelyek 
tárgyaláson kívül, általában a nyomozati eljárásban merülnek fel, 
és amelyeket az elsőfokú bíróság elmulasztott tárgyalás anyagává 
tenni, lényegében ugyancsak iratellenes ténymegállapítással van 
dolgunk, bár ez az eset akár felderítetlenségként is értékelhető.

Egyes esetekben a tényállási részek összefüggése folytán csak az 
iratellenes  ténymegállapítások  helyesbítése,  kiegészítése  után 
észlelheti  a  másodfokú bíróság,  hogy  felderítetlenség áll  fenn, 
amennyiben  ez  lényeges  tényekre  vonatkozik  a  másodfokú 
eljárásban  vagy  bizonyításnak  vagy  az  ítélet  hatályon  kívül 
helyezésének van helye.

6. Míg az eddig tárgyalt megalapozatlansági okok alapvetően 
ténybeli  jellegűeknek  tekinthetők,  a  következő 
megalapozatlansági oknál, a helytelen ténybeli következtetésnél 
un.  logikai  hibával  találkozunk.  Megalapozatlanságot 
eredményező  helytelen  ténybeli  következtetésről  akkor 
beszélünk,  ha a hibás ténymegállapítás alapja nem bizonyítási, 
hanem logikai természetű. A büntetőeljárásban a büntetőjogilag 
lényeges tényeket  rendszerint a bizonyítási eszközök közvetlen 
észleléséből  nyert  bizonyítékok  útján  állapítják  meg,  de  nem 
mindig  áll  rendelkezésre  minden  tényre  közvetlen  bizonyítási 
anyag.  Ilyen  esetben  kerül  sor  közvetett  bizonyításra,  amely 
lényegében a logikának tapasztalatokon, analógián, gyakorlaton 
és  nem  utolsósorban  ésszerűségen  nyugvó  szabályait  kell 
alkalmazni.
A közvetett  bizonyításnak  és  az  ennek  lényegét  adó  ténybeli 
következtetési műveletnek az alapja rendszerint egy közvetlenül 
bizonyított  és  helyesen  megállapított  tény,  amelyből  további 
tényt állapít meg a bíróság vagy annak meg nem történtére von 
következtetést.  Nincs  akadálya  természetesen  közvetett  úton, 
vagyis ténybeli  következtetéssel helyesen megállapított tényből 
is  következtetni  további  tényekre,  amely  szintén  történhet 
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helyesen  vagy  helytelenül.  Olyan  ténymegállapítások, 
amelyekhez  az  elsőfokú  bíróság  a  logika,  az  ésszerűség,  az 
általános  tapasztalat,  a  tudomány  törvényeinek  nyilvánvaló 
megsértésével  adott  helytelen  ténybeli  következtetéssel  jutott, 
nem kötik a másodfokú bíróságot,  hanem azokat  helyesbítenie 
kell.  Viszont  új  ténybeli  következtetés  alkalmazására  a 
másodfokú  bíróság  megalapozott  elsőfokú  ítélet  esetén  nem 
jogosult, mert ezzel ugyancsak sértené a tényálláshoz kötöttség 
elvét.

A  helytelen  ténybeli  következtetéssel  összefüggő 
megalapozottsági  hibák  utalnak  a  legszorosabb  kapcsolatra  a 
jogalkalmazás,  ezen  belül  a  ténymegállapítás  és  a  logika 
szabályai között. A téves ténybeli következtetéseknél rendszerint 
a logikai alaptörvények megsértéséről van szó. Lehetséges, hogy 
már a kiindulási pont, a fő tétel helytelen, vagy az altétel hibás, 
avagy  bár  esetleg  mindkettő  helyes,  a  kapcsolatukból  levont 
végső  következtetés  bizonyul  nem helytállónak.  Ha  a  bíróság 
egyes tényekből kellő alap nélkül von le olyan következtetést, 
amely  azokból  nem okszerűen  következik,  megalapozatlannak 
tekinthető.

Nem ténybeli következtetések és így megalapozottsági hibáknak 
sem  minősülnek  a  bizonyítékok  értékelése  során  alkalmazott 
azok a megállapítások ,  amelyek a bírói  meggyőződés alapján 
kialakított  ténybeli  állásponttal  kapcsolatosak.  Ezeknél  is 
szerepelnek  ugyan  logikai  megfontolások,  de  azok  nem 
azonosíthatók a konkrét tényekből  további konkrét tényre vont 
következtetésekkel és az ezek alapján tett ténymegállapításokkal. 
Mindemellett a bírói gyakorlat szerint megalapozatlan az ítélet, 
ha a bíróság bizonyítékokat értékelő tevékenysége nem felel meg 
a  törvényességi  követelményeknek,  ha  a  bírói  meggyőződés 
kialakítása során végzett  értékelés sérti az ésszerűség, a logika 
szabályait,  az okszerű következtetéseknek, a lényeges tényekre 
kiterjedő indokolásnak a következményeit.
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Hasonlóan elkülönül a ténybeli következtetés fogalmától a jogi 
következtetés.  Itt  tényekből  nem  további  tényekre,  hanem  az 
alkalmazandó jogszabályokból von az un. jogalkalmazási logika 
szabályainak  is  megfelelő,  de  számos  más  szempontra  is 
figyelemmel  következtetést  a  bíróság.  A  jogi  megoldásokkal 
kapcsolatos következtetések felülbírálata nem a megalapozottság, 
a tényállás, hanem a jogkérdések felülbírálatának körébe tartozik, 
amely rendszerint megváltoztató vagy helybenhagyó döntésnek 
lehet az alapja. Előfordulhat, hogy a téves ténybeli következtetés 
helyesbítése  után  derül  ki,  hogy  az  elsőfokú  ítéleti  tényállás 
felderítetlen  vagy  hiányos,  esetleg  iratellenes,  ilyen  esetben  a 
törvényben  biztosított  eszközök igénybevételére  kerülhet  sor  a 
további megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében.

352.  §  (1)  Megalapozatlanság  [351.  §  (2)  bek.]  esetében  a 
másodfokú bíróság
a) a tényállást kiegészíti, illetőleg helyesbíti, ha a hiánytalan,  
illetőleg  a  helyes  tényállás  az  iratok  tartalma,  ténybeli  
következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megállapítható;
b)  az  iratok  tartalma,  ténybeli  következtetés  vagy  a  felvett  
bizonyítás  alapján  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított  
tényállástól  eltérő  tényállást  állapíthat  meg,  ha  a  felvett 
bizonyítás  alapján  a  vádlott  felmentésének  (részbeni  
felmentésének)  vagy  az  eljárás  megszüntetésének  (részbeni  
megszüntetésének) van helye.
(2)  A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  a 
helyesbített, kiegészített, illetve eltérő tényállás alapján bírálja 
felül.
(3)  A  másodfokú  bíróság  csak  azokkal  a  tényekkel  
kapcsolatban  értékelheti  az  elsőfokú  bíróságtól  eltérően  a 
bizonyítékokat,  amelyekre  bizonyítást  vett  fel,  kivéve  ha  az 
iratok tartalma vagy ténybeli következtetés alapján a vádlottat  
az  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  felmenti  vagy  az  eljárást  
megszünteti.

1. Az  első  fokú  ítélet  megalapozatlansága  kiküszöbölésének 
legegyszerűbb  módja,  hogy  a  másodfokú  bíróság  a  tényállást 
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kiegészíti,  illetőleg helyesbíti,  ha a  hiánytalan,  illetőleg helyes 
tényállás az iratok tartalma, továbbá ténybeli következtetés vagy 
felvett  bizonyítás  útján  megállapítható.  A  megalapozatlanság 
kiküszöbölésére ezekben az esetekben közvetlenül a másodfokú 
bíróság által  reformatórius  jogkörben  elvégzett  tevékenységgel 
kerül  sor.  Ugyanakkor  a  megalapozatlanság  kiküszöbölése 
lehetséges  közvetett  úton  is,  amikor  a  másodfokú  bíróság  a 
kasszatórius jogkört gyakorolva hatályon kívül helyezi az ügyet 
és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja.

Annak, hogy a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéleti tényállást e 
törvényhely alapján módosíthassa, elsődleges feltétele az, hogy a 
tényállás megalapozatlan legyen. Ez a feltétel következik abból a 
már  hivatkozott  törvényi  rendelkezésből,  amely  szerint  a 
másodfokú  bíróság  csak  akkor  nincs  kötve  az  elsőfokú  ítéleti 
tényálláshoz, ha az megalapozatlan. Így a másodfokú bíróságnak 
mindenekelőtt azt kell vizsgálnia, hogy a tényállás nem szenved-
e valamely megalapozatlansági hibában.

2. A tényállás kiegészítésének, illetve helyesbítésének nemcsak 
a  megalapozatlanság  a  feltétele,  hanem egyben  az  is,  hogy  a 
megalapozatlanság  részleges  legyen,  azaz  ne  terjedjen  ki  a 
tényállás  egészére  vagy  túlnyomó részére.  Értelemszerű,  hogy 
kiegészíteni,  helyesbíteni  nyilvánvalóan  csak  azt  a  tényállást 
lehet,  amely egyéb részeiben megfelelő és teljes.  Ahhoz tehát, 
hogy  a  másodfokú  bíróság  a  tényállást  kiegészíthesse, 
helyesbíthesse  meg  kell  győződnie  arról  is,  hogy  a 
megalapozatlanság  részleges  és  nem  terjed  azon  túl,  mert  ha 
igen, úgy egyértelműen a hatályon kívül helyezés kerül előtérbe. 
A törvényhez  fűzött  miniszteri  indokolás  is  utal  arra,  hogy  e 
szakasz alapján csak a részleges megalapozatlanság küszöbölhető 
ki.  Ezzel együtt a bírói gyakorlatnak is jelentős szerepe volt a 
részleges,  illetve  teljes  megalapozatlanság  fogalomkörének 
kialakításában  (lsd.  a  Legfelsőbb  Bíróság  BK.84.  sz. 
állásfoglalását).

54



Eszerint részleges a megalapozatlanság, ha az elsőfokú ítéletben 
iratellenes  vagy  helytelen  ténybeli  következtetésen  nyugvó 
ténymegállapítások vannak, továbbá ha a tényállás hiányos vagy 
részben nincs  felderítve.  Az iratellenes és  a  helytelen  ténybeli 
következtetésen alapuló ténymegállapítások megalapozatlansága 
szükségszerűen  csak  részleges.  Gyakorlatilag  ugyanis  alig 
fordulhat  elő,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  minden  irattal 
ellentétesen avagy kizárólag helytelen ténybeli következtetéssel 
állapította  meg  a  tényállás  egészét  vagy  akár  annak túlnyomó 
részét.  Ezzel  szemben  a  ténymegállapítási  vagy  felderítési 
hibákban  megnyilvánuló  megalapozatlanság  lehet  részleges  is, 
teljes  is.  Részlegességének  a  megítéléséhez  tartalmi  vizsgálat 
szükséges.  Hiányos ténymegállapításokról,  illetőleg a  tényállás 
részbeni felderítetlenségéről addig a határig lehet beszélni, amíg 
a megalapozottsági hibák nem terjednek ki a tényállás egészére 
avagy  túlnyomó  részére.  Ha  tehát  az  elsőfokú  bíróság  a 
büntetőjogi felelősség alapja és mértéke szempontjából jelentős 
tények  többségét  állapította  meg  hiányosan  vagy  hagyta 
felderítetlenül, a megalapozatlanság részlegességéről már nyilván 
nem lehet szó. Ezért ilyenkor a megalapozatlanság a másodfokú 
bíróság részéről  már nem küszöbölhető ki,  hanem az elsőfokú 
ítélet hatályon kívül helyezésének feltételeit kell megvizsgálni.

3. A részleges megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében a 
másodfokú bíróságnak lényegében  háromféle  eszköze  van:  Az 
iratok  tartalma,  a  ténybeli  következtetés,  vagy  a  másodfokú 
eljárásban  felvett  bizonyítás.  A  helyes  eszköznek  a 
megválasztását  pedig  az  határozza  meg,  hogy  milyen  jellegű 
megalapozottsági hibáról van szó.

Az  iratok  alapján  kiegészíthető  a  hiányos  és  helyesbíthető 
iratellenes tényállás. Hiányos a tényállás ha az elsőfokú bíróság 
kellő  bizonyítási  anyag  ellenére  nem tett  megállapítást  pld.  a 
törvényi  tényállás  valamelyik  elemére  vagy  a  minősítés,  a 
büntetéskiszabás  szempontjából  lényeges  valamely  tényre. 
Iratellenes  a  tényállás,  ha  az  ítéletben  olyan  megállapítások 
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vannak, amelyek nem felelnek meg az iratok tartalmának, hanem 
attól  egészben  vagy  részben,  illetőleg  értelmüket  illetően 
eltérnek.  Amint erre már utalás is  történt iratokon az elsőfokú 
tárgyaláson  felvett  jegyzőkönyvet  és  a  tárgyalás  anyagává  tett 
egyéb iratokat kell érteni.

A helyes ténybeli  következtetés alkalmazásával kiegészíthető a 
hiányos  tényállás  és  helyesbíthető  a  helytelen  ténybeli 
következtetéssel  megállapított  tényállás.  Ilyenkor  az  elsőfokú 
bíróság  az  általa  helyesen  megállapított  tényekből 
következtetetett  további  tényekre  helytelenül  és  a  másodfokú 
bíróság  ezt  az  utóbbit  helyesbíti,  illetőleg  a  lehetséges,  de 
elmulasztott helyes ténybeli következtetést pótolja.

Bizonyítás  útján  ki  kell  egészíteni  a  hiányos  vagy  részben 
felderítetlen tényállást, helyesbíteni pedig a részben felderítetlen 
tényállást.  A tényállás  bizonyítás útján történő kiegészítésének, 
helyesbítésének  szintén  feltétele  tehát  az,  hogy  a  tényállás 
megalapozatlansága részleges legyen. Ha a megalapozatlanság a 
tényállás  egészére  kiterjed,  vagy annak túlnyomó részét  érinti, 
úgy hatályon kívül helyezésre kerül sor. Ilyen eset az, amikor az 
elsőfokú bíróság egyáltalán nem állapított meg tényállást vagy a 
tényállás  túlnyomó  részben,  illetve  más  megfogalmazásban 
teljesen felderítetlen.

Hiányos tényállás esetén az elsőfokú bíróság nem állapított meg 
tényállást  valamilyen  lényeges  tényre,  részben  felderítetlen 
tényállásról pedig akkor van szó, ha ilyen tényekre nem szerzett 
be  kellő  bizonyítékokat.  Ezekben  az  esetekben  a  másodfokú 
eljárásban lefolytatott bizonyítás eredménye alapján a tényállás 
kiegészíthető vagy helyesbíthető.

A másodfokú bíróság az iratok tartalma, ténybeli következtetés 
vagy  felvett  bizonyítás  alapján  az  elsőfokú  bíróság  által 
megállapított tényállástól eltérő tényállást csak abban az esetben 
állapíthat  meg,  ha  a  felvett  bizonyítás  alapján  a  vádlott 
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felmentésének  vagy  az  eljárás  megszüntetésének  ugyancsak 
részben van helye, vagy ugyanezeknek akár csak részben is helye 
van,  ez  azzal  a  törvényi  rendelkezéssel  van  összefüggésben, 
amely szerint a másodfokú bíróság főszabályként csak azokkal a 
tényekkel  kapcsolatban  értékelheti  az  elsőfokú  bíróságtól 
eltérően a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel, kivéve, 
ha  az  iratok  tartalma  vagy  a  ténybeli  következtetés  alapján  a 
vádlottat felmenti vagy az eljárást megszünteti.

Az a törvényi előírás, hogy a másodfokú bíróság csak az általa 
felvett  bizonyítással  érintett  tényekkel  kapcsolatban  értékelheti 
eltérően  a  bizonyítékokat  a  közvetlenség,  valamint  a 
bizonyítékok szabad értékelésének elvéből következik.
A bizonyíték eltérő értékelésének lehetősége szempontjából tehát 
az a lényeges,  hogy a másodfokú bíróság a bizonyítást  milyen 
tényekre rendelte el. A másodfokú bizonyítással érintett tényekre 
vonatkozó bizonyítékokat a korábbi bizonyítékokkal együttesen 
és az elsőfokú bíróságtól eltérően lehet értékelni. Ezen az eseten 
kívül  azonban  a  másodfokú  bíróság  a  bizonyítékokat  eltérően 
nem  értékelheti  és  nem  végezheti  el  a  bizonyítékoknak  az 
elsőfokú bíróság által elmulasztott értékelését sem.
 
A korábbi szabályozáshoz képest a Be. Novella módosította azt a 
törvényi rendelkezést, hogy csak bizonyítás során lehetett eljutni 
az eltérő tényállás megállapításának lehetőségéhez, ugyanis erre 
most már iratok tartalma, valamint ténybeli következtetés útján is 
van lehetőség.
A Be.  Novella  amint  arra  már  utaltunk  annak  lehetőségét  is 
megteremti,  hogy  –  amennyiben  annak  feltételei  a  fentieknek 
megfelelő  bármely  esetben  fennállnak  -  eltérő  tényállás 
megállapítására  részben  felmentés,  illetve  az  eljárás  részbeni 
megszüntetése esetén is sor kerüljön.

Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  a  tényállás  kiegészítésének 
vagy  helyesbítésének  további  feltétele  az  is,  hogy  az  említett 
eszközökkel  a  hiánytalan,  illetőleg  a  helyes  tényállás 
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megállapítható legyen. A hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás 
pedig  akkor  állapítható  meg,  ha  az  nem  kerül  ellentétbe  a 
tényállásnak  azokkal  a  részeivel,  amelyeket  a  módosítás  nem 
érintett.

Előfordulhat  ugyanis,  hogy egyrészt  az  iratok tartalma vagy a 
ténybeli következtetés, továbbá a bizonyítás útján megállapított 
új tények másrészt a tényállás egyéb részei között ellentmondás 
keletkezik. Ebben az esetben, amint arra a Legfelsőbb Bíróság 
hivatkozott állásfoglalása is utal, a kiegészítéssel, helyesbítéssel 
nem érintett  tényállási  részek megalapozottsága iránt  is  kétség 
támad  és  így  gyakorlatilag  teljes  vagy  legalább  is  a  tényállás 
túlnyomó  részére  kiterjedő  megalapozatlanságáról  van  szó. 
Ebben  az  esetben  már  nem  a  tényállás  kiegészítésének, 
helyesbítésének,  hanem  a  tényállás  eltérő  megállapításának  a 
szükségessége merül fel, erre azonban a fent írt esetekben csak 
kivételesen van lehetőség.

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a helyesbített, 
kiegészített,  illetve  eltérő  tényállás  alapján  bírálja  felül.  Így  a 
tényállás  kiegészítése  vagy  helyesbítése  után  a  másodfokú 
bíróság a felülbírálat  alapján lényegében bármilyen határozatot 
hozhat,  sőt a tényállás módosítás eredményeként észlelt súlyos 
fokú  megalapozatlanság  okából  akár  hatályon  kívül  helyező 
határozatot is.

Az  eddigiekben  hangsúlyozottan  kiemeltük,  hogy  a  tényállás 
kiegészítése,  helyesbítése  nem  eredményezheti  az  elsőfokútól 
eltérő, hanem csakis abba beilleszkedő, azzal összhangban álló 
tényállás  megállapítását.  A  másodfokú  bíróság  kivételesen 
jogosult  eltérő tényállás megállapítására is.  Ha ennek feltételei 
fennállnak  ebben  az  esetben  a  másodfokú  bíróság  széleskörű 
tényállási  reformatórius  döntésének  az  sem  akadálya,  hogy  a 
másodfokú  bizonyítás  alapján  megállapított  új  tények  akár 
ellentétbe  kerülnek  az  elsőfokú  tényállás  egyéb  részeivel.  Ez 
esetben  ugyanis  mód  van  az  olyan  tényekkel  kapcsolatos 

58



bizonyítékok  eltérő  értékelésére  is,  amelyekre  a  másodfokú 
bíróság bizonyítást  nem vett  fel,  és  így  a  tényállás  különböző 
részei  közötti  ellentmondások  feloldhatók.  Ebben  az  esetben 
tehát  a  széleskörű  tényállási  reformáció  esetén  a  bizonyítékok 
értékelésének a korlátja nem érvényesül.

Az eltérő tényállás megállapítása azonban törvényi feltételekhez 
van  kötve.  Elsődlegesen  alapvető  feltétel  ez  esetben  is,  hogy 
maga  az  ítéleti  tényállás  megalapozatlannak  bizonyuljon. 
További  feltétel,  hogy  a  másodfokú  bíróság  az  általa  felvett 
bizonyítás  vagy az iratok tartalma vagy ténybeli  következtetés 
alapján jusson arra az értékelésre, hogy a vádlott felmentésének 
vagy az eljárás megszüntetésének van helye. Ez érvényes arra az 
esetre  is,  ha  részbeni  felmentésre  vagy  az  eljárás  részbeni 
megszüntetésére  kerül  sor.  Bizonyításon  természetesen  csak  a 
másodfokú bíróság által végrehajtott bizonyítást lehet érteni.

A másodfokú bíróságnak a bizonyítás eredménye alapján tehát 
szinte nyomban állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy a 
vádlott felmentése, illetőleg az eljárás megszüntetése indokolt-e. 
Amennyiben  igen,  a  másodfokú  bíróság  eltérő  tényállást 
állapíthat  meg  és  a  teljes  ítéleti  megalapozatlanságot 
kiküszöbölheti. A törvénynek ez a rendelkezése szintén a favor 
defensionis  körébe  vonható,  továbbá  célszerűségi  és 
egyszerűsítési  szempontokat  is  érvényesít,  mert  ez  esetben 
feleslegessé  teszi  az  ítélet  hatályon  kívül  helyezését  olyan 
esetben,  amikor  az  egyébként  széleskörű  megalapozatlanság 
kiküszöbölése  a  megismételt  eljárásban  amúgy  is  a  vádlott 
felmentését vagy az eljárás megszüntetését eredményezné. Ezért 
e  döntésnél  a  bizonyítékok  eltérő  értékelésével  kapcsolatos 
korlátozás  feloldása  azért  szükséges,  mert  ellenkező esetben  a 
másodfokú  bizonyítással  érintett,  illetőleg  nem érintett  tények 
együttes  értékelése  és  így  eltérő  tényállás  megállapítása 
gyakorlatilag lehetetlen volna.

Bírói gyakorlat:
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A megalapozatlanság megállapítására irányuló  fellebbezés a másodfokú eljárás során nem vezethet  
eredményre,  ha  az  elsőfokú  bíróság  az  ügy  eldöntése  szempontjából  lényeges  tényt,  nevezeten  az  
elkövetési magatartás megállapítását közvetlen bizonyítékra alapítja, amelyet az eljárás egyéb adatai is  
alátámasztanak és azok az ésszerű gondolkodás és a logika szabályinak is megfelelnek, és teljes körben 
eleget tesz indokolási kötelezettségének (BH.2003.11).

A  bizonyítékok  értékelésével  megalapozottan  megállapított  első  fokú  ítéleti  tényállás  a  másodfokú 
eljárásban eredményesen nem támadható (BH.2002.218.).

Megalapozatlan az ítélet ha a bírói meggyőződés kialakításához szükséges értékelés sérti az ésszerűség 
és a logika szabályait, továbbá ha a bíróság nem vont valamennyi bizonyítékot a mérlegelési körébe  
( BH.2002.47.).

Az elsőfokú bíróság ítéletének megalapozatlanság folytán történő hatályon kívül helyezését eredményezi,  
ha a bíróság a bűnösséget megállapító ítéletét a vádlottnak a nyomozás során tett egyetlen, és később  
visszavont olyan beismerő vallomására alapítja, amelyben foglaltakat az ügyben feltárt objektív jellegű 
bizonyítékok kellően nem támasztják alá, továbbá elmaradtak azok a szakszerű vizsgálatok is, amelyek  
egyébként a vádlott beismerő vallomásának az alátámasztására, vagy azok megcáfolására alkalmasak  
(BH.2001.316.).

A társtettesként,  nyereségvágyból elkövetett  emberölés,  illetőleg a halált  okozó testi  sértés és rablás  
bűntettének elhatárolása szempontjából  az  ítéleti  tényállás  megalapozatlanságát  eredményezi,  ha az  
elsőfokú  bíróság  a  sértett  halála  bekövetkezésének  az  okait  az  igazságügyi  orvos  szakértőnek  a  
tárgyaláson való meghallgatása útján kellően nem deríti fel és így a vádlottat elkövetési magatartása  
tisztázottságának a hiányában nem lehet a határozott jogi következtetést levonni arra nézve, hogy az  
elkövető szándéka a sértett életének a kioltására, vagy csupán testi sértésének előidézésére irányult-e.  
(BH.2001.11.).

A megalapozottság alapvető feltétele, hogy a bíróságnak be kell szereznie és meg kell vizsgálnia minden 
bizonyítékot, amelyekből a logika szabályinak megfelelően lehet következtetést levonni a terhelő vagy  
mentő vallomások hitelt érdemlőségére nézve ( BH.2000.482.).

A másodfokú bíróság az eljárási szabálysértést úgy küszöbölheti ki, hogy a fellebbezési eljárásban más 
szakértőt rendel ki és a fellebbezési tárgyalásra megidézi és meghallgatja a nyomozás során eljárt és a  
másodfokon eljárásba bevont igazságügyi szakértőt ( BH.2000.437.).

Amennyiben a bizonyított tényekből levont ténybeli következtetésen alapul az önbíráskodás és a zsarolás  
elhatárolása szempontjából irányadó az a ténymegállapítás, hogy az elkövető követelése jogos, vagy 
annak  vélt,  illetőleg  jogtalan-e;  ez  a  ténymegállapítás  a  felülvizsgálati  eljárás  során  alappal  nem 
támadható ( BH.1999.248.).

Nem megalapozatlan az ítélet, ha tartalmazza mindazokat a lényeges tényeket, amelyek alapján a Btk.  
különös  részében  meghatározott  és  vád  tárgyává  tett  bűncselekmény  tényállása  megállapítható  
(BH.1998.578.).

Az  elkövető  tudattartalma  a  cselekmény  megvalósítása  során  meglevő  pszichikus,  akarati  érzelem 
viszonyulás nem ténybeli, hanem jogi következtetés tárgya, ezért nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy  
a másodfokú bíróság a történeti tényállás helyességének a megállapítása mellett az elsőfokú bíróság  
álláspontjától eltérő jogi következtetést vonjon le az elkövető bűnössége kérdésében (BH.1998.526.).

Megalapozatlanság valósul meg és az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi, ha a közlekedési  
bűncselekmény miatt  indult  büntetőügyben az  elsőfokú  bíróság olyan  műszaki  szakértő véleményére  
alapítja  a  határozatát,  akinek  nem tartozik  a  kompetenciájába  a  közúti  forgalmi  és  balesetelemzés 
szakterületen való közreműködés ( BH.1996.464.).

A másodfokú eljárásban bizonyítottság hiányában való felmentés az első fokú ítélet  tényállásának a  
kiegészítése és a helyes ténybeli következtetés útján (BH.1995.271.).
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A  tényálláshoz  kötöttség  elvét  sérti  ha  a  másodfokú  bíróság  megalapozatlansági  ok  hiányában  a  
fellebbezési eljárásban azért vesz fel bizonyítást, vagy a tényállást azért helyesbíti, illetőleg egészíti ki,  
hogy  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított  tényállástól  eltérhessen,  vagyis  a  bizonyítékokat  
felülmérlegelhesse ( BH.1993.633.).

Az első fokú ítélet tényállását megalapozatlanná teszi, ha a tárgyaláson a vallomás megtagadásának a 
jogával élő terhelt előtt a bíróság nem olvassa fel a nyomozás során tett vallomását, ilyen esetben a  
másodfokú  bíróságnak  módja  van  a  tényállás  megalapozatlanságának  bizonyítás  felvétel  való  
kiküszöbölésére ( BH.1992.575.).

Helytelen  ténybeli  következtetésen  alapul,  és  az  ítélet  megalapozatlanságát  eredményezi  az  a  
ténymegállapítás, hogy a terhelt igazoltatása során a gépkocsijában észlelt, de le nem foglalt tárgyak  
azonosak voltak a sértett tanyájáról eltulajdonított tárgyakkal, így törvénysértő a terhelt bűnösségének 
lopás bűntettében való kimondása ( BH.1992.519.).

A próbára  bocsátást  kimondó végzés  megalapozatlan,  ha  a  bíróság,  mivel  a  terhelt  és  a  sértett  a  
vallomástételt megtagadta, kizárólag az orvosi látlelet és az orvos szakértői vélemény alapján állapítja  
meg a tényállást az egyéb lehetséges bizonyítékok beszerzésének a mellőzésével ( BH.1992.384).

Iratellenes  eltérés  a  másodfokú  bíróság  részéről  a  megalapozott  és  ezért  a  másodfokú  eljárásban  
irányadó tényállástól ( BH.1992.9.).

Az első fokú ítélet egyes iratellenes ténymegállapításai és az indokolási kötelezettség felületes teljesítése  
nem nyújt alapot a másodfokú bíróságnak eltérő tényállás megállapítására és bizonyítás felvétele nélkül  
felmentő rendelkezésre ( BH.1991.387.).

A terhelt büntetett előéletére vonatkozó megalapozatlan ténymegállapítás olyan erkölcsi bizonyítvány  
alapján, amely valószínűsíthetően nem a terheltre vonatkozott ( BH.1991.308.).

Az elsőfokú ítélet megalapozatlansága a vádlottat és a tanúkat megillető eljárási jogosultságok téves  
felfogása miatt ( BH.1991.226.).

Megalapozatlanság  hiányában  az  elsőfokú  bíróság  által  értékelt  bizonyítékok  törvénysértő  
újraértékelése ( BH.1991.143.).

Amennyiben  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  tényállása  téves  ténybeli  következtetés  folytán 
megalapozatlan, a másodfokú bíróságnak módja van arra, hogy a ténybeli következtetést helyesbítve  
bizonyítottság hiányában felmentő ítéleti rendelkezést hozzon ( BH.1989.395.).

Az ítélet  megalapozatlan, ha a bíróság az ittasan okozott  közúti balesettel  kapcsolatban elmulasztja  
annak tisztázását,  hogy  a jármű utasai  közül  szenvedett-e  valaki  nyolc  napon túl  gyógyuló sérülést  
( BH.1989.394.).

A másodfokú bíróság által a fellebbezési eljárás során könnyen orvosolható eljárási szabálysértés miatt  
nincs helye az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére ( BH.1988.178.).

A másodfokú bíróság által felvett bizonyítás során értékelt újabb bizonyítékok alapján eltérő tényállás  
törvénysértő megállapítása ( BH.1988.29.).

Az arra alapított felmentő ítélet téves, hogy egyetlen tanú vallomása alapján a vádlott bűnössége nem  
állapítható meg (BH.1987.391.).

A  szakértői  bizonyítással  kapcsolatos  eljárási  szabálysértéseknek  a  fellebbezési  eljárás  során  való  
kiküszöbölése ( BH.1987.36.).

Az  összbüntetési  eljárásban  a  súlyosítási  tilalmat  feloldó  rendelkezések  nem  alkalmazhatók 
( BH.1983.312.).
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A perújítási  eljárásban  a  büntetőeljárásra  vonatkozó  általános  rendelkezések  csak  ott  és  annyiban  
érvényesülnek,  ahol  és  amennyiben  a  törvénynek  a  perújításról  rendelkező  szabályai  ettől  eltérő 
rendelkezést nem tartalmaznak (BH.1982.135.).

Amennyiben az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása a jelentős súlyú bűncselekmény mellett jelentkező  
csekélyebb  súlyú  cselekmény  tekintetében  megalapozatlan,  a  másodfokú  eljárásban  is  helye  van  e  
cselekmény vonatkozásában a büntetőeljárás megszüntetésének ( BH.1982.41.).

A  másodfokú  bíróság  az  ügy  felülbírálata  során  az  elsőfokú  bíróság  bizonyítékokat  értékelő  
tevékenységének törvényességét is köteles vizsgálni (BH. 1979.356.).

A testi  sérüléssel  járó bűncselekmények elbírálásánál  a sérülés jellege és a tényleges gyógytartama 
gondosan tisztázandó, mert ennek jelentősége van a cselekmény minősítése, illetve a büntetés kiszabása 
szempontjából (BH.1979.98.).

Az ítélet  megalapozatlan, ha a terhelt  ellen folyamatban volt  büntetőügyben az elmeorvos szakértők  
ellentétes  szakvéleményeket  terjesztettek  elő  a  terhelt  elmebetegségére  vonatkozóan,  és  a  bíróság  
anélkül hozta meg határozatát, hogy az ellentétek feloldását megkísérelné ( BH.1978.240.).

Az  ítélet  megalapozatlan,  ha  a  bíróság  a  gondatlan  cselekmény  és  az  eredmény  közötti  okozati  
összefüggés kérdésében csupán feltételezésen alapuló szakvélemény alapján foglal állást anélkül, hogy  
annak kiegészítését elrendelné. ( BH.1978.196.).

Megalapozatlan az ítélet,  ha a bíróság a terhelt  beszámíthatóságának súlyos fokú korlátozottságára  
vonatkozó  elmeorvos  szakértői  véleményt  annak  figyelmen  kívül  hagyásával  nem  teszi  a  tárgyalás  
anyagává és a határozatában értékelését mellőzi ( BH.1977.538.).

A  fellebbezési  eljárásban  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított  tényállástól  eltérő  tényállás  
megállapításának és a terhelt felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének csupán akkor van helye,  
ha az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása megalapozatlan ( BH.1977.485.).

Nincs helye az ítélet megalapozatlanság okából való hatályon kívül helyezésének, ha az elsőfokú bíróság  
az  ügyfelderítési  kötelezettségének eleget  tett,  a  tényállást  teljeskörűen felderítette,  további  tényekre  
helyes,  logikus  következtetést  vont  le,  valamennyi  lényeges  bizonyítékot  az  értékelés  körébe  vont 
(IH.2004/83.).

A tanút megillető mentességi jog terjedelme. Súlyos eljárási  szabálysértés a tanú mentességi jogára  
kioktatása és  nyilatkozatása „tárgyaláson”,  amely nem volt  megtartható  olyan  személyek  részvétele  
nélkül, akiknek részvétele a törvény értelmében kötelező ( FBK.1991.33.).

Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban

353.  §  (1)  A  másodfokú  bírósági  eljárásban  bizonyításnak 
akkor  van  helye  ha  az  elsőfokú  bíróság  a  tényállást  nem 
derítette  fel,  vagy  az  hiányos  továbbá  ha  a  bizonyítás  az 
elsőfokú  bírósági  eljárásban  megvalósult  szabálysértés 
orvoslását eredményezheti.
(2) A bizonyítás felvételére – a (3) bekezdésben meghatározott  
kivétellel – tárgyalást kell kitűzni.
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(3)  Ha  az  ügyben  a  büntetéskiszabási  körülmények  további 
tisztázása  érdekében  kizárólag  a  vádlott  meghallgatása 
szükséges, a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart.
(4) A másodfokú bíróság mellőzi a bizonyítás felvételét olyan 
tényre,  amely  a  bűnösség  megállapítását,  a  felmentést,  az 
eljárás  megszüntetését,  a  bűncselekmény  minősítését,  a  
büntetés  kiszabását,  illetve  az  intézkedés  alkalmazását  nem 
befolyásolta.

1. A  másodfokú  eljárásban  a  bizonyítás  felvétele  a 
megalapozatlan  ítéleti  tényállás  kiküszöbölésének  egyik 
leghatékonyabb,  legjelentősebb  módja.  A bizonyítás  bizonyos 
körben  lehetőséget  nyújt  az  elsőfokú  ítéleti  megállapítások 
módosítására,  megváltoztatására,  tehát  a  reformációs  döntés 
érvényesítésére ténykérdésben.

A tényállási  hibák  másodfokon  való  orvoslási  eszközei  közül 
kiemelkedő szerepe van a bizonyításnak, mert míg a tényállásnak 
az  iratok  alapján  vagy  a  helyes  ténybeli  következtetés 
alkalmazásával  való  kiegészítése,  helyesbítése  nem  érinti  a 
tényállás  alapjául  szolgáló  és  az  elsőfokú  bíróság  által 
közvetlenül észlelt bizonyítékok értékelését, lényegében tehát a 
szabad  bizonyítás  elvét  és  a  közvetlenség  elvét  sem,  addig  a 
másodfokú  bizonyításnak  és  az  annak  alapján  lehetséges 
tényállás változtatásnak már egyértelműen ilyen kihatása is van.

Ugyancsak  jelentősek  a  másodfokú  eljárásban  felvehető 
bizonyítással kapcsolatos gyakorlati kérdések, mint például hogy 
milyen  a  bizonyítás  viszonya  az  elsőfokú  eljárásban  felvett 
bizonyításhoz, és a bizonyítékok összefüggésben való együttes, 
illetőleg  eltérő  értékelésének  lehetősége.  Ezért  a  másodfokú 
bizonyítás  szabályainak  gyakorlati  alkalmazásánál  különös 
gondot  kell  fordítani  az  eljárás  résztvevőinek  a  bizonyítási 
tevékenységben való közreműködésére.
A bizonyítás törvényi feltételeit illetően meg kell említeni, hogy 
a  Be.  abból  a  megfontolásból  kiindulva,  hogy  a  tényállás 
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megállapítása alapvetően az elsőfokú bíróság feladata, továbbá, 
hogy a másodfokú bíróság nem bírálja el újra az ügyet, hanem 
annak  elsőfokú  elbírálását  csupán  felülbírálja,  a  másodfokú 
bizonyításra  nézve  korlátozó  jellegű  szabályt  állít  fel.  Ez  a 
korlátozás korántsem a bizonyítékok meggyőződés alapján való 
szabad értékelésére, s nem is a másodfokú eljárásban felvehető 
bizonyítás  mértékére  vagy  terjedelmére  vonatkozik,  hanem  a 
bizonyítás  feltételeire.  Ennek  lényege  pedig  az,  hogy  a 
másodfokú bíróság bizonyítást csak megalapozatlanság észlelése 
esetén  a  törvényben  megjelölt  jellegű  és  mértékű 
megalapozatlanság,  mégpedig részleges tényfelderítési  illetőleg 
ténymegállapítási  hibák  kiküszöbölése  érdekében  és  csak 
tárgyaláson vehet fel.

Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  a  megalapozatlansági  okok 
egyikét  sem  észleli,  bizonyításnak  nincs  helye.  Azonban  a 
megalapozatlansági  esetek  közül  is  csupán  a  felderítési  vagy 
ténymegállapítási hibák, de ezek is csak akkor ha részlegesek, 
adhatnak  okot  a  másodfokú  eljárásban  bizonyításra. 
Megalapozott  elsőfokú  ítélettel  kapcsolatban  ugyanis  nincs 
szükség,  teljesen  megalapozatlan  elsőfokú  ítélet  esetén  pedig 
nincs törvényi lehetőség másodfokon bizonyításra.

A kivétel,  amikor  a  másodfokú  bíróság  az  első  fokon  elítélt 
vádlott felmentését, vagy vele szemben az eljárás megszüntetését 
látja  indokoltnak,  mert  ilyenkor  a  teljes  megalapozatlanság 
kiküszöbölésére  is  bizonyítást  vehet  fel  és  annak 
eredményeképpen eltérő tényállást állapíthat meg.

A  törvény  a  másodfokú  bizonyítást  azért  korlátozza  a 
megalapozatlansági okok közül a részleges felderítetlenségre és a 
tényállási  hiányosságra,  mert  ha  a  megalapozatlanság  nem 
ezekben,  hanem  iratellenességben  vagy  helytelen  ténybeli 
következtetésben  nyilvánul  meg,  úgy  a  megalapozatlanság 
kiküszöbölésének eszköze alapvetően az iratok, illetőleg a helyes 
ténybeli következtetés alapján történő tényállás módosítás.
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Erre  figyelemmel  a  másodfokú  bíróságnak  mindenekelőtt  a 
bizonyítás előfeltételeinek kérdésében kell döntenie, tehát abban, 
hogy az észlelt megalapozatlanság felderítési, ténymegállapítási 
hiba  részleges-e.  Amennyiben  nem  részleges,  hanem  teljes 
felderítetlenségről  és  nem  ténymegállapítási  hiányosságokról, 
hanem arról van szó, hogy az elsőfokú bíróság egyáltalán nem 
állapított meg tényállást, az ilyen súlyos fokú megalapozatlanság 
kiküszöbölésére  bizonyítást  másodfokon felvenni,  s  ily  módon 
tényállást  kiegészíteni,  helyesbíteni  nem lehet,  hanem az ítélet 
hatályon kívül helyezésére kerülhet sor.

Több  problémát  vet  fel  a  gyakorlatban  a  részleges 
megalapozatlanság  elhatárolása  a  súlyosabb,  a  másodfokú 
eljárásban  ki  nem  küszöbölhető  megalapozatlanságtól.  Az 
elhatárolás  vonatkozásában  a  Legfelsőbb  Bíróság  már 
hivatkozott  84.  sz.  kollégiumi  állásfoglalása  is  törekedett 
iránymutatást  adni.  Az  ebben  kifejtettek  szerint  részleges  a 
megalapozatlanság,  s  ehhez  képest  a  másodfokú  eljárásban 
bizonyítással  kiküszöbölhető  mindaddig  a  határig,  amíg  a 
megalapozatlanság nem teljes  vagy legalábbis  nem terjed ki  a 
büntetőjogilag  lényeges  tények  többségére.  A  teljes 
megalapozatlanságnak  a  gyakorlatban  rendkívül  ritkán 
előforduló  esete  az,  ha  az  elsőfokú  bíróság  egyáltalán  nem 
derítette fel a tényállást pld. a bizonyítandó tényekre semmiféle 
bizonyítást nem vett fel, avagy a kellő bizonyítási anyag ellenére 
az  adott  ügyben  büntetőjogilag  lényeges  tényeket  illetően 
egyáltalán  nem tett  megállapításokat,  tehát  nem állapított  meg 
tényállást.

Az  idézett  kollégiumi  állásfoglalás  szerint  a  másodfokú 
bizonyítás  lehetősége  szempontjából  a  teljes 
megalapozatlansággal egy tekintet alá esik az is, ha az elsőfokú 
bíróság a büntetőjogilag lényeges tények többségét nem derítette 
fel, avagy nem állapította meg. Ilyen esetek a gyakorlatban már 
inkább  előfordulnak.  Mivel  a  tényállás  túlnyomó  részére 
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kiterjedő  megalapozatlanság  másodfokú  bizonyítással  nem 
orvosolható, a konkrét ügyekben vizsgálni kell, hogy az észlelt 
megalapozatlanság teljes  vagy legalábbis  a  tényállás  túlnyomó 
részét  érintő-e.  Amennyiben  igen,  akkor  az  adott  ügyben  a 
másodfokú  eljárásban  bizonyításnak  nincs  helye.  A  tényállás 
egészének vagy túlnyomó részének a megállapítása ugyanis nem 
a  másodfokú,  hanem  az  elsőfokú  eljárásban  elvégzendő 
bizonyítás feladata.

Mindebből  következik,  hogy  a  megalapozatlanság 
részlegességének  kérdése  tulajdonképpen  a  tényállás 
terjedelméhez viszonyított mennyiségi kérdés is. Amennyiben az 
elsőfokú  bíróság  a  bűnösség,  a  minősítés  és  a  büntetés  vagy 
intézkedés megállapításának alapjául szolgáló tények többségét 
nem derítette fel, a másodfokú eljárásban bizonyítást nem lehet 
felvenni,  hanem  a  hatályon  kívül  helyezés  szükségességének 
kérdésében kell  állást  foglalni.  Azt  a  kérdést,  hogy a  releváns 
tények  többsége  felderítetlen-e  mindig  a  konkrét  ügy  összes 
adatainak  egybevetése  útján  kell  megítélni.  Figyelemmel 
azonban  arra,  hogy  a  teljes,  vagy  a  tényállás  túlnyomó részét 
érintő  megalapozatlanság  megvalósulása  viszonylag  ritka,  a 
bizonyításnak széleskörű lehetősége áll a másodfokú bíróságnak 
a rendelkezésére. Bizonyításra ugyanis még jelentős mérvű, de 
természetesen a tényállás egészére vagy túlnyomó részére ki nem 
terjedő tényállási felderítetlenség vagy ténymegállapítási hiányok 
esetén is sor kerülhet. Ha például a bűnösség megállapítása az 
annak alapjául szolgáló tények felderítetlensége miatt kétséges, 
nincs  akadálya  bizonyításnak,  ha  egyébként  a  minősítés  és  a 
büntetőjogi  következmények  alkalmazását  megalapozó  tények 
tisztázottak. Abban az esetben pedig, ha a tényállás a bűnösség 
tekintetében felderített,  viszont  a  minősítés  vagy a büntetőjogi 
következmények  alapját  adó  tények  tisztázatlanok  bizonyítást 
lehet  felvenni.  Csak  akkor  nincs  helye  másodfokon 
bizonyításnak,  ha  mind  a  bűnösség,  mind  a  minősítés  és  a 
büntetőjogi következmények megállapításának alapjául szolgáló 
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tények együttesen és többségükben vagy éppen összességükben 
felderítetlenek, illetőleg nincsenek megállapítva.

2. A  megalapozatlanság  részlegessége  tehát  feltétele  a 
másodfokú  bizonyításnak  amennyiben  ez  fennáll  a  bizonyítás 
terjedelme már nincs korlátozva. Nem törvényi feltétel ugyanis, 
hogy az egyébként felvehető bizonyítás is részleges legyen akár 
az  első  fokon  felvett,  akár  a  másodfokú  bíróság  álláspontja 
szerint szükséges bizonyítás terjedelméhez képest. Ebből adódik, 
hogy  lehetséges  a  másodfokú  eljárásban  igen  széleskörű 
bizonyítás  felvétele  is,  például  nagyszámú  tanú  kihallgatása, 
szakértők meghallgatása stb. A törvényi feltétel csupán az, hogy 
a bizonyítás részleges megalapozatlanság kiküszöbölését célozza. 
Természetesen  a  gyakorlatban  a  részleges  megalapozatlanság 
általában  viszonylag  kisebb  terjedelmű  bizonyítást  is  igényel, 
ezért a másodfokú eljárásban nagyon terjedelmes bizonyításra az 
első  fokon  felvett  bizonyításnak,  vagy  túlnyomó  részének  a 
megismétlésére azért általában nem kerülhet sor.

A  másodfokú  bizonyítás  tehát  a  részleges  felderítetlenség 
kiküszöbölésének  általános  módja,  azonban  a  tényállás 
hiányosságának  kijavítása  végett  is  igénybe  vehető.  Hiányos 
tényállásról  ugyan  akkor  van  szó,  ha  az  elsőfokú  bíróság  a 
szükséges  bizonyítást  felvette,  csupán  annak  alapján  egyes 
lényeges  tényeket  nem  állapított  meg,  ezért  az  ilyen 
megalapozatlanság a felülbírálat során csak további bizonyítással 
küszöbölhető  ki.  A  tényállás  hiányosságában  megnyilvánuló 
megalapozatlanság kijavítása  az  iratok alapján néha azért  nem 
lehetséges,  mert  az  elsőfokú  bíróság  ellentétes  tartalmú 
bizonyítékok tekintetében nem foglalt állást és mulasztotta el a 
ténymegállapítást.  Ezért  másodfokon  ebben  a  körben  a 
bizonyítékok értékelése szükséges, ami viszont csak másodfokú 
bizonyítás esetén lehetséges azokra a tényekre nézve, amelyeket 
a bizonyítás érintett.
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Példaként  hozható  erre  az  az  eset,  amikor  a  büntetőjogilag 
lényeges  tényeket  illetően  az  elsőfokú  eljárásban  kihallgatott 
egyes tanúk a vádlott mellett, más tanúk pedig ellene vallottak, 
ugyanakkor az elsőfokú bíróság az ellentétes tanúvallomásoknak 
sem  az  elfogadása,  sem  az  elvetése  kérdésében  az  ítéleti 
indokolásban nem foglalt  állást és azok alapján tényállást sem 
állapított meg. Ezt a megalapozatlanságot nem az iratok alapján, 
hanem csakis a másodfokon felvett bizonyítás, valamennyi tanú 
újbóli kihallgatása, vallomásuk egybevetett értékelése útján lehet 
kijavítani és a hiányzó tényállást megállapítani.

3. A korábbi jogi szabályozás és az arra épülő bírói gyakorlat 
ismerte  annak  lehetőségét,  hogy  a  másodfokú  eljárásban 
lehetséges  volt  bizonyítás  felvétele  a  megalapozottság 
ellenőrzése  vonatkozásában  is.  A  hatályos  törvényszöveg  ezt 
ugyan  nem  tartalmazza,  de  a  törvény  helyes  értelmének 
megfelelően továbbra is nyilvánvalóan van lehetőség arra, hogy 
amennyiben  kétség  merül  fel  egyes  megalapozatlansági  hibák 
megléte  vonatkozásában,  akkor  bizonyítást  lehessen  felvenni 
ebben a kérdésben.
A  Be.  Novella  megszüntette  azt  a  különbségtételt,  hogy 
bizonyításnak  a  másodfokú  eljárásban  egyrészt  hivatalból, 
másrészt indítványra van helye . A miniszteri indokolás szerint 
sem  a  hivatalból  végzendő  bizonyítás,  sem  a  bizonyítás 
indítványhoz  kötöttsége  nincs  összhangban  a  bíróságnak  a 
büntetőeljárásban  elfoglalt  helyzetével,  ezért  a  törvényben 
kizárólag azt kell szabályozni,  hogy mely esetekben van helye 
bizonyításnak, a bizonyítás szükségességének elbírálására pedig 
az adott esetben a bíróság feladata. Ezzel tulajdonképpen egyet 
lehet érteni, bár meg kell jegyezni, hogy ezt a bírósági feladatot, 
tudniillik, hogy döntsön a bíróság a bizonyítás szükségességéről 
mégiscsak a Be.6.§ (1) bekezdésében megfogalmazott officialitás 
elve alapozza meg.

Ugyancsak  új  szabályozásnak  minősül,  és  a  büntetőeljárásban 
előforduló  eljárási  szabálysértések  egy  részének  orvoslására 
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teremt lehetőséget az a rendelkezés, amely szerint bizonyításnak 
akkor  is  helye  van,  ha  az  első  fokú  eljárásban  megvalósult 
szabálysértés  kijavítását  eredményezheti.  Abszolút  eljárási 
szabálysértés esetén ez nyilván nem alkalmazható. Olyan relatív 
és a büntetőjogi főkérdésekre kiható szabálysértés esetén viszont 
érvényesülhet,  amikor  valamely  az  elsőfokú  bíróság  által 
elmulasztott kötelezettség pótlásával a megszerzett bizonyítékot 
nem kell kirekeszteni a bizonyítékok köréből. Példaként hozható 
fel e körben az az eset, ha az elsőfokú bíróság elmulasztotta a 
tanút  kioktatni  a  mentességi  jogára,  vagy  a  hamis  tanúzás 
törvényi  következményeire,  e  perjogi  hibákat  a  másodfokú 
bíróság a tanú ismételt kihallgatásával orvosolhatja.
Ez  a  rendelkezés  alkalmas  a  büntetőeljárás  gyorsítására,  mert 
csökkentheti a hatályon kívül helyezések számát.

Az  eljárást  ugyancsak  gyorsítja  a  353.§  (4)  bekezdésének 
rendelkezése,  mely  szerint  a  másodfokú  bíróság  mellőzi  a 
bizonyítás  felvételét  olyan  tényre  nézve,  amely  a  bűnösség 
megállapítását,  a  felmentést,  az  eljárást  megszüntetését,  a 
bűncselekmény  minősítését,  a  büntetés  kiszabását,  illetve  az 
intézkedés alkalmazását nem befolyásolja. Ezzel a megoldással a 
másodfokú eljárásban is az opportunitás térnyerésére kerül sor, 
amely  a  büntetőeljárás  menetében,  kezdve  a  feljelentés 
elutasításánál,  a  nyomozás  megszüntetésénél,  a  vádemelés 
mellőzésénél,  a  tárgyalás  előkészítésének  szakaszában,  a 
tárgyalási  szakban  a  bizonyítás  mellőzésénél  és  az  eljárást 
megszüntető végzésnél is jelen van. A rendelkezés lényege, hogy 
olyan  jellegű  megalapozatlanságnál,  mely  a  büntetőjogi 
főkérdésekre  nincs  érdemi  hatással,  ne  kelljen  bizonyítást 
felvenni. Következik ez abból is, hogy a másodfokú eljárásban 
bizonyításnak  csak  a  tényállás  releváns  részeinek 
megalapozatlansága esetén van helye.

4. Az  a  törvényi  rendelkezés,  hogy  bizonyítást  csak 
tárgyaláson lehet felvenni lényegében a közvetlenség elvének a 
megnyilvánulása a másodfokú eljárásban. Amint arra a korábbi 
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Be. miniszteri  indokolása is  rámutatott,  ugyancsak nincs helye 
kiküldött vagy megkeresett bíró útján való bizonyításnak, mert 
ezáltal a közvetlenség elve szenvedne korlátozást a másodfokú 
eljárásban.12 
Ehhez  képest  például  a  tanúkat  csakis  tárgyaláson  lehet 
kihallgatni.  A  Be.305.§  (2)  bekezdése  alapján  azonban  a 
másodfokú  bíróság  felhívhatja  az  ügyészt  további  bizonyítási 
cselekmények  elvégzésére,  és  ha  az  eredményre  vezet,  a 
bizonyítás már csak tárgyaláson vehető fel.

A további  bizonyítási  eszközök  alkalmazására  is  irányadók az 
előbb  említett  kivétellel  az  elsőfokú  tárgyalásra  érvényes 
szabályok.  Ezért  a  gyakorlatban  leginkább  előforduló  okirati 
bizonyítás  a  másodfokú  eljárásban  akkor  törvényes,  ha  az 
tárgyaláson történik és az okiratokat a tárgyalás anyagává teszik. 
Az ilyen  okirati  bizonyítás  esetén  is  természetesen alkalmazni 
kell azt a törvényi rendelkezést, amely szerint a vádlottat idézni 
kell a másodfokú tárgyalásra ha azon bizonyítást vesznek fel.

A  törvény  (3)  bekezdése  a  bizonyításnak  azt  az  esetét 
szabályozza,  amikor  annak  tárgya  kifejezetten  a 
büntetéskiszabási  körülmények  további  tisztázása.  Ez  esetben 
értelemszerűen  alapvetően  a  vádlott  meghallgatása  szükséges 
ebben a kérdésben és nem kötelező a tárgyalás tartása,  hanem 
erre nyilvános ülésen is sor kerülhet.

Bírói gyakorlat:

A  fellebbezési  eljárás  során  nem  indokolt  olyan  személyek  tanúkénti  kihallgatása,  akik  csak 
általánosságban  tudnak  nyilatkozni  a  vádlott  és  a  sértett  életviteléről,  tehát  olyan  körülményekről,  
amelyek a konkrét elkövetés tényeinek alapjául elfogadott bizonyítékok megcáfolására, vagy azok iránti  
kétség támasztására eleve alkalmatlanok ( BH.2002.218.).

A másodfokú bíróság az eljárási szabálysértést úgy is kiküszöbölheti, hogy a fellebbezési eljárásban más 
szakértőt  rendel  ki,  a  fellebbezési  tárgyalásra  megidézi  és  meghallgatja  a  nyomozás  során  és  a  
másodfokú eljárásba bevont igazságügyi szakértőt ( BH.2000.437.).

A súlyos testi  sértést okozó ittas járművezetés bűntette miatt emelt vád alól a másodfokú eljárásban  
hozott felmentő ítélet törvénysértő, ha a másodfokú bíróság a fellebbezési eljárásban felvett bizonyítás  
eredményét nem veti össze az első fokú eljárásban értékelt bizonyítékokkal. ( BH.1996.301.).

12 Megjegyzendő, hogy a Bp.400.§-a alapján a másodfokú eljárásban is volt helye küldött bíró alkalmazásának, sőt  
ezzel a feladattal az ítélőtábla a törvényszéket, vagy a járásbíróságot is megbízhatta. Balogh, Illés, Vargha: im.70.o.
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A tényálláshoz  kötöttség  elvét  sérti,  ha  a  másodfokú  bíróság  megalapozatlansági  ok  hiányában  a  
fellebbezési eljárásban azért vesz fel bizonyítást, illetőleg a tényállást azért helyesbíti vagy egészíti ki,  
hogy  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított  tényállástól  eltérhessen,  vagyis  a  bizonyítékokat  
felülmérlegelhesse ( BH.1993.663.).

Amennyiben  a  fellebbezési  eljárás  során  kétségbe  vonják  az  elsőfokú  tárgyalási  jegyzőkönyv  
hitelességét, legfeljebb megfelelő felvilágosítás adására, illetőleg a jegyzőkönyv kijavítására hívható fel  
az elsőfokú bíróság. Az elsőfokú bírósági tanácselnök tanúként nem hallgatható ki olyan tényekre nézve,  
melyek bizonyító erejének megítélése a hivatali kötelessége volt ( BH.1991.227.).

Részleges megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság a tényállást az iratok tartalma, vagy a felvett  
bizonyítás  alapján  kiegészíti,  és  az  ügyet  felülbírálja.  Amennyiben  a  hiányosság  másodfokon 
kiküszöbölhető, az ítélet hatályon kívül helyezése törvénysértő ( BH.1990.132.).

A  másodfokú  eljárásban  törvénysértő  a  bizonyítási  eljárás  teljes  megismétlése,  illetve  lefolytatása  
(BH.1984.442.).

Súlyosítási tilalom

354.  §  (1)13 Az  elsőfokú  bíróság  által  felmentett  vádlott 
bűnösségét  megállapítani,  a  vádlott  büntetését,  illetve  a 
büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedést  súlyosítani  csak 
akkor  lehet,  ha  a  terhére  fellebbezést  jelentettek  be.  Ez 
irányadó akkor is,  ha a másodfokú bíróság a 353.  § alapján  
bizonyítást  vesz  fel,  és  annak  eredményeként  súlyosabb 
bűncselekmény állapítható meg.
(2)  A  vádlott  terhére  bejelentett  fellebbezésnek  azt  kell  
tekinteni,  ami  a  bűnösségének  megállapítására,  
bűncselekményének súlyosabb minősítésére, a büntetésének 
súlyosítására,  illetve  a  vele  szemben  büntetés  helyett 
alkalmazott  intézkedésnél  súlyosabbnak  a  megállapítására,  
vagy  az  ilyen  intézkedés  helyett  büntetés  megállapítására 
irányul.
(3) Ha az elsőfokú bíróság a bűncselekmény miatt  kiszabott  
büntetés vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedés mellett 
a  vádlottat  valamely  bűncselekmény  miatt  emelt  vád  alól  
felmenti,  vagy  vele  szemben  az  eljárást  megszünteti,  a 
bűncselekmény  miatt  kiszabott  büntetés  vagy  a  büntetés 
helyett  alkalmazott  intézkedés  -  ha  a  vádlott  terhére  a 
fellebbezést kizárólag a felmentés vagy a megszüntetés ellen 
jelentették be - csak akkor súlyosítható, ha az ítélet felmentő 
vagy  eljárást  megszüntető  rendelkezése  miatt  bejelentett  
fellebbezés sikeres.

13 A második mondatot beiktatta: 2002. évi I. törvény 202. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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(4)14 A  súlyosítási  tilalom  folytán  a  másodfokú  bíróság  a 
vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat 
ki
a)  büntetést  azzal  szemben,  akinek  az  ügyét  első  fokon 
önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el,
b)  pénzbüntetés  helyett  közérdekű  munkát  vagy 
szabadságvesztést,  közérdekű  munka  helyett  
szabadságvesztést,
c)  felfüggesztett  szabadságvesztés  helyett  végrehajtandó 
szabadságvesztést;  végrehajtandó  szabadságvesztés  helyett 
hosszabb  tartalmú  szabadságvesztést,  annak  felfüggesztése 
mellett sem,
d) végrehajtandó pénzbüntetés vagy közérdekű munka helyett 
felfüggesztett szabadságvesztést,
e)  felfüggesztett  pénzbüntetés  helyett  végrehajtandó 
pénzbüntetést,  végrehajtandó  pénzbüntetés  helyett  nagyobb 
összegű pénzbüntetést, annak felfüggesztése mellett sem,
f) az elsőfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést,
g)  az  első  fokon  főbüntetés  helyett  önálló  büntetésként 
alkalmazott mellékbüntetés helyett főbüntetést.
(5)15 Ha  az  elsőfokú  bíróság  az  elkobzásról,  illetőleg  a 
vagyonelkobzásról  a  törvény  rendelkezése  ellenére  nem 
rendelkezett,  a  tényállás  azonban  a  döntéshez  szükséges 
adatokat tartalmazza, erről a másodfokú bíróság is határozhat 
abban az esetben is,  ha a terhelt terhére nem jelentettek be  
fellebbezést.
(6)16 Ha  az  elsőfokú bíróság szabálysértés  miatt  alkalmazott  
jogkövetkezményt  [337.  §  (1)  bek.],  e  jogkövetkezmény  a 
másodfokú eljárásban akkor súlyosítható, ha a fellebbezés a 
felmentő  rendelkezés  ellen  irányul,  vagy  az  a  szabálysértés 
miatt alkalmazott jogkövetkezmény súlyosítását célozza.
355.  §17Az  életfogytig  tartó  szabadságvesztés  esetén  a 
feltételes  szabadságra  bocsátás  legkorábbi  időpontjának 
későbbi  időpontban  történő  meghatározását,  illetőleg  a 
feltételes  szabadságra  bocsátás  lehetőségének  kizárását  a 
büntetés  súlyosításának;  az  erre  irányuló  fellebbezést  a 
vádlott terhére bejelentettnek kell tekinteni.

14 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 202. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
15 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 202. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
16 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 202. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
17 Megállapította: 2002. évi I. törvény 203. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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1. A súlyosítási tilalom elve lényegében több eljárási alapelv 
hatékonyabb  érvényesülését  szolgálja  a  másodfokú  eljárásban. 
Elsősorban  a  védelem,  a  jogorvoslati  jogosultság  alapelvéből 
folyó  eljárási  jogok  hatályosulnak  azáltal,  hogy  a  törvény  az 
elsőfokú  ítélet  ellen  a  vádlott  és  a  védő  kockázatmentes 
fellebbezési jogát biztosítja. Mindemellett pedig az a körülmény, 
hogy a másodfokú eljárásban a súlyosítás  lehetősége a vádlott 
terhére  szóló  fellebbezéshez,  mint  törvényi  előfeltételhez  van 
kötve,  jelzi  a  vádelvnek  a  másodfokú  eljárásban  is  meglévő 
jelentőségét.  Ezzel  együtt  a  súlyosítási  tilalom is  kifejezője  a 
másodfokú  eljárás  sajátos  felülbírálati  jellegének,  azon  belül 
pedig a másodfokú határozat  bizonyos korlátainak az elsőfokú 
döntéshez képest. Ezáltal a másodfokú bíróság döntési jogköre 
nemcsak a tényállás megállapítása, hanem a súlyosítási tilalom 
következtében  a  jogkérdések  elbírálása  tekintetében  is 
körülhatárolt.

A súlyosítási tilalom lényege, hogy lehetővé teszi a vádlott és a 
védő  szabadon  gyakorolható  fellebbezési  jogát,  kizárja  az 
alapvető  érdemi  kérdésekben  a  vádlottra  hátrányosabb 
másodfokú  határozat  hozatalát  abban  az  esetben,  amikor  csak 
védelmi  fellebbezések  támadták  az  elsőfokú  ítéletet.18 A 
súlyosítási tilalom vonatkozik arra az esetre is, amikor az ügyész 
vagy  egyéb  jogosultak  éltek  fellebbezéssel  a  vádlott  javára, 
avagy más személy fellebbezett az őt érintő rendelkezés ellen.

A  törvény  meghatározza  a  súlyosítási  tilalom  tartalmát  és 
egyúttal  a  feltételét  is.  Eszerint  a  másodfokú  bíróságnak  a 
büntető  jogszabályok  alkalmazásával  kapcsolatos,  a  vádlott 
terhére  szóló  legfontosabb  döntései  az  elsőfokú  határozat 
súlyosítása a vádlott terhére bejelentett fellebbezéshez van kötve. 
A  vádlott  terhére  szóló  fellebbezés  hiányában  egyrészt  nem 

18 A  Bp.  kodifikációja  során  felvetődött,  hogy  indokolt-e  az  ügyész  számára  egyáltalán  súlyosításra  irányuló 
fellebbezési jogot biztosítani. Az ezzel érvelők arra hivatkoztak, hogy még az inkvizitórius rendszerben sem volt erre  
lehetőség. Ezzel szemben a helyes érvelés arra hivatkozott, hogy a „királyi ügyészség nemcsak egyedül vádló, hanem 
a helyes igazságszolgáltatás előmozdítására hivatott közeg is.”
Balogh, Illés, Vargha im.18.o.
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kerülhet sor olyan vádlott bűnösségének a megállapítására, akit 
az elsőfokú bíróság felmentett, másrészt a vádlott büntetésének 
súlyosítására. Ezek a tilalmak arra tekintet nélkül érvényesülnek, 
hogy a másodfokú bíróság a elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállást  kiegészítette-e,  helyesbítette-e  vagy  sem.  Ha  az 
elsőfokú bíróság a bűncselekmény miatt kiszabott büntetés vagy 
büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedés  mellett  a  vádlottat 
valamely  bűncselekmény  miatt  emelt  vád  alól  felmenti,  vele 
szemben  az  eljárást  megszünteti,  a  bűncselekmény  miatt 
kiszabott büntetés vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedés 
– ha a vádlott terhére a fellebbezést kizárólag a felmentés vagy a 
megszüntetés ellen jelentették be – csak akkor súlyosítható, ha az 
ítélet  felmentő  vagy  eljárást  megszüntető  rendelkezése  miatt 
bejelentett perorvoslat sikeres.
A törvény rendelkezik arra az esetre is, ha az elsőfokú bíróság a 
bűncselekmény  miatt  kiszabott  büntetés  vagy  büntetés  helyett 
alkalmazott  intézkedés  mellett  a  vádlottat  valamely 
bűncselekmény miatt emelt vád alól felmenti, vagy vele szemben 
az eljárást megszünteti.

2. A súlyosítási tilalom kereteit vizsgálva megállapítható, hogy 
nem tiltja a törvény a vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában 
sem a bűnösség megállapítás, a büntetés fogalmi körén kívül eső 
kérdésekben a vádlott hátrányára való döntést, így lényegében a 
cselekmény súlyosabb minősítését sem. Ideértve azt az esetet is, 
amikor  a  másodfokú  bíróság  az  irányadó  tényállás  alapján 
egység helyett halmazatot állapít meg. A büntetés azonban ilyen 
esetben  sem  súlyosítható.  Megengedett  továbbá  a  büntetés 
kiszabását  nem  érintő,  hanem  a  büntetés  végrehajtás  körébe 
tartozó,  továbbá  a  kegyelemmel,  a  mentesítéssel,  a  bűnügyi 
költséggel  és  más  járulékos  kérdésekkel  kapcsolatos 
rendelkezéseknek a vádlott terhére való megváltoztatása is.

A polgári jogi igényre a súlyosítási tilalom természetesen nem 
terjed ki, minthogy itt a bűnösség és a büntetés körén kívül eső 
rendelkezésről van szó. A büntetőeljárásban érvényesített polgári 
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jogi igénnyel kapcsolatban is hatályosul a Pp. rendelkezési elve, 
amelyből következik, hogy a másodfokú eljárásban a polgári jogi 
igény összege hivatalból nem emelhető fel.

Mindez azonban a polgári jogi igény tekintetében csak abban az 
esetben érvényes, ha az elsőfokú bíróság a bejelentett igényt csak 
részben ítélte meg.
Az 54.§ (8) bekezdése csak arra nézve állapít meg korlátozást, 
hogy  a  bejelentett  polgári  jogi  igényt  a  másodfokú  eljárásban 
kiterjeszteni, illetve összegét felemelni nem lehet. Annak viszont 
a  szerző  véleménye  szerint  nem  lehet  akadálya,  hogy  a 
bejelentett  összeg  keretein  belül  maradva  –  ha  az  elsőfokú 
bíróság csak annak egy részét ítélte meg - a másodfokú bíróság a 
súlyosítási  tilalom  kérdésétől  teljesen  függetlenül,  a  további 
résznek is helyt adjon.

3. A szabálysértést elbíráló elsőfokú ítélet felülbírálata esetén a 
másodfokú eljárásban a súlyosítási tilalom valamelyest eltérően 
alakul.  Az  elsőfokú  bíróság  a  bűncselekmény  miatt  kiszabott 
büntetés  mellett  a  vádlottat  más  bűncselekmény  vádja  alól 
felmenti  és  megállapítja,  hogy  a  cselekmény  szabálysértés, 
feltéve  persze,  ha  nem  él  e  tekintetben  az  eljárás 
megszüntetésének  többnyire  ésszerűnek  mutatkozó 
lehetőségével.  A  másodfokú  bíróság,  amikor  kizárólag  a 
szabálysértéssel  kapcsolatos  felmentő  rendelkezés  elleni 
fellebbezés  miatt  az  ítéletet  teljes  terjedelmében felülbírálja,  a 
bűncselekmény  miatt  kiszabott  büntetést  csak  akkor 
súlyosíthatja, ha az ítélet felmentő rendelkezése miatt bejelentett 
fellebbezés  sikeres,  azaz  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokon 
szabálysértésként  értékelt  cselekményt  bűncselekménynek 
minősíti.

Az e körben folytatott bírói gyakorlat következetes abban, hogy 
kizárólagosan  a  szabálysértés  megállapításának  mellőzését 
támadó fellebbezés alapján nincs lehetőség a bűncselekményben 
való  bűnösség  megállapítására.  Kizárólag  a  szabálysértés 
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vonatkozásában  a  pénzbírság  kiszabása  érdekében  bejelentett 
fellebbezést nem lehet a vádlott terhére bejelentettnek tekinteni. 
Bűncselekmény  miatt  bűnösség  megállapítására  ugyanis  csak 
felmentő  ítéleti  rendelkezést  kifejezetten  támadó  fellebbezés 
alapján  kerülhet  sor.  Ebből  következik,  hogy  a  szabálysértési 
jogkövetkezmények alkalmazása mellett a bűncselekmény miatt 
emelt vád alól felmentett vádlott bűnössége megállapításának a 
másodfokú  eljárásban  csak  a  felmentés  miatt  bejelentett 
fellebbezés alapján van helye. A szabálysértés miatt alkalmazott 
jogkövetkezmény  súlyosítására  pedig  abban  az  esetben  van 
lehetőség,  ha  az  ügyész  a  szabálysértési  szankció  súlyosítása 
végett jelentett be fellebbezést.

4. A súlyosítási  tilalom  tiltja  tehát  kifejezetten  ilyen  irányú 
fellebbezés hiányában az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott 
bűnösségének a megállapítását. E tilalom tartalmi értelmezésénél 
tisztázandó,  hogy  a  súlyosítási  tilalom szempontjából  mit  kell 
érteni  egyrészt  felmentett  vádlotton,  másrészt  a  bűnösség 
megállapításán.

Felmentett  vádlott  az,  akivel  szemben  az  elsőfokú  bíróság 
felmentő ítéletet hozott akár bűncselekmény hiánya, bizonyíték 
hiánya, vagy büntethetőséget kizáró ok következtében. Az ítélet 
felmentő jellegét természetesen nem érinti az sem, ha az elsőfokú 
bíróság  a  büntethetőséget  kizáró  okra  alapított  felmentő 
ítéletében kényszergyógykezelést,  elkobzást  rendelt  el,  vagyoni 
előny vagy elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezett, avagy 
a polgári jogi igényt érdemben elbírálta.

A  súlyosítási  tilalom  szempontjából  a  törvény  előírásainak 
megfelelő  állandó  bírói  gyakorlat  szerint  a  felmentő  ítélettel 
azonos  értékű  az  eljárást  megszüntető  végzés  is.  Nincs 
jelentősége annak, hogy az eljárás megszüntetésének mi volt a 
jogalapja,  s  annak  sem,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  az  eljárás 
megszüntetés  kapcsán  alkalmazott-e  elkobzást,  vagy 
vagyonelkobzást.
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Nem ütközik  a  súlyosítási  tilalomba,  ha  a  másodfokú  bíróság 
kizárólag  védelmi  fellebbezések  folytán  eljárva  az  elsőfokú 
felmentő  ítéletet  hatályon  kívül  helyezi  és  az  eljárást 
megszünteti.  Ennek  akkor  sincs  akadálya,  ha  a  másodfokú 
bíróság  a  megszüntetéssel  egyidejűleg  elkobzást  vagy 
vagyonelkobzást  alkalmaz.  Az  ilyen  önálló  intézkedést 
tartalmazó  megszüntető  határozatban  ugyan  a  bűncselekmény 
elkövetésének  megállapítására  sor  kerül,  de  a  bűnösség 
kimondására nem. A súlyosítási tilalom a vádlott  terhére szóló 
fellebbezés hiányában csakis ez utóbbit tiltja. Ennek ellenére a 
bírói  gyakorlat  tartózkodik  az  elsőfokú  felmentő  ítéletnek 
másodfokon  eljárást  megszüntető  határozatra  történő 
megváltoztatásától.  Ezzel  szemben  a  közkegyelmi  rendeletek 
általában  kötelező  előírást  tartalmaznak  a  hatályuk  alá  eső 
ügyekben az eljárás megszüntetésére tekintet nélkül arra, hogy az 
eljárás első- vagy másodfokon folyik, s hogy utóbbi esetben első 
fokon  a  vádlottat  elítélték  vagy  felmentették-e.  Ilyen  esetben 
csak  a  vádlott  kérelmére  van  helye  a  kegyelem  okából 
megszüntetett  eljárás  továbbfolytatásának,  és  annak 
eredményeként  megfelelő  határozat,  esetleg  felmentő  ítélet 
hozatalának.

5. A  részleges  felmentés  esetén,  tehát  amikor  az  elsőfokú 
bíróság  egyes  bűncselekményekre  a  vádlott  bűnösségét 
megállapította,  más bűncselekmények vádja  alól  felmentette,  a 
súlyosítási  tilalom  a  következőképp  érvényesül.  Ha  a  vádlott 
ellen több bűncselekmény miatt emeltek vádat az ítéletnek csak 
az  a  felmentő  vagy  megszüntető  rendelkezése  bírálható  felül, 
amely ellen fellebbeztek. Nem tekinthető a vádlott terhére szóló 
fellebbezésnek,  ha  az  pld.  csupán  a  felmentés  jogalapját 
sérelmezi,  továbbá a  bűnösség  megállapításának  tilalma azt  is 
jelenti, hogy erre irányuló külön fellebbezés hiányában nem lehet 
a bűnösség körébe vonni olyan tényeket, amelyeket az elsőfokú 
bíróság  a  bűnösség  köréből  kirekesztett.  A súlyosítási  tilalom 
következtében  tehát  a  másodfokú  bíróság  a  felmentő  ítéleti 
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rendelkezés  megváltoztatásával  nem állapíthatja  meg a  vádlott 
bűnösségét  vagy nem bővítheti  a  bűnösség körét  akkor,  ha  az 
ítélet  felmentő  részének  támadása  nélkül  kizárólag  súlyosítás 
végett  fellebbeztek  az  ítéletnek  azzal  a  részével  kapcsolatban, 
amelyben  a  többi  bűncselekmény  miatt  a  vádlott  bűnösségét 
megállapították.  Ez  esetben  ugyanis  a  felmentő  ítéleti 
rendelkezés,  illetőleg  a  bűnösség  köréből  kirekesztett 
tényállásrész  felülbírálatát  és  erre  nézve  a  határozathozatal 
lehetőségét a részleges jogerő kizárja.

Ennek  fordítottja  viszont,  hogyha  a  fellebbezés  az  ítéletnek  a 
részleges  felmentést  tartalmazó  rendelkezése  ellen  irányul,  az 
egyéb bűncselekmények miatt kiszabott büntetés súlyosítható, de 
csak abban az esetben, ha a felmentő vagy eljárást megszüntető 
rendelkezéssel  érintett  bűncselekmény  vonatkozásában 
eredményes volt a fellebbezés, és azokban a vádlott bűnösségét 
megállapították.

6. A  Btk.  a  főbüntetéseket  tulajdonképpen  súly  szerinti 
sorrendben  tartalmazza.  Az  a  körülmény  pedig,  hogy  a  Btk. 
büntetési  rendszere  a  különös  részben  az  alternatív  vagy 
vagylagos  büntetési  tételeket  több  helyen  is  alkalmazza,  nem 
jelenti  a  vagylagos  főbüntetések súlybeli  egyenlőségét,  csupán 
azt,  hogy  ezekkel  a  Btk.  fokozottabban  kívánja  elősegíteni  a 
differenciált  büntetéskiszabási  gyakorlat  kialakítását.  A 
súlyosítási  tilalom lényegéhez  tartozik,  hogy  a  vádlott  terhére 
bejelentett  fellebbezés  hiányában  a  másodfokú  bíróság  az 
elsőfokon  alkalmazott  főbüntetési  nemnél  súlyosabbra  nem 
térhet  át,  hanem  csak  az  enyhébbre.  Ebből  következően  a 
másodfokú  bíróság  pénzbüntetés  helyett  nem  szabhat  ki 
közérdekű  munkát,  közérdekű  munka  helyett  nem  szabhat  ki 
szabadságvesztést, fordítva viszont minden lehetséges.

A  felfüggesztett  vagy  végrehajtandó  szabadságvesztés  első 
fokon, illetőleg másodfokon való kiszabásával kapcsolatban az 
egyik  tilalom az,  hogy  felfüggesztett  szabadságvesztés  helyett 
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rövidebb tartamú, de felfüggesztés nélküli szabadságvesztés nem 
szabható  ki.  A  végrehajtandó  szabadságvesztés  ugyanis 
súlyosabb  büntetés,  mint  az  ennél  hosszabb  tartamú  de 
felfüggesztett  szabadságvesztés.  A  felfüggesztés  nélküli 
szabadságvesztés  közvetlenül  már  a  kiszabás  időpontjában 
feltétlenül  végrehajtásra  kerülő  büntetést  jelent,  viszont  a 
felfüggesztett szabadságvesztést a próbaidő sikeres eltelte esetén 
nem hajtják végre. Az utóbbinál egyébként a törvényi mentesítés 
is  általában  korábban  áll  be,  mint  a  fel  nem  függesztett 
szabadságvesztésnél.

Ugyancsak  tilalmat  jelent  az  is,  hogy  a  végrehajtandó 
szabadságvesztés  helyett  alkalmazott  felfüggesztett 
szabadságvesztés esetén sem emelheti  a másodfokú bíróság az 
elsőfokon  kiszabott  szabadságvesztés  időtartamát  a  súlyosítási 
tilalom  következtében.  Ha  ugyanis  utóbb  a  felfüggesztett 
büntetés  végrehajtásának  elrendelésére  kerül  sor,  az  elítéltnek 
hosszabb  tartamú  szabadságvesztést  kellene  letöltenie,  mint 
amennyit  az  elsőfokú  bíróság  kiszabott,  ez  pedig  nyilvánvaló 
súlyosabb büntetést jelentene.
Mindez megfelel egyébként annak a büntetés kiszabás körében 
kialakult  elvnek,  hogy  a  bíró  előbb  a  büntetés  neméről,  majd 
annak tartamáról dönt, és csak ezt követően dönt arról, hogy a 
büntetési  célok  elérhetők-e  a  végrehajtás  esetleges 
felfüggesztésével is.

A pénzbüntetéssel kapcsolatban a súlyosítási tilalom többirányú 
korlátozást  tartalmaz.  Az  első  az,  hogy  felfüggesztett 
pénzbüntetés  helyett  annál  kisebb  mértékű,  de  felfüggesztés 
nélküli  pénzbüntetés  másodfokon  nem  szabható  ki.  A 
felfüggesztés nélküli pénzbüntetés ugyanis közvetlen joghátrány 
az elítélt számára, ezért az mindig súlyosabb büntetés. A másik 
korlátozás  végrehajtandó  pénzbüntetés  helyett  felfüggesztett 
pénzbüntetés  alkalmazása  esetén  sem  emelhető  fel  a 
pénzbüntetési  napi  tételeinek  a  száma,  még  az  egy  napi  tétel 
összegének csökkentése esetén sem, mert az esetleges utólagos 
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végrehajtás  következtében  hosszabb  tartamú  szabadságvesztés 
letöltésére kerülne sor.
A harmadik korlátozás,  ha a másodfokú bíróság végrehajtandó 
pénzbüntetés  helyett  felfüggesztett  pénzbüntetést  alkalmaz,  az 
egy  napi  tételnek  megfelelő  összeget  csak  a  napi  tételszám 
egyidejű  olyan  csökkentése  mellett  emelheti,  hogy  ezáltal  a 
pénzbüntetés  mértéke  nem  emelkedik.  E  feltételek  megléte 
esetén  viszont  már  nincs  szó  a  büntetés  súlyosításáról,  mert  a 
távolabbi  és  közvetett  kihatásában  enyhébbé  válik.  A 
pénzbüntetést  esetleges  végrehajtás  és  meg nem fizetés  esetén 
kisebb  tartamú  szabadságvesztésre  kell  átváltoztatni.  A 
pénzbüntetés napi tételszámának, illetőleg az egy napi tételnek 
megfelelő  összeg  megváltoztatásának  kihatását  a  pénzbüntetés 
súlyosítására  azonos  módon  kell  megítélni  akkor  is,  ha  a 
másodfokú  bíróság  nem  az  első  fokon  végrehajtani  rendelt 
pénzbüntetés  felfüggesztése  során,  hanem  az  első  fokon 
alkalmazott  akár  végrehajtandó  vagy  felfüggesztett 
pénzbüntetéssel  kapcsolatban  változtatja  meg  az  említett 
kérdésekben az elsőfokú ítéletet. A pénzbüntetés napi tételszáma 
tehát  a  súlyosítási  tilalom  hiányában  nem  emelhető,  mert  a 
szabadságvesztésre  történő  esetleges  átváltoztatása  esetén  a 
terheltre mindenképpen súlyosabb következményekkel járna.

7. A felülbírálatot végző másodfokú bíróság a vádlott terhére 
szóló fellebbezés hiányában nem jogosult olyan mellékbüntetést 
alkalmazni, amelyet az elsőfokú bíróság a főbüntetés mellett nem 
szabott  ki  és  az  első  fokon  már  alkalmazott  mellékbüntetés 
tartamát  nem  emelheti,  továbbá  azt  más  módon  sem 
súlyosíthatja. Például a járművezetéstől eltiltást nem terjesztheti 
ki további járműfajtákra.
Első  fokon  nem  alkalmazott  mellékbüntetés  másodfokon  való 
kiszabása a  vádlott  terhére szóló fellebbezés hiányában még a 
szabadságvesztés  egyidejű  mérséklése  vagy  felfüggesztése 
mellett sem megengedett, éspedig azért nem, mert itt a büntetés 
összhatása  súlyosabb  vagy  enyhébb  voltának  vizsgálata 
tulajdonképpen megoldhatatlan feladat lenne, és elkerülhetetlenül 
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szubjektív elemek bevitelét jelentené az értékelő tevékenységbe. 
A  korábbi  bírói  gyakorlat  lehetőséget  látott  arra,  hogy  a 
végrehajtandó szabadságvesztés mérséklése, vagy a végrehajtás 
felfüggesztése  esetén  első  fokon  nem  alkalmazott 
pénzmellékbüntetés  kerüljön  kiszabásra.  Ez  az  álláspont  már 
meghaladott,  így  ilyen  esetekben  sem  szabható  ki 
pénzmellékbüntetés.  Az  első  fokon  nem  alkalmazott 
mellékbüntetés  kiszabása  felcserélés  formájában  sem 
megengedett,  és  ugyanezen  okból  tilos  a  mellékbüntetés 
tartamának  felemelése,  vagy  hatályának  kiterjesztése,  még  a 
szabadságvesztés  egyidejű  mérséklése  vagy  felfüggesztése 
mellett is.

8. Ugyancsak  érvényesül  a  súlyosítási  tilalom  az  önállóan 
kiszabható  mellékbüntetések  esetében  is.  Nem  térhet  át  a 
másodfokú bíróság a vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában 
az elsőfokon önálló büntetésként alkalmazott mellékbüntetésről 
főbüntetésre,  pl.  járművezetéstől  eltiltásról  pénzbüntetésre, 
ellenkező  esetben  gyakorlatilag  teljesíthetetlen  összehasonlítást 
kellene  tenni  az  elsőfokon,  illetőleg  másodfokon  alkalmazott 
büntetések  között,  azok  enyhébb  vagy  szigorúbb  voltának 
megítélése  tekintetében.  Amennyiben  az  elsőfokú  bíróság  a 
főbüntetés  mellett  valamely  mellékbüntetést  is  kiszabott,  a 
másodfokú bíróság a vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában 
főbüntetés  helyett  csak  ezt  a  mellékbüntetést  alkalmazhatja 
önálló büntetésként, feltéve természetesen, hogy annak törvényi 
feltételei  egyébként  fennállnak.  Első  fokon  nem  alkalmazott 
mellékbüntetésnek  önálló  alkalmazása  másodfokon  főbüntetés 
helyett  gyakorlatilag  itt  is  teljesíthetetlen  összehasonlítást 
igényelne a büntetések között.

A  törvény  rendelkezése  értelmében  a  másodfokú  bírósági 
eljárásban  a  vádlott  bűnössége  megállapításának,  büntetése 
súlyosításának feltétele a vádlott terhére szóló fellebbezés. 
A vádlott  terhére  bejelentett  a  fellebbezés,  ha  az  a  bűnösség 
megállapítását, a cselekmény súlyosabb minősítését,  a büntetés 
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súlyosítását  célozza.  A  vádlott  terhére  szóló  fellebbezésen  a 
súlyosítási  tilalom szempontjából  tehát  nem bármilyen,  hanem 
csakis  a  fent  említett  kérdésekben  hátrányosabb  rendelkezés 
meghozatalára irányuló fellebbezést kell érteni. A bírói gyakorlat 
szerint  a  vádlott  terhére  szól  a  fellebbezés,  ha  az  elsőfokú 
felmentő  ítéletet,  eljárást  megszüntető  végzést  támadva  a 
bűnösség  megállapítását  indítványozza  vagy  önállóan 
alkalmazott  intézkedés  helyett  büntetés,  akár  főbüntetés  vagy 
önállóan  alkalmazott  mellékbüntetés  kiszabására,  illetőleg 
önállóan  alkalmazott  mellékbüntetés  helyett  főbüntetés 
kiszabására  irányul,  ilyenkor  bármely  büntetési  nem 
alkalmazható.  A  bűnösség  megállapítása  érdekében  lehet 
megalapozatlanságot is sérelmezni. a vádlott terhére és ebben a 
körben  a  tényállás  felderítését,  a  hiányos  ténymegállapítások 
pótlását az iratellenes, vagy helytelen ténybeli következtetéssel 
megállapított  tényállási  részek  helyesbítését  indítványozni, 
tulajdonképpen  abból  a  célból,  hogy  a  helyesen  megállapított 
tények bűnösség megállapításának alapjául szolgáljanak. Ebben 
az esetben lehetséges, hogy a fellebbezés célja, súlyosítás csak a 
megismételt eljárásban fog realizálódni, figyelemmel arra, hogy 
a Be.352.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint a vádlott terhére az 
első  fokon  megállapított  tényállástól  eltérő  tényállás 
megállapítása  kizárt  még  a  vádlott  terhére  szóló  fellebbezés 
esetén is.
Súlyosításra irányuló fellebbezés eljárási szabálysértés elleni is 
irányulhat, amely hatályon kívül helyezést követően lehetséges, 
hogy csak a megismételt eljárásban vezet eredményre.

A  bűncselekmény  súlyosabb  minősítését,  azaz  súlyosabb 
büntetési  tétel  alá  eső  bűncselekmény  megállapítását  célzó 
fellebbezés a vádlott terhére bejelentett perorvoslatnak minősül. 
Ha a fellebbezés csupán más, de nem súlyosabb büntetési tétellel 
fenyegetett  bűncselekmény  megállapítására  irányul,  akkor  a 
fellebbezést nem lehet a vádlott terhére bejelentettnek tekinteni. 
Szintén a  vádlott  terhére irányul  a  fellebbezés  ha a  bűnsegély 
helyett  felbujtói  vagy  tettesi  alakzat,  kísérlet  helyett  befejezett 
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bűncselekmény  megállapítását  indítványozza,  vagy  egység 
helyett többség, tehát bűnhalmazat megállapítására irányul.

9. Az eddigiekből  következik,  hogy  az  itt  írtakon  kívül  eső 
kérdésekben  a  vádlottal  szemben  hátrányosabb  rendelkezést 
célzó  fellebbezés  a  súlyosítási  tilalom  szempontjából  nem  a 
terhére bejelentett, s így ilyen fellebbezés alapján nem állapítható 
meg a felmentett vádlott bűnössége, illetőleg nem súlyosítható a 
büntetése  sem.  Ugyanez  a  helyzet,  ha  a  fellebbezés  csakis 
felmentés  helyett  megszüntetést,  vagy  önálló  intézkedést 
indítványoz,  illetőleg  megfordítva,  a  felmentés  vagy  a 
megszüntetés  más  jogalapjának  megállapítására  irányul. 
Ugyancsak kívül esik a súlyosítási tilalom fogalmi körén, ha az 
első  fokon  alkalmazott  önálló  intézkedés  helyett  más  önálló 
intézkedés  alkalmazását  célozza,  vagy  a  szabadságvesztés 
végrehajtási  fokozatát,  a  feltételes  szabadsággal  kapcsolatos 
rendelkezést, vagy az előző felfüggesztett büntetés végrehajtását 
érinti a vádlott terhére szólóan. Ezen az sem változtat, ha az első 
fokon  kiszabott  végrehajtandó  szabadságvesztés  mellett 
kényszergyógyítás  elrendelésére,  továbbá  elkobzásra,  vagyoni 
előny, elkobzás alá eső érték megfizetésére kötelezésre, pártfogó 
felügyelet  elrendelésére,  vagy  polgári  jogi  igény  megítélésére, 
illetőleg ezeknek hátrányosabb alkalmazására irányul. De akkor 
sem  minősül  terhére  bejelentett  fellebbezésnek,  amennyiben 
szabálysértés  megállapítását,  avagy  az  emiatt  alkalmazott 
jogkövetkezmények  súlyosítását,  a  kegyelem,  mentesítés, 
pénzmellékbüntetés átváltoztatási kulcsa, vagy a bűnügyi költség 
tárgyában tett elsőfokú rendelkezéseknek a vádlott terhére való 
módosítására  irányul.  Hasonlóan  nem jár  a  súlyosítási  tilalom 
sérelmével,  ha  az  elsőfokú határozat  csupán számítási  hibából 
eredő tévedésének kijavítása a másodfokú bíróság részéről. Erre 
ugyanis maga az elsőfokú bíróság is jogosult,  továbbá az sem 
súlyosítás, ha a másodfokú bíróság az összbüntetésbe foglalást 
megtagadja,  miután  annak  a  kérdésnek  az  eldöntése,  hogy  az 
összbüntetésbe foglalásnak megvannak-e a törvényi előfeltételei 
vagy sem, nem azonosítható a büntetés kiszabással. Így tehát ha 
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a fellebbezés csak a most említett kérdésekben irányul a vádlott 
részére  hátrányosabb  másodfokú  döntés  meghozatalára,  az 
elsőfokon  bűnösnek  ki  nem  mondott  vádlott  bűnösségét  a 
másodfokú  bíróság  nem  állapíthatja  meg,  és  büntetését  nem 
súlyosíthatja. Ebből azonban az is következik, hogy az említett 
kérdésekben  a  másodfokú  bíróság  a  vádlottra  hátrányosabb 
rendelkezést  hozhat  akkor  is,  ha  csak  védelmi  fellebbezések 
folytán  bírálja  felül  az  elsőfokú  ítéletet.  Ezek  a  hátrányosabb 
rendelkezések ugyanis  a  bűnösség megállapítása  és  a  büntetés 
súlyosítása fogalmi körén kívül esnek.

A vádlott javára bejelentett fellebbezést a másodfokú tárgyaláson 
a  vádlott  terhére  megváltoztatni  nem  lehet.  A  bejelentett 
fellebbezés  egyéb  jellegű  későbbi  módosítására,  sőt 
visszavonására  is  van  mód  egyébként,  de  a  büntetés 
súlyosításának  a  lehetősége  a  megfelelő  tartalmú  fellebbezés 
bejelentéséhez van kötve, s ezért az esetleges későbbi változtatás 
nem vehető  figyelembe.  Ha az  ítélet  kihirdetésekor  bejelentett 
fellebbezés  nem  irányul  súlyosításra,  a  másodfokú  bíróság 
mellett  működő  ügyész  viszont  nyilatkozatában  súlyosabb 
minősítést  lát  indokoltnak,  a  másodfokú  bíróság  a  minősítést 
bármely irányban megváltoztathatja ugyan, a büntetést azonban 
nem súlyosíthatja.

Bírói gyakorlat:

A járművezetéstől eltiltás körének kiterjesztésénél érvényesül a súlyosítási tilalom ( BK.88.).

A másodfokú bíróság a felmentett vádlott terhére bejelentett fellebbezés esetén sem alkalmazhat eltérő  
tényállás alapján próbára bocsátást, ez esetben az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül kell helyeznie 
( BK.124.).

A súlyosítási tilalom kérdéskörét feldolgozó BK.157. számú állásfoglalás iránymutatásait a 2003.július  
1-jétől hatályos Be. alapvetően a törvényszövegbe építette.

Ügyészi fellebbezés hiányában a valóságos alaki halmazatnak megfelelő minősítés megállapítása nem  
jelenti a súlyosítási tilalom megsértését (BH.2005.5.).

Nem értékelhető a felülvizsgálati eljárásban a súlyosítási tilalom megszegése a hatáskörre vonatkozó  
rendelkezések megsértésének. A terhelt terhére bejelentettnek minősül az ügyészi fellebbezés, ha a terhelt  
részbeni felmentését sérelmezi ( BH.1998.408.).

84



Amennyiben a tárgyaláson jelen nem lévő ügyész a részére a rendelkező rész kézbesítése útján közölt  
határozattal kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy ellene „fellebbezést jelent be” és a perorvoslatának az  
indokolását  az  indokolt  ítélet  kézbesítése  után fogja  elkészíteni,  ez  a  nyilatkozata  nem tekinthető  a  
vádlott terhére bejelentett és a súlyosítási tilalmat feloldó fellebbezésnek annak ellenére sem, hogy a  
fellebbezésre  nyitva  álló  határidő  lejárta  utána  a  bírósághoz  érkezett  indokolásában  a  próbára  
bocsátott vádlottal szemben büntetés kiszabását indítványozza (BH.1997.170.).

Nem  jelenti  a  súlyosítási  tilalom  sérelmét,  ha  a  másodfokú  bíróság  a  terhelt  terhére  bejelentett  
fellebbezés hiányában kötelezi az elkövetőt a jogtalan előny értékének megfizetésére ( BH.1996.297.).

Az  összbüntetés  mértékének a súlyosítása  végett  bejelentett  ügyészi  fellebbezés elveszti  a súlyosítási  
tilalmat feloldó hatását ha a megyei főügyész a perorvoslatot akként módosítva tartja fenn, hogy az  
ítéletnek kizárólag a börtön fokozatnak a fegyházra való súlyosítását indítványozza ( BH.1994.655.).

Amennyiben  az  elsőfokú  bíróság  jogszabály  téves  alkalmazásával  az  egyébként  bűncselekményként  
minősülő  magatartást  szabálysértésként  értékeli  és  a  megállapított  bűncselekmény mellett  emiatt  az  
eljárást megszünteti, a terhelt terhére a megszüntető határozat miatt bejelentett fellebbezés hiányában a  
másodfokú bíróság a részjogerő folytán ezt a téves rendelkezést nem változtathatja meg ( BH.1994.68.).

Főbüntetés  helyett  önállóan  alkalmazott  mellékbüntetés  kiszabása  esetén  a  vádlott  terhére  irányuló  
fellebbezés hiányában a másodfokú eljárásban nem szabható ki főbüntetés ( BH.1989.46.).

Közügyektől  eltiltás  helyett  lefokozás  alkalmazását  a  súlyosítási  tilalom  nem  akadályozza  
(BH.1988.95.).

A visszaesés megállapítására irányuló ügyészi fellebbezést a terhelt terhére bejelentett fellebbezésnek  
kell tekinteni ( BH.1987.430.).

A súlyosítási tilalom nem zárja ki, hogy a másodfokú bíróság az előzetes mentesítést a terhelt terhére 
bejelentett ügyészi fellebbezés hiányában mellőzze ( BH.1987.342.).

A súlyosítási nem terjed ki az elkobzás alá eső érték megfizetésére való kötelezésre ( BH.1987.69.).

A pártfogó  felügyelet  elrendelése  érdekében  bejelentett  fellebbezés  alapján  törvénysértő  a  kiszabott  
büntetés súlyosítása ( BH.1986.351.).

A büntetés-végrehajtási  fokozatnak  a  terhelt  terhére  történő  megváltoztatása  nem esik  a  súlyosítási  
tilalom alá ( BH.1985.411.).

A  másodfokú  eljárásban  a  terhelt  terhére  bejelentett  fellebbezés  hiányában  is  helye  van 
pénzmellékbüntetés kiszabásának is,  ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által  kiszabott,  de  
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés mértékét leszállítja ( BH.1985.224.).

A vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában a másodfokú bíróság a pénzbüntetés napi tételeinek 
számát akkor sem emelheti fel,  ha egyidejűleg az egy napi tétel összegét olyan mértékben csökkenti,  
hogy  összhatását  tekintve  ez  a  terheltet  közvetlenül  nem  sújtja  nagyobb  anyagi  hátránnyal  
(BH.1981.449.)

II. Cím

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE

Észrevétel a fellebbezésre
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356. § A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az 
elsőfokú bíróságnál, az iratok felterjesztése után a másodfokú 
bíróságnál a fellebbezésre észrevételt tehetnek.

1. A másodfokú eljárás a jogosult  fellebbezése folytán indul, 
de feladata nem csak a fellebbezés elbírálása, hanem az egész 
ügy, és az azt megelőző eljárás hivatalból való felülbírálata. Ezért 
a másodfokú eljárásban szerepet kell kapniuk a fellebbezőn kívül 
az eljárás többi résztvevőjének is, elsősorban azoknak, akiket a 
fellebbezés érint. Az ellenérdekű fellebbezésre tett észrevételek 
ugyanis segíthetik az ügy felülbírálatát, mert nem csak a másik 
fél,  hanem  egyúttal  a  másodfokú  bíróság  tájékoztatását  is 
szolgálják. Mindemellett ez az intézmény az eljárás résztvevőit 
megillető  általános  észrevételezési  indítványozási  jog 
érvényesülését is jelenti a másodfokú eljárásban. Az észrevételek 
a  fellebbezéstől  eltérő  ténybeli  és  jogi  felfogás  kifejtésére,  a 
fellebbezés  tartalmával,  annak  okával  és  céljával,  az  abban 
foglalt tényállításokkal, bizonyítékokkal és egyéb indítványokkal 
a  fellebbezés  egész  indokolásával  ellentétes  álláspontok 
megismerésére nyújtanak lehetőséget.
A  fellebbezéssel  érintettek  a  fellebbezés  elbírálásában  az 
ellenkező oldalról, éspedig rendszerint abban érdekeltek, hogy a 
másodfokú bíróság ne a fellebbező által kért irányban módosítsa 
az  elsőfokú  ítéletet.  A fellebbezéssel  érintettek  köre  általában 
azonos  az  eljárásnak  azokkal  a  résztvevőivel,  akik  egyúttal 
fellebbezésre  jogosultak,  tekintet  nélkül  nyilván  arra,  hogy  az 
adott  ügyen éltek-e  fellebbezési  jogukkal  vagy  sem.  Ez  a  kör 
azonban  kiegészül  a  sértettel,  mivel  nyilvánvaló,  hogy  ő  az 
ellenérdekűek  –  rendszerint  vádlotti,  védői  -  fellebbezésével 
érintett  lehet,  és  mint  ilyen,  jogosult  észrevételeket  tenni  a 
fellebbezésre.

2. A fellebbezéssel érintettnek attól az időponttól kezdve van 
módja  észrevételezési  jogát  gyakorolni,  amikor  értesül  az 
ellenérdekű  fél  fellebbezéséről.  Amennyiben  a  fellebbezéssel 
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érintett  maga  is  fellebbező,  észrevételeit  az  ellenérdekű  fél 
fellebbezésére a saját fellebbezésének írásbeli indokolásában is 
megteheti,  sőt  a  gyakorlatban általában ez is  történik.  Az első 
fokú  tárgyaláson  jelenlevők  a  kihirdetés  során  kölcsönösen 
értesülhetnek  az  ítélet  ellen  szóban  nyomban  bejelentett 
fellebbezésről,  amennyiben  a  fellebbezést  nem  a  tárgyaláson, 
hanem később  jelentették  be,  a  kihirdetéstől  számított  három, 
vagy  a  kézbesítéstől  számított  nyolc  napon  belül,  az 
észrevételezés  időbeli  lehetősége  az  egyes  jogosultak  számára 
eltérően alakul.

A vádlottal a másodfokú tárgyalásra szóló és ezelőtt legalább öt 
nappal kézbesítendő idézésben kell közölni a terhére tárgyaláson 
kívül bejelentett fellebbezést, a vádlott tehát ettől az időponttól 
kezdve tehet az ellenérdekű fellebbezésre észrevételt.

Az ügyész és az eljárás többi résztvevője felé is van tájékoztatási 
kötelezettség,  mert  a  fellebbezés  előkészítésénél  írtaknak 
megfelelően  a  vádlottnak  és  a  védőnek  és  a  másodfokú 
ügyésznek  kölcsönösen meg kell  küldeni  az  általuk benyújtott 
beadványokat. Az egyéb érdekelt, akinek fellebbezési joga és a 
törvény rendelkezése alapján a fellebbezésre való észrevételezési 
joga is van, viszont iratbetekintési joggal nem rendelkezik, ezért 
az őt érintő fellebbezésről csak akkor értesülhet, ha személyesen 
vagy  képviselője  útján  az  elsőfokú,  illetőleg  a  másodfokú 
tárgyaláson jelen van. Az egyéb érdekeltet ugyanis az elsőfokú 
tárgyalásról  mindig  értesíteni  kell,  a  másodfokú  tárgyalásról 
pedig  akkor,  ha  fellebbezett.  A  másodfokú  bíróság  területén 
működő ügyésznek akkor is módja van értesülni az ellenérdekű 
fellebbezésről,  amikor  a  felterjesztett  iratok  hozzá  érkeznek. 
Ehhez képest a fellebbezéssel kapcsolatos ügyészi észrevételeket 
abban  az  átiratban  is  meg  lehet  tenni,  amellyel  a  másodfokú 
bíróság  területén  működő  ügyész  az  iratokat  a  másodfokú 
bíróságnak megküldi.
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A fellebbezésre  tett  írásbeli  észrevételek  lehetősége  szerint  az 
írásbeli  észrevételek  beadásának  határidejét  a  törvény  nem 
határozza  meg,  csupán  azt  írja  elő,  hogy  az  észrevételeket  az 
iratok  felterjesztéséig  az  elsőfokú,  azt  követően  pedig  a 
másodfokú bíróságnál lehet benyújtani. Egyéb határidő előírása, 
illetőleg az ezzel kapcsolatos közvetlen eljárási szankció hiánya 
ellenére is nyilvánvaló, hogy az észrevételeknek túlzottan későn 
való  beadása  esetleg  nem teszi  lehetővé  a  másodfokú  bíróság 
számára  azok  alapos  értékelését,  illetve  figyelembe  vételét  a 
másodfokú  határozat  meghozatalánál.  A  fellebbezésre  tehető 
írásbeli észrevételek gyakorlati jelentőségét mutatja, hogy azokat 
a  másodfokú  tárgyaláson  az  ügy  előadásának  keretében 
ismertetni kell. Természetesen észrevételeknek olyan ügyben is 
helye  van,  amelyben  a  fellebbezést  tanácsülésen  intézik  el. 
Ilyenkor  az  észrevételeket  a  tanácsülésre  tartozó  határozatok 
meghozatalánál kell értelemszerűen figyelembe venni.

3. A fellebbezésre teendő észrevételek garantálják tehát, hogy 
az  eljárás  résztvevői  kölcsönösen  megismerhessék  egymás 
álláspontját.  Mindez  a  fegyverek  egyenlőségének  elvével  is 
szoros  kapcsolatban  áll.  Az  Emberi  Jogi  Bíróság  véleménye 
szerint  a  fegyveregyenlőség sérelmét jelenti,  ha az ügy előadó 
bírájának jelentése eljut a vádhatóság képviselőjéhez, azonban a 
védelem annak tartalmáról nem tudhat  (  vö.  Reinhard  and  Slimane-Kaid.  v.  

France  Judgment  of  31.  March  1998.  Rerports  1998-II.p.640.), illetve  ha  az  ügyész 
beadványáról nem szerez a terhelt tudomást, és így reagálni sem 
tud arra ( vö. Meftah and Others v. France Judgement of 26.July 2002, no. 32911/96., 35237/97.  
and 34595/97.).

 Szintén problémát okozhat, ha a vád birtokában vannak az ügy 
szempontjából releváns dokumentumok, azonban az ügyész nem 
csatolja azokat az ügy irataihoz, és nem teszi lehetővé a védelem 
számára  azok  megtekintését  sem.  Ugyancsak  egyezménysértő 
helyzetet  teremt,  ha a jogi  képviselővel  rendelkező terheltek a 
bíróság  részéről  értesülnek  lényeges  körülményekről,  míg  a 
képviselettel nem rendelkezők nincsenek birtokában ezeknek az 
információknak (vö. Meftah v. France Judgement of 26.April 2001, 32911/96., no.32911/96.).
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Az  ugyanakkor  nem  kell,  hogy  sértse  az  egyezményt,  ha  az 
érintettnek az ügyész szóbeli álláspontjára nincs módja reagálni 
(vö. Stepinka v.France Judgement of 15. June 2004., no.1814/2002.)19

Bírói gyakorlat:

Az ítéletnek a büntetőjogi felelősséget meg nem állapító része külön felmentő rendelkezés hiánya esetén  
sem felülbírálat tárgya, ha azt nem támadja fellebbezés (BH.2004.174.).

A fellebbezés visszavonása

357. § (1) A fellebbező a fellebbezését a másodfokú bíróságnak 
határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig visszavonhatja.
(2)  Az  ügyész  fellebbezését  az  iratok  felterjesztése  után  a 
másodfokú bíróság mellett  működő ügyész  vonhatja  vissza. 
Ha  az  ügyész  a  fellebbezést  visszavonja,  és  más  nem 
fellebbezett, az iratokat a nyilatkozatával együtt visszaküldi az 
elsőfokú bíróságnak.
(3)  A  vádlott  javára  más  által  bejelentett  fellebbezést  a 
fellebbező csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza. Ez 
a rendelkezés nem vonatkozik az ügyész fellebbezésére.
(4) A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni.

1. Az  eljárási  jogok  gyakorlása  során  előterjesztett 
indítványok,  kérelmek,  nyilatkozatok,  amíg  azokat  el  nem 
bírálták, általában visszavonhatók. Erre tekintettel engedi meg a 
törvény  a  jogosult  által  bejelentett  fellebbezés  visszavonását 
mindaddig,  amíg  a  másodfokú  bíróság  a  határozathozatal 
céljából tartott tanácsülést meg nem kezdi. 
A fellebbezés visszavonásának lehetősége lényegében biztosítja 
és egyben behatárolja a fellebbezésre jogosult rendelkezési jogát, 
meghatározva ezzel a másodfokú felülbírálat és döntés kereteit, 
illetve  az  egész  másodfokú  eljárás  lefolytatását.  Amennyiben 
valamennyi  jogosult  visszavonta  a  fellebbezését,  a  másodfokú 
eljárásnak nincs helye még ún. abszolút hatályon kívül helyezési 
okból sem, mert az elsőfokú ítélet jogereje szükségképpen beáll. 
Ilyenkor  az  elsőfokú  határozatban  megvalósult  esetleges 

19 Grád András : A Strasbourgi Emberi Jogi Bíráskodás Kézikönyve, Bp.2005., a Strasbourg Bt. Kiadása, 300.o.
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törvénysértés  vagy  megalapozatlanság  csak  rendkívüli 
perorvoslat,  illetve  feltételei  fennállása  esetén  különleges 
eljárásban orvosolható.

A  fellebbezés  visszavonásának  különböző  jogkövetkezményei 
lehetnek. Abban az esetben, ha az elsőfokú ítélet egy vádlottról 
rendelkezett, és a visszavont fellebbezésen kívül más fellebbezés 
nincs,  az  ügy  másodfokú  felülbírálatára  és  határozathozatalra 
nem kerül sor, hanem az iratokat, ha azokat már felterjesztették, 
vissza kell küldeni az elsőfokú bírósághoz. Ebben az esetben a 
fellebbezés  visszavonásának  napján  az  elsőfokú ítélet  jogerőre 
emelkedik.

Amennyiben az ügyben egy vádlott van, de valamely fellebbezés 
visszavonása  után  még  marad  más  hatályos  fellebbezés,  a 
másodfokú felülbírálatnak és a határozathozatalnak lényegében 
nincs akadálya, ezeknek kereteit azonban a visszavont, illetőleg 
fennmaradt  fellebbezés  tartamára  figyelemmel  a  felülbírálat 
korlátai, valamint a súlyosítási tilalom befolyásolhatják. Pl. ha az 
ügyész visszavonta a felmentő ítéleti rendelkezés miatt, vagy a 
büntetés  súlyosítására  irányuló  fellebbezését,  a  fennmaradó 
védelmi  fellebbezések  alapján  a  felmentő  rendelkezést 
felülbírálni, illetőleg a büntetést súlyosítani nem lehet.

Ha az elsőfokú ítélet több vádlottról rendelkezett, a fellebbezés 
visszavonását  követően  attól  függően  kerülhet  sor,  vagy  sem 
másodfokú  eljárásra,  illetőleg  érvényesülnek  a  felülbírálat 
korlátai,  és  ehhez  képest  az  elsőfokú  ítélet  vagy  egy  része 
jogerejének  megállapítására,  hogy  milyen  jogosultra  milyen 
tartalmú fellebbezést vontak vissza. 
Abban  az  esetben  ha  egy  vádlottra  vonatkozólag  hatályos 
fellebbezés nem marad,  amennyiben erre szükség van,  az első 
fokú ítélet keltétől a fellebbezés visszavonásáig – azaz a jogerőig 
–  előzetes  letartóztatásban  töltött  időnek  a  beszámításáról 
rendelkezni kell.
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2. A  törvényi  szabályozás  alapján  a  fellebbező  a  saját 
fellebbezéséről rendelkezik, azt vonhatja vissza a meghatározott 
időpontig. Az ügyész fellebbezésének, továbbá a vádlott javára 
más által bejelentett fellebbezésnek a visszavonása tekintetében 
azonban  a  törvény  további  rendelkezéseket  tartalmaz.  A 
fellebbezés visszavonása a jogosultnak alakisághoz nem kötött 
egyoldalú  nyilatkozata,  amely  indokolást  nem  igényel,  bár  a 
fellebbezéshez hasonlóan a visszavonásnak is kifejezettnek kell 
lennie,  megítélésénél nem a szóhasználat,  hanem a nyilatkozat 
tartalma  a  döntő,  tehát  az,  hogy  abból  az  akaratnyilvánítás  a 
másodfokú  eljárás  mellőzésére,  vagy  a  felülbírálat  szűkítésére 
nézve félreérthetetlenül megállapítható legyen.
A fellebbezés  visszavonása  részleges  is  lehet,  pl.  a  fellebbező 
visszavonja  fellebbezésének  a  tényállás  vagy  a  bűnösség 
megállapítását  érintő  részét,  de  fenntartja  a  fellebbezését  a 
büntetés kiszabását sérelmező részében. A fellebbezés részleges 
visszavonásának gyakran nincs  jelentősége,  mert  a  fellebbezés 
fenntartott  része,  illetőleg  az  egyéb  fellebbezések  alapján  a 
másodfokú  eljárásra  sor  kerül,  és  a  teljes  másodfokú 
felülbírálatnak általában nem lesz akadálya. Bizonyos esetekben 
azonban a részleges visszavonás, hasonlóan a fellebbezés teljes 
visszavonásához, a felülbírálat kereteinek szűkülését, vagy akár a 
súlyosítási tilalom érvényesülését vonhatja maga után.

A  fellebbezés  részleges  visszavonása  a  fellebbezés 
módosításának is  felfogható,  de  csak  negatív  irányban,  vagyis 
úgy,  hogy  a  vádlott  terhére  a  módosítás  új  fellebbezési 
támadásokat nem tartalmazhat.  Az utóbbi módosítások ugyanis 
már érinthetik a súlyosítási tilalmat, s mint ilyenek, a fellebbezés 
bejelentésének  körébe  tartoznak,  ezért  velük  kapcsolatban 
felmerülhet  a  fellebbezés  határidejének  túllépése,  és  így  e 
fellebbezéseket elkésettség miatt el kell utasítani.

3. A  fellebbezés  visszavonásának  módjáról  a  törvény  nem 
rendelkezik, de éppen ebből a körülményből következik, hogy ez 
a  mód  hasonló  a  fellebbezés  bejelentéséhez.  Eszerint  a 
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fellebbezés  visszavonható  nyomban  a  fellebbezés  bejelentése 
után  szóban,  ekkor  a  visszavonást  az  elsőfokú  tárgyalás 
jegyzőkönyvébe  foglalják,  avagy  később  írásban,  vagy 
jegyzőkönyvbe mondás útján.

Amíg  a  fellebbezést  csak  az  elsőfokú  bíróság  felé  lehet 
bejelenteni,  addig  visszavonására  lehetőség  van  a  másodfokú 
bíróságnál  is,  és  a  gyakorlatban  ez  aszerint  alakul,  hogy  a 
visszavonás  időpontjában  melyik  bíróságnál  vannak  az  ügy 
iratai.  A  fellebbezést  a  másodfokú  bíróság  határozathozatal 
céljából  tartott  tanácsüléséig  lehet  visszavonni.  Ez  jogvesztő 
határidő  és  ezzel  kapcsolatban  az  igazolás  lehetősége  fel  sem 
merülhet. Ha a másodfokú bíróság azonban az ilyen tanácsülés 
után a tárgyalást újra megnyitja,  a fellebbezés visszavonásának 
lehetősége ismét megnyílik, éspedig a határozathozatal céljából 
tartandó újabb tanácsülés megkezdéséig. Ennek magyarázata az, 
hogy  ilyenkor  az  első  tanácsülést  ténylegesen  nem  a 
határozathozatal  okából  tartották,  mert  végülis  határozat 
hozatalra nem került sor.

4. Az ügyész fellebbezésének visszavonására vonatkozó külön 
rendelkezések bizonyos célszerűségi megfontolásokon alapulnak, 
s  egyben  az  ügyészi  szervezet  hierarchikus  jellegéből  is 
következnek. Az iratok felterjesztése után az ügyészi fellebbezés 
visszavonásának a jogát a másodfokú bíróság területén működő 
ügyész  a  gyakorlat  szerint  abban  a  nyilatkozatban  teszi  meg, 
amellyel  az  iratokat  a  másodfokú  bíróságnak  megküldi. 
Mindebből  következik,  hogy  amíg  az  iratok  az  elsőfokú 
bíróságnál vannak, az ügyészi fellebbezést az elsőfokú bíróság 
területén  működő  ügyész  vonhatja  vissza.  Az  iratok 
felterjesztéséig az ügyészi  fellebbezés visszavonásának joga az 
ügyészség vezetőjét illeti meg.
Amennyiben  a  kizárólagos  ügyészi  fellebbezést  az  iratok 
felterjesztése előtt vonták vissza, az elsőfokú bíróság nyomban 
megállapítja  a  jogerőt,  és  az  esetleges  végrehajtás  végett 
szükséges intézkedéseket is megteszi. Ha a kizárólagos ügyészi 
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fellebbezést  az  iratok  felterjesztése  után  a  másodfokú  ügyész 
vonja vissza, az iratokat nem továbbítja a másodfokú bíróságnak, 
hanem  azokat,  nyilatkozatával  visszaküldi  az  elsőfokú 
bíróságnak.  Ezt  az  eljárás  egyszerűsítése,  gyorsítása indokolja, 
mert ilyen esetben a másodfokú bíróság is ugyanígy járna el.

5. A vádlott a saját fellebbezéséről önállóan rendelkezik, ezt az 
általános  szabály  szerint  korlátozás  és  feltétel  nélkül 
visszavonhatja.  Ugyanezzel  az  önállósággal  rendelkezik  az 
ügyész is a saját fellebbezéséről akkor is, ha az a vádlott javára 
szól.  A  vádlott  javára  viszont  más  jogosult  által  bejelentett 
fellebbezés  visszavonása  csak  akkor  hatályos,  ha  a 
visszavonáshoz  a  vádlott  hozzájárul.  Ez,  a  védelem  elvének 
fokozottabb  érvényesülését  szolgáló  rendelkezés  érvényes 
nemcsak a védő, hanem kényszergyógykezeléssel kapcsolatban a 
törvényes  képviselő  és  a  vádlott  házastársa  fellebbezésének 
visszavonására  is.  Más  által  a  vádlott  javára  bejelentett 
fellebbezés  visszavonásához  a  vádlott  hozzájárulása  akkor  is 
elengedhetetlen, ha a vádlott fiatalkorú, és az is közömbös, hogy 
a fiatalkorú törvényes képviselője a fellebbezés visszavonásához 
hozzájárult-e vagy sem.
A  bírói  gyakorlat  következetes  abban,  hogy  a  vádlott 
hozzájárulása  a  más  által  javára  bejelentett  fellebbezés 
visszavonásához  soha  sem  lehet  hallgatólagos,  vagy 
következtetés  útján  megállapítható,  hanem  kifejezettnek  kell 
lennie,  azaz  olyannak,  amelyet  a  vádlott  személyesen  és 
félreérthetetlen tartalmú perbeli nyilatkozatban tett meg. Az ilyen 
hozzájárulás  alakiságai  tehát  ugyanazok,  mint  amelyek  a 
fellebbezés bejelentésére,  illetőleg a fellebbezés visszavonására 
vonatkoznak, írásbeli vagy jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozat. 
Nem elegendő tehát a védő közlése, hogy a vádlott a fellebbezés 
visszavonásához hozzájárult. Ha a védő másodfokú tárgyaláson 
vonja vissza a fellebbezését, a vádlottat, ha jelen van, meg kell 
nyilatkoztatni a hozzájárulás felől.
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6. A  visszavont  fellebbezés  újbóli  előterjesztése  kizárt. 
Amennyire indokolt lehetővé tenni, hogy a jogosult a bejelentett 
fellebbezéséről  bizonyos  időpontig  rendelkezzék,  és  azt  egyes 
esetekben feltételekkel visszavonhassa, annyira veszélyeztetné a 
perbeli nyilatkozatok komolyságát, ha a visszavont fellebbezést 
később újból elő lehetne terjeszteni, ezért ezt a törvény kizárja. A 
visszavont  fellebbezés  ismételt  előterjesztése  akkor  sem 
lehetséges, ha egyébként a fellebbezés bejelentésének törvényes 
határideje  még  nem  telt  el.  Annak  nincs  akadálya,  hogy  az 
eljárásnak  nem  fellebbező,  illetőleg  olyan  résztvevője,  aki  a 
fellebbezést  visszavonta,  a  másodfokú  tárgyaláson 
perbeszédében  vagy  felszólalásában  kifejtse  az  elsőfokú 
eljárással  és  határozattal  kapcsolatban  azt  a  ténybeli  és  jogi 
álláspontját, ami egyébként a fellebbezés alapja is lehetett volna. 
A visszavont  fellebbezés  újbóli  előterjeszthetősége  alapjaiban 
sértené  a  jogbiztonsághoz  fűződő  következményeket  is.  Az 
Alkotmánybíróság  többek  között  a  9/1992.(I.30.)  számú 
határozatában  kifejti,  hogy  az  anyagi  igazságosság  és  a 
jogbiztonság  követelményét  a  jogerő  intézménye  hozza 
összhangba, épp a jogbiztonság elsődlegessége alapján. A jogerő 
intézménye,  alaki  és  anyagi  jogerőként  való  pontos 
meghatározottsága  a  jogállamiság  részeként  alkotmányos 
követelmény.  Az  alkotmánynak  megfelelően  biztosított 
jogorvoslati  lehetőségek  mellett  beállott  jogerő  tiszteletben 
tartása  a  jogrend  egészének  biztonságát  szolgálja.  A jogerős 
határozat megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához tehát 
alkotmányos érdek fűződik.20

Bírói gyakorlat:

Amennyiben a vádlott és a védője az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetése után bejelentett fellebbezését  
visszavonja, az utóbb, írásban bejelentett fellebbezés elutasításának van helye ( BH.1996.414.).

Az  elsőfokú  bíróság  felmentő  ítélete  ellen  bejelentett  ügyészi  fellebbezésnek  az  ügyész  által  történt  
visszavonása  nem  joghatályos,  ha  a  visszavonó  nyilatkozat  az  iratok  felterjesztése  után  érkezik  az  
elsőfokú bírósághoz. Ilyen esetben az elsőfokú bíróság részéről az ítélet jogerejének a megállapítására  
nem kerülhet sor ( BH.1996.79.).

20 Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében, Bp.2001. 
KJK.KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. 90.o.
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A fellebbezést  visszavonó  nyilatkozatnak  a  Legfelsőbb  Bírósághoz  érkezése  időpontjára  nézve  kell  
megállapítani az elsőfokú bírósági ítélet jogerőre emelkedésének a napját ( BH.1996.79.).

A  védő  a  vádlott  javára  bejelentett  fellebbezést  csak  a  vádlott  hozzájárulásával  vonhatja  vissza  
(BH.1984.55).

A fellebbezés elintézésének előkészítése

358. § (1) A másodfokú bíróság tanácsának elnöke
a)21 intézkedik - szükség esetén - a hiányok pótlása, az iratok 
kiegészítése, új iratok beszerzése, vagy az elsőfokú bíróságtól 
felvilágosítás megszerzése iránt,
b)  a  fellebbezőt  a  fellebbezésnek  nyolc  napon  belüli  
kiegészítésére hívja fel,  ha nem lehet megállapítani,  hogy az 
elsőfokú  bíróság  eljárását  vagy  az  ítéletet  miért  tartja 
sérelmesnek,
c)  az  iratokat  visszaküldi  az  elsőfokú  bíróságnak,  ha  a  
fellebbezéseket visszavonták,
d)22 a vádlottnak és a védőnek kézbesíti a más által bejelentett  
fellebbezést és a másodfokú bíróság mellett működő ügyész 
indítványát,
e) a vádlott vagy a védő fellebbezésének indokolását - ha azt a  
másodfokú  bíróság  előtt  terjesztették  elő  -  megküldi  a 
másodfokú bíróság mellett működő ügyésznek,
f)23 vizsgálja az eltérő minősítés lehetőségének megállapítását,
g)24 vizsgálja,  hogy  a  másodfokú  eljárásban  kötelező-e  az 
ügyész és a védő részvétele,
h)25 vizsgálja  szükséges-e  kényszerintézkedéssel 
kapcsolatban határozni.
(2)26 A  tanács  elnöke  az  ügy  érkezésétől  számított  hatvan 
napon  belül  a  lehető  legközelebbi  határnapra  a  fellebbezés 
elbírálására tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást tűz ki.  
(3)27 A  másodfokú  bíróság  a  tárgyalás  előtt  bizonyítást  
rendelhet  el  és  a  tanács  elnöke  az  emiatt  szükséges 
intézkedéseket megteheti.

21 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 150. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
22 Megállapította: 2002. évi I. törvény 204. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
23 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
24 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
25 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 150. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
26 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 150. § (3). Hatályos: 2006. IV. 1-től.
27 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 150. § (4). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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1. A  fellebbezés  következtében  felterjesztett  ügyet  a 
másodfokú  bíróság  tanácsülésen,  vagy  tárgyaláson,  vagy 
nyilvános  üléssel  intézi  el.  Mindezzel  kapcsolatban  a  tanács 
elnökének  előkészítő  intézkedéseket  kell  tennie.  Az  elsőfokú 
eljárásban a tárgyalás előkészítésének teendőit részben a tanács 
elnöke,  részben  pedig  a  bíróság  tanácsa  végzi.  A másodfokú 
eljárásban ez a feladat tulajdonképpen a tanács elnökére hárul. A 
tanács  akkor  jár  el,  ha  az  elnök  megítélése  szerint,  illetőleg 
előkészítő  intézkedéseinek  eredményeként  bizonyos,  az 
előkészítés körén már túlmenő határozatokra van szükség.
A másodfokú  eljárásban  a  tanácselnöki  előkészítés  azt  a  célt 
szolgálja,  hogy a  fellebbezés elintézésének esetleges  akadályai 
elháruljanak.  Akadályok  lehetnek  például:a  fellebbezés 
következtében felterjesztett ügy iratai hiányosak, a fellebbezésre 
okot adó körülmények a fellebbezésből vagy az iratokból nem 
tűnnek ki, vagy szükséges az ügyész indítványának a beszerzése.

Amennyiben  a  tanács elnökének a  felterjesztett  ügyben észlelt 
hiányok  pótlásával,  így  különösen  a  fellebbező  felhívásával 
kapcsolatos  intézkedései  nem  vezetnek  eredményre,  az  ügy 
másodfokú  elbírálását  ugyan  nem  lehet  megtagadni,  de  a 
gyakorlatban ezek az intézkedések túlnyomórészt eredményesek, 
és jól szolgálják a másodfokú felülbírálat céljait és az ügyintézés 
időszerűségét.  Az  időben  végzett  megfelelő  tanácselnöki 
előkészítés  biztosítja  a  fellebbezés  egyetlen  tárgyaláson, 
nyilvános  ülésen  vagy  tanácsülésen  való  elintézését  és 
mindemellett  a  helyes  előkészítés  elősegíti  a  fellebbezett  ügy 
körültekintő, helyes érdemi elbírálását is.

2. A fellebbezés elbírálásához nélkülözhetetlenül szükséges az 
elsőfokú eljárás iratanyagának hiánytalan felterjesztése, beleértve 
a  vádlottal  szemben  korábban  lefolytatott  büntető,  de  esetleg 
más, polgári vagy szabálysértési, fegyelmi, stb. eljárások iratait 
is.  Az  elsőfokú  eljárás  iratainak  felterjesztésére,  a  különböző 
iratok csatolására,  a felterjesztő lap kitöltésére vonatkozóan az 
ügyviteli szabályok tartalmaznak részletes előírásokat.
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A  törvényi  rendelkezés  szerint  a  tanács  elnökének  át  kell 
vizsgálnia az ügy iratanyagát, szükség esetén intézkednie kell a 
hiányok  pótlása  iránt,  ha  az  elsőfokú  bíróságnál  visszamaradt 
iratokról van szó, azok megküldésére az elsőfokú bíróságot kell 
felhívni, de a másodfokú tanács elnöke intézkedhet közvetlenül 
is iratok, pl. erkölcsi, vagyoni bizonyítvány, vagy egyéb bűnügyi 
vagy más iratok beszerzése iránt is.
A tanács elnökének ugyancsak feladata annak megvizsgálása is, 
hogy  a  fellebbezett  ügy  iratait  a  másodfokú  bíróság  mellett 
működő ügyész útján terjesztették-e fel,  és  hogy a  másodfokú 
ügyész  megtette-e  a  törvényben  előírt  indítványát  vagy  egyéb 
nyilatkozatát.  Amennyiben  az  iratokat  a  másodfokú  ügyész 
megkerülésével  terjesztették  fel,  avagy  az  ügyész  nyilatkozata 
egyéb  okból  nincs  az  iratokhoz  csatolva,  a  tanács  elnöke 
intézkedik az iratoknak az ügyészhez való megküldése végett.

A  másodfokon  eljáró  ügyész  nyilatkozatának  tartalmi 
felülvizsgálata  nem  tartozik  ugyan  a  másodfokú  tanács 
elnökének jogkörébe, annak azonban nincs akadálya, hogy ha az 
ügyész valamilyen lényeges érdemi kérdésben nem nyilatkozott, 
a  nyilatkozat  kiegészítése  végett  az  iratokat  visszaküldje  a 
másodfokú bíróság területén működő ügyésznek.

Az  elsőfokú  bíróságtól  akkor  kell  felvilágosítást  kérni,  ha  a 
fellebbezés  elbírálásához  szükséges  egyes  adatok  nem  állnak 
rendelkezésre, az iratok kiegészítésre szorulnak, különösen ha az 
elsőfokú tanács elnöke a felterjesztésben nem adott tájékoztatást 
a  fellebbezésben  sérelmezett  olyan  eljárási  szabálysértésről, 
amelynek körülményei az iratokból nem tűnnek ki.
Ezek pótlása végett indokolt esetben az iratokat is vissza lehet 
küldeni és a szükséghez képest fel kell hívni az elsőfokú tanács 
elnökét  külön  jelentés  megtételére  is.  Szükséges  az  iratok 
visszaküldése, ha tisztázni kell az ellentétet az ítélet rendelkező 
részéről készített külön ív és az írásba foglalt ítélet rendelkező 
része  között,  vagy  ha  az  ítélet  és  a  tárgyalási  jegyzőkönyv 
lényegi  tartalma  kapcsán  merülnek  fel  ellentmondásos 
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tényállítások. A tárgyalási jegyzőkönyv kiegészítése végett vissza 
kell  küldeni  az iratokat akkor  is,  ha a tárgyaláson ténylegesen 
elhangzott  perbeszédek  a  jegyzőkönyvből  tévedésből 
kimaradtak.

Mindezek  megtételére  törvényi  határidő  nincs,  azonban 
nyilvánvaló, hogy azokat az ügynek a másodfokú bíróságra való 
érkezése után haladéktalanul meg kell tenni. Az ügyet ugyanis az 
előkészítő intézkedések eredményétől  függetlenül az érkezéstől 
számított hatvan napon belül a lehető legközelebbi határnapra ki 
kell tűzni. A Be.358.§ (2) bekezdésének azon rendelkezése, hogy 
a tanács elnöke az ügy érkezésétől számított hatvan napon belül a 
lehető  legközelebbi  határnapra  a  fellebbezés  elbírálására 
tanácsülést,  nyilvános  ülést,  vagy  tárgyalást  tűz  ki,  az 
Alkotmánybíróság 20/2005.(V.26.) AB határozatában foglaltakra 
tekintettel került szabályozásra.
A hatvannapos  határidő  a  kitűzésre  vonatkozó  időtartam,  nem 
pedig tanácsülés,  nyilvános ülés,  vagy tárgyalás  megtartásának 
határnapjára  vonatkozik.  Az adott  bírói  tanács leterheltségének 
függvényében  itt  nyilván  a  lehető  legközelebbi  határnap  az 
irányadó, amit befolyásolhatnak egyéb tényezők is, mint az ügy 
soron kívülisége.

3. Tehát  a  másodfokú  tárgyalás  előkészítése  során  a  tanács 
elnöke a fellebbezőt a fellebbezés olyan hiányosságainak nyolc 
napon belüli  kiegészítésére hívhatja  fel,  amelyek a fellebbezés 
tartalmával és indokolásával kapcsolatosak. Ki lehet egészíttetni 
a fellebbezést a fellebbezés okának és céljának, a fellebbezések 
irányának  tisztázása,  az  esetleges  új  tényállítások  és 
bizonyítékokkal  kapcsolatos  indítványok  pontosítása  végett  és 
természetesen akkor is, ha a vádlott fellebbezésének tartalmából 
annak célja miért nem derül ki.
A törvény a tanács elnökének feladatává teszi, hogy intézkedjen a 
vádlott és a védő részére a más által bejelentett fellebbezés és a 
másodfokú  bíróság  mellett  működő  ügyész  indítványának 
kézbesítéséről,  továbbá  a  vádlott  vagy  a  védő fellebbezésének 
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indokolását,  ha azt a másodfokú bíróság előtt  terjesztették elő, 
megküldi a másodfokú bíróság mellett működő ügyésznek is.
A tanács elnökének az eljárás e szakaszában ugyancsak feladata, 
hogy  megvizsgálja  az  eltérő  minősítés  lehetőségének 
megállapítását,  továbbá  döntsön  abban  a  kérdésben,  hogy  a 
másodfokú eljárásban kötelező-e az ügyész és a védő részvétele, 
továbbá  vizsgálja,  hogy  szükséges-e  kényszerintézkedéssel 
kapcsolatban  határozni.  Az  Alkotmánybíróság  20/2005.(V.26.) 
AB határozatában elhatárolja a bíróság döntési kompetenciáját a 
bizonyítási  elrendelése,  és  a  tanács  elnökének  a  már  elrendelt 
bizonyítás kapcsán megtett intézkedésekre vonatkozó jogkörétől.
A bizonyítás  elrendelésének  az  ügy  érdemét  érintően  kiemelt 
jelentősége van, ezért azt  a Be. Novella a bíróság hatáskörébe 
utalja. A bizonyítás indokolt volta egyben döntést jelent abban a 
kérdésben  is,  hogy  az  ügyben  tárgyalás  tartására  kerül  sor.  A 
másik  két  eljárási  forma  –  tanácsülés  és  a  nyilvános  ülés 
megválasztása  tanácselnöki  jogkörben  marad,  legalábbis  a 
törvényi  rendelkezés  szerint.  Ez  utóbbi  megjegyzés  azért 
indokolt,  mert  egy  jól  működő  másodfokú  tanácsnál  az  e 
kérdésekben  való  döntés  is  közös  állásfoglalás  eredménye. 
Ugyanez a helyzet a szintén tanácselnöki jogkörben szabályozott, 
az eltérő minősítés lehetőségének megállapításával kapcsolatban 
is. A gyakorlatban szinte kizárt, - legalábbis remélhetőleg - hogy 
ez ne a tanács közös megnyilvánulásán alapuljon.
Kérdésként  vethető  fel,  hogy  a  jogalkotónak  az  a  megoldása, 
hogy  mindössze  a  bizonyítás  elrendelését  utalja  a  tanács 
jogkörébe, minden más kérdést, így a döntést arra nézve, hogy az 
eljárás  formája  lehet  tanácsülés  vagy  nyilvános  ülés  is, 
meghagyja  tanácselnöki  kompetenciában,  ezzel  eleget  tesz-e  a 
476/B/2003. számú AB határozatban foglaltaknak. 
A szerző véleménye szerint ez kétséges. Amint az AB határozat 
is  rámutat  arra,  a  Be.  rendszerében  az  eljárási  forma 
megválasztása  gyakorlatilag  előkérdése  annak,  hogy  a 
felülbírálat során a jogorvoslat milyen körben fog érvényesülni, 
az anyagi és eljárási jogszabályok milyen rendelkezései, milyen 
körben  kerülhetnek  alkalmazásra.  Ennek  következtében  a 
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jogorvoslás  legfontosabb  kérdéseinek  megállapítására  a  tanács 
elnöke egy személyben válik jogosulttá és a tanács tagjai  még 
eltérő álláspontjuk esetén is csak a tanács elnöke által előzetesen 
meghatározott körben és az eljárási forma által kijelölt irányban 
láthatják  el  feladataikat.  A  tanácselnök  eljárási  kérdésekben 
meglévő diszkrecionális jogköre tehát arra ad lehetőséget, hogy 
tartalmi  kérdésekben  a  tanács  tagjaitól  a  döntési  jogkörök 
elvonásra  kerüljenek.  Jóllehet  az  alkotmány  46.§  (1) 
bekezdésében  rögzített  társasbíráskodás  elvéből  következően  a 
jogerős  döntés  meghozatalára  hivatott  másodfokú  eljárásban  a 
ténymegállapítás,  a  jogértelmezés,  és  a  döntés  a  tanács  tagjait 
közösen illetik meg, amely együttes tevékenységet feltételez.28

A másodfokú  eljárás  előkészítésével  kapcsolatos  tanácselnöki 
teendők a fellebbezett ügy elmélyült tanulmányozását feltételezik 
a tanácsülés, a nyilvános ülés, illetve a tárgyalás kitűzése esetén 
is.  A  tanácsülésre  való  kitűzés  lényegében  az  időpont 
megjelöléséből,  továbbá  a  tanács  tagjainak  és  a 
jegyzőkönyvvezetőnek  az  értesítéséből  áll,  figyelemmel  arra, 
hogy a tanácsülésen csak ezek a személyek lehetnek jelen.

A  nyilvános  ülés  és  a  másodfokú  tárgyalás  határnapjának 
kitűzése körültekintést igényel azért, hogy a nyilvános ülés és a 
tárgyalás elhalasztására vagy elnapolására lehetőleg ne kerüljön 
sor.  A  tárgyalás  kitűzésének  körébe  tartozik  a  határnap 
megállapítása,  az  előadónak  és  a  tanács  harmadik  tagjának  a 
kijelölése. A kitűzendő határnapra gondoskodni kell a szükséges 
idézések  és  értesítések  egyidejű  kibocsátásáról.  A  nyilvános 
ülésre  és  a  másodfokú  tárgyalásra  való  idézés  és  értesítés 
részletes  szabályait  nagyrészt  az  elsőfokú tárgyalásra  irányadó 
szabályoktól eltérően tartalmazza a törvény.
Figyelemre  méltó,  hogy  a  Bp.  a  tanácsülésre  tartozó  ügyeket 
taxatíve  felsorolta,  ez  tehát  döntési  jogkört  nem  igényelt.  A 
főtárgyalás elrendeléséről azonban a 408.§. szerint vagy az ügy 

28 476/B/2003.AB határozat.
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előadója és a tanácselnök ülésen kívül, vagy a 405.§, 413.§ és 
414.§-ban írt esetekben erről tanácsülésen döntöttek.29

A fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése

359. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést elutasítja, ha a 
341.  §  (1)  bekezdésében  felsorolt  esetekben  az  elsőfokú 
bíróság  elmulasztotta  a  fellebbezés  elutasítását,  vagy  a 
fellebbezés  kiegészítésére  irányuló  felhívás  [358.§  (1)  
bekezdés b) pont] nem vezetett eredményre.
(2)  Ha  a  másodfokú  bíróságnak  a  fellebbezés  elbírálására 
nincs hatásköre vagy illetékessége, az iratokat tanácsülésen a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.
(3)30 A  másodfokú  bíróság  az  eljárást  tanácsülésen 
felfüggeszti,  ha  megállapítja,  hogy  ennek  a  266.  §  (1) 
bekezdése  alapján  helye  van.  A 188.  §  (1)  bekezdésének  b)  
pontja alapján az eljárás akkor függeszthető fel, ha a tárgyalás 
a vádlott távollétében nem tartható meg.

1. Ez a szakasz biztosítja a másodfokú bíróság számára azokat 
a lehetőségeket, amelyeket részben már az elsőfokú bíróság is – 
pl.  a  fellebbezés  elutasítását  –  megtehette  volna.  A 360.§  (1) 
bekezdés  a)  pontja  ad  lehetőséget  arra,  hogy  a  fellebbezés 
elutasításáról,  az  ügy  áttételéről,  az  ügyek  egyesítéséről  vagy 
elkülönítéséről  és  az  eljárás  felfüggesztéséről  a  másodfokú 
bíróság tanácsülésen dönthessen.
Tanácsülésre általában az olyan ügyek tartoznak, amelyekben a 
fellebbezés  elintézése  és  a  másodfokú  határozat  nem  igényel 
bizonyítást,  ezt  ugyanis  csak  tárgyaláson  lehet  felvenni. 
Tanácsülésen alapvetően a fellebbezés az iratok tartalma alapján 
is elbírálható.
A tanácsülésen hozható nem érdemi határozatok között azonban 
vannak  ügydöntő  jellegűek,  azaz  az  ügyet  véglegesen, 
lényegében  az  alaki  jogerő  hatályával  lezáró  határozatok. 
Mindemellett még az ügydöntőnek nem tekinthető egyéb jellegű 
29 Balogh,Illés,Vargha: i.m.73-75.o.
30 A második mondat szövegét megállapította: 2002. évi I. törvény 205. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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másodfokú határozatok is jogerőssé tehetik az első fokú ítéletet, 
mert a másodfokú bíróság végleges álláspontját fejezik ki. Ilyen 
határozat a fellebbezés elutasítása, amellyel az elsőfokú határozat 
jogerőssé válik.
Az eljárási szabályokat illetően a fellebbezés tanácsülésen való 
elintézésének  módjáról  a  törvény  külön  nem rendelkezik,  erre 
nézve  irányadó  a  törvény  más  helyén  írt  szabályozás,  amely 
szerint  a  tanácsülésen  csak  a  bíróság  tagjai  és  a 
jegyzőkönyvvezető vesznek részt, továbbá azok a rendelkezések, 
amely a tanácskozás és szavazás rendjét, valamint a tanácsülési 
jegyzőkönyv  készítésének  esetét  szabályozzák.  A tanácsülésen 
történő elintézés is szükségessé teszi az ügy előadó bírájának a 
kijelölését,  az  ügy  előadását,  s  ennek  keretében  azoknak  az 
iratoknak,  adatoknak  és  eldöntésre  váró  kérdéseknek  az 
ismertetését, amelyek a tanács elnökének tulajdonképpen alapot 
szolgáltattak az ügy tanácsülésre való kitűzésére. A tanácsülésen 
hozott  határozatok formája alapvetően végzés,  szűkebb körben 
azonban ítélet is lehet.31

2. Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  az  ügy  tanácsülésen 
történő felülbírálatának következtében arra a megállapításra jut, 
hogy a fellebbezés törvényben kizárt, nem jogosulttól származik 
vagy elkésett,  és az elsőfokú bíróság a fellebbezés elutasítását 
elmulasztotta, úgy a fellebbezést maga utasítja el. Előfordulhat, 
hogy csak egyes fellebbezések, vagy egyes vádlottak, illetőleg az 
elsőfokú  ítélet  bizonyos  részei  vonatkozásában  lehet  helye  a 
fellebbezés  elutasításának.  A  fellebbezés  ilyen  részleges 
elutasítása esetén az elsőfokú ítéletnek a beálló részjogerő által 
nem érintett részeit érdemben kell felülbírálni, amire a feltételek 
alakulása szerint  már nyilvános ülésen vagy tárgyaláson is sor 
kerülhet.
Amint látjuk tehát a fellebbezés elutasítása esetében lényegében 
az  elsőfokú bíróság jogkörébe tartozó határozat  pótlásáról  van 
szó.  Ettől  eltérő  az  az  eset,  amikor  az  elsőfokú  bíróság  az 
31 Mai felfogásunk szerint már meglepőnek tűnik, de a Bp. a nyilvánosság elvére akkora hangsúlyt fektetett, hogy a  
399.§ rendelkezései szerint a tanácsülés nyilvános volt, de a felek nem szólalhattak fel. Az ügy előadásra került, majd  
zárt tanácskozásban határoztak, és ugyancsak nyilvános hirdették ki döntést.
Balogh, Illés, Vargha: im.59.o.
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érdemben el nem bírálható fellebbezést elutasította és e végzés 
ellen  éltek  fellebbezéssel.  Ilyenkor  a  másodfokú  bíróság  a 
fellebbezést elutasító végzés elleni fellebbezést bírálja el.
A törvényben kizárt, a nem jogosulttól származó és az elkésett 
fellebbezés  megítélésénél  figyelemmel  kell  lenni  egyrészt  a 
fellebbezésre  jogosultakról  szóló,  továbbá  a  fellebbezés 
bejelentésének  határidejét  szabályozó  rendelkezésekre 
lényegében ugyanúgy, mint ahogy az elsőfokú bíróságnak saját 
jogkörében ugyanezeket a szempontokat kell szem előtt tartania. 

Az elkésett fellebbezéssel kapcsolatban a másodfokú bíróságnak 
a következőkre kell figyelemmel lennie: a régóta kialakult bírói 
gyakorlat  szerint  tisztáznia  kell  azt,  hogy  a  fellebbezést  nem 
postán  adták-e  fel.  Ennek  megállapításához  elengedhetetlen, 
hogy  az  iratokhoz  csatolva  legyen  a  fellebbezési  beadvány 
borítéka,  vagy  a  beadvány  postára  feladását  igazoló  más 
feljegyzés  vagy  irat.  Figyelemmel  arra,  hogy  az  ilyen  adatok 
hiányában  nem  lehet  elbírálni  a  fellebbezési  határidő 
túllépésének  kérdését,  pontosabban  azt,  hogy  a  beadványt  a 
határidő utolsó napján postára adták-e,  a  másodfokú bíróság a 
fellebbezés elkésettségének kérdésében csak akkor dönthet, ha a 
tanács  elnöke  a  hiányzó  iratok  pótlólagos  felterjesztésére  az 
elsőfokú bíróságot felhívja. Ennek eredményeként esetleg nem a 
fellebbezés  elutasítására,  hanem  a  tanácsülésen  hozandó  más 
határozatra, vagy más eljárási formára való kitűzésére kerülhet 
sor.

A Be.  Novella  ezt  a  kérdést  hangsúlyozottabban  szabályozza, 
amikor a szakasz (1)  bekezdése külön rendelkezik arra  nézve, 
hogy fellebbezés elutasítására csak abban az esetben kerülhet sor, 
ha a 358. § (1) bekezdés b/ pontjában írt kiegészítésre irányuló 
felhívás nem vezetett eredményre. Ennek indoka tulajdonképpen 
az,  hogy  a  fellebbezés  a  törvény  által  erre  feljogosított 
személynek  olyan  jognyilatkozata,  amelyben  valamilyen 
formában  a  büntetőeljárás,  illetve  a  döntés  egészben  vagy 
részben  történő  felülbírálatát  kéri.  Nyilvánvaló,  hogy  a 
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felülbírálat  előfeltétele,  hogy  a  fellebbezésből  egyértelműen 
kitűnjék, hogy az mire irányul, ezért az említett szakasz alapján a 
másodfokú bíróság tanácsának elnöke a fellebbezőt a fellebbezés 
nyolc napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha egyértelműen nem 
állapítható meg, hogy az elsőfokú bíróság eljárását vagy ítéletét 
tulajdonképpen  miért  tartja  sérelmesnek.  Ha  a  felhívás 
eredménytelen,  a  felülbírálat  nem  valósulhat  meg,  így  a 
másodfokú bíróság a fellebbezést elutasítja.

3. Amennyiben  a  másodfokú  bíróságnak  hatáskör  vagy 
illetékesség hiányában nincs lehetősége a felülbírálatra, úgy az 
iratokat tanácsülésen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz teszi  át.  Fontos megjegyezni,  hogyha a  másodfokú 
bíróság  a  tanácsülési  felülbírálat  eredményeként  azt  állapítja 
meg, hogy az elsőfokú bíróság túllépte a hatáskörét, vagy más 
bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált el, akkor 
nyilván  nem  áttételi  határozatot  hoz,  mert  a  későbbiekben 
tárgyalandó abszolút eljárási szabálysértés megvalósulásáról van 
szó.

A  megyei  bíróság,  mint  másodfokú  bíróság  akkor  jár  el 
hatáskörében, ha első fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyet,  az ítélőtábla pedig akkor, ha első fokon megyei bíróság 
elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyben, míg a Legfelsőbb Bíróság 
akkor  jár  el  másodfokon,  ha  az  ún.  harmadfokú  eljárás 
lefolytatására kerül sor.
A másodfokú bíróság saját hatásköre vagy illetékessége hiányára 
alapított  és  a  gyakorlatban  igen  ritka  áttételi  határozatának  az 
indoka  általában  a  téves  iratfelterjesztés  lehet,  lényegében  az, 
hogy az elsőfokú bíróság nem a szervezetileg és területileg fölé 
rendelt  másodfokú  bírósághoz  terjesztette  fel  az  iratokat.  Az 
ilyen határozattal áttételt elrendelő másodfokú bíróságon az ügy 
tulajdonképpen befejezett.

4. Az  eljárás  felfüggesztésének  van  helye  a  másodfokú 
eljárásában, ha a felülbírálatot végző bíróság megállapítja, hogy 
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ennek a 266. § (1) bekezdése alapján helye van. Megjegyzendő, 
hogy  a  188.  §  (1)  bekezdésének  az  eljárás  felfüggesztése  a 
másodfokú eljárásban is tulajdonképpen az eljárás folytatásának 
ideiglenes  akadályát  jelenti,  amelynek  megállapítására  tehát 
tanácsülés keretében is lehetőség van.
Így sor kerülhet az eljárás felfüggesztésére, amennyiben a vádlott 
ismeretlen  helyen  vagy  külföldön  tartózkodik,  és  az  eljárás 
távollétében nem folytatható. A vádlott tartós súlyos betegsége, 
vagy  a  bűncselekmény  elkövetése  után  bekövetkezett 
elmebetegsége  miatt  az  eljárás  szintén  akkor  függeszthető  fel 
szintén,  amennyiben  a  tárgyalás  a  vádlott  távollétében  nem 
tartható meg. A másodfokú eljárásban is felfüggesztő ok, ha az 
eljárás  lefolytatásához  előzetes  kérdésben  hozott  döntést  kell 
beszerezni. A másodfokú eljárás keretei között is sor kerülhet az 
eljárás  felfüggesztésére,  amennyiben  a  felülbírálatot  végző 
bíróság  akár  hivatalból,  akár  indítványra  észleli  és  az 
Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az ügy elbírálása 
során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét 
kell  alkalmazni,  amely  alkotmányellenes.  Lehetőség  van 
hivatalból  vagy  indítványra  az  eljárás  felfüggesztésére,  ha  az 
Európai  Unióról  szóló  szerződésben,  illetve  az  Európai 
Közösséget létrehozó szerződésben foglalt szabályok szerint az 
európai bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezi. 
Ennek  során  a  bíróság  a  felfüggesztő  határozatban 
megfogalmazza azt a kérdést, amely az európai bíróság előzetes 
döntését  igényli,  továbbá  a  feltett  kérdés  megválaszolásához 
szükséges mértékben ismerteti a tényállást és az érintett magyar 
jogszabályokat.  Ezt  követően  a  határozatot  az  európai 
bíróságnak,  továbbá  tájékoztatásul  az  Igazságügyi 
Minisztériumnak is megküldi. A másodfokú bíróság által hozott 
eljárás  felfüggesztő  határozat  következtében  a  másodfokú  ügy 
ügyviteli szempontból befejezett.

Bírói gyakorlat:

Feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg és az első fokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi,  
ha  a  tanács  tagjaként  az  eljárásban  olyan  ülnök  vett  részt,  ki  a  hetvenedik  életévét  már betöltötte  
( BH.2001.363.).

105



A  büntetés-végrehajtási  bíró  által  hozott  első  fokú  végzés  a  fellebbezésre  jogosultak  azon 
nyilatkozatával,  hogy  nem kívánnak  fellebbezéssel  élni,  nyomban  jogerőre  emelkedik,  így  az  elítélt  
részéről  még  ugyanazon  a  meghallgatáson,  de  az  előbbivel  ellentétes  perorvoslati  nyilatkozat  nem 
tekinthető joghatályosnak ( BH.1999.199.).

A rendbírság megfizetésének az elhalasztásáról hozott végzés ellen irányuló fellebbezés a törvényben  
kizárt, ezért azt el kell utasítani ( BH.1999.154.).

Az  elkobzásra  irányuló  tárgyi  eljárás  során  az  ügyvéd  irodavezetője  által  előterjesztett  tárgyalás  
tartására irányuló kérelem nem tekinthető joghatályosnak (BH.1998.71.).

A kényszergyógykezelés alatt álló terheltet a perújítási kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezési jog  
nem illeti meg, ha a perújítási kérelmet más terjesztett elő ( BH.1997.565.).

A fellebbezés elkésettségének vizsgálata ( BH.1987.420.).

Ha  a  tanú  vele  szemben  a  rendbírságot  kiszabó  végzés  kihirdetése  és  a  fellebbezés  jogára  történt  
kioktatás után a tárgyalóteremből minden nyilatkozat nélkül távozik, az utóbb bejelentett fellebbezése  
elkésettség folytán elutasítandó ( BH.1980.50.).

A tanácsülés32; 33

360. §34 (1) A másodfokú bíróság tanácsülésen határoz
a)  a  fellebbezés  elutasításáról,  az  ügy  áttételéről,  az 

ügyek  egyesítéséről  vagy  elkülönítéséről,  az  eljárás 
felfüggesztéséről,

b)  ha  a  fellebbezés  kizárólag  az  ítéletnek  a  lefoglalás 
megszüntetésére  vagy  a  bűnügyi  költségre  vonatkozó 
rendelkezése ellen irányul,

c)  ha  a  vádlott  felmentéséről,  illetőleg  az  eljárás  vele 
szemben történő megszüntetéséről határoz,

 d)  ha  a  másodfokú  bíróság  a  fellebbezés  folytán  a 
fellebbezéssel nem érintett vádlott  felmentéséről,  illetőleg az 
eljárás  vele  szemben  történő  megszüntetéséről  határoz,  
feltéve,  hogy  e  rendelkezéseket  a  fellebbezéssel  érintett  
vádlott esetében is tanácsülésen hozza meg,

e)  ha  az  eljárást  a  373.  §  (1)  bekezdésének  I.  pontja  
alapján meg kell szüntetni, 

f)  ha  az  első  fokú  bíróság  az  ítéletét  a  373.  §  (1)  
bekezdésének  II-IV.  pontjában  meghatározott  eljárási  
szabálysértéssel hozta meg.

(2)  A  tanács  elnöke  tanácsülésre  tartozó  ügyben 
nyilvános ülést, illetőleg tárgyalást tűzhet ki.

32 A 360-365.§ rendelkezései 2006.április 1-jén lépnek hatályba.
33 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 152. § (1). Hatályos: 2006. IV. 1-től.
34 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 152. § (2). Hatályos: 2006. IV. 1-től.
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(3) A tanács elnöke a fellebbezőket értesíti a tanácsülés 
kitűzéséről, és arról, hogy fellebbezésüket nyolc napon belül  
kiegészíthetik,  vagy  a  más  által  bejelentett  fellebbezésre 
(indítványra vagy nyilatkozatra) észrevételeket tehetnek. 

(4) Ha az első fokú ítélet ellen kizárólag a vádlott javára  
jelentettek  be  fellebbezést,  és  a  tényállás  megalapozott,  a  
tanács elnöke tájékoztatja a vádlottat, a védőt, az ügyészt és 
azt, aki fellebbezett az ügyben eljáró tanács összetételéről és 
arról, hogy nyolc napon belül kérheti nyilvános ülés, vagy ha 
annak feltételei  fennállnak,  tárgyalás kitűzését.  Ha nyilvános 
ülés vagy tárgyalás kitűzését senki  sem kérte,  a másodfokú 
bíróság az ügyet tanácsülésen intézheti el.

(5) Ha a másodfokú bíróság tanácsülésen állapítja meg, 
hogy  az  ügy  tanácsülésen  nem  intézhető  el,  az  ügyet 
nyilvános ülésre vagy tárgyalásra tűzi ki. A másodfokú bíróság 
a tanácsülésen hozható határozatot nyilvános ülésen, illetőleg 
tárgyaláson  is  meghozhatja,  ha  az  ennek  alapjául  szolgáló 
okot a nyilvános ülésen, illetőleg a tárgyaláson észleli.

Az 1998. évi XIX. törvény tanácsülésre vonatkozó rendelkezéseit 
az  Alkotmánybíróság  a  476/2003.(V.26.)  AB.  határozatával 
alkotmányellenesnek  nyilvánította,  és  a  Be. 366.  §-ának  (1) 
bekezdését ex nunc hatállyal, a határozat kihirdetésének napjával 
megsemmisítette.  Az  Alkotmánybíróság  határozatában  részben 
áttekintette  a  jogorvoslati  joggal  kapcsolatos  korábbi 
alkotmánybírósági  határozatokat,  majd  ezen  túlmenően  utalt  a 
jogorvoslati jognak az Alkotmányban és a Be-ben szabályozott 
rendelkezéseire,  továbbá  az  emberi  jogok  és  alapvető 
szabadságok védelméről szóló, a Rómában 1950. november 4-én 
kelt és az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. 
cikkének tartalmára, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága 
ezzel kapcsolatos döntéseire, valamint az Egyezségokmány 14. 
cikkére is.

Az Alkotmánybíróság a határozatában hivatkozott arra, hogy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága a Strasburg-ban 1984. november 
22-én kelt 7. kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkének az egyezmény 
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13. cikkébe beépítése következtében követett gyakorlata szerint a 
jogorvoslati  eljárás  biztosítása  nem  feltétlen  és  abszolút 
kívánalom,  ahol  viszont  jogorvoslati  fórumok  működnek,  a 
jogorvoslati  eljárás  tekintetében  is  érvényesülni  kell  az 
egyezmény  6.  cikkében  foglalt,  egyrészt  a  nyilvános 
tárgyaláshoz, másrészt az ítélet nyilvános kihirdetéséhez fűződő 
követelményeknek.
A strasbourgi  bíróság  ugyanakkor  arra  is  rámutatott,  hogy  a 
jogorvoslatnak egyben hatékonynak is kell lennie. Nem elegendő 
az adott jogorvoslatnak az elvi lehetősége, annak a gyakorlat által 
alkalmazottnak  is  kell  lennie.  Ennek  hiányában  ugyanis  egy 
állam hiába hivatkozik egy jogszabályilag biztosított lehetőségre, 
mert ha nem tudja igazolni a tényleges joggyakorlatot, az akár az 
elmarasztalásával is  járhat.  (Vereinigung  Demokratischer  Soldaten  Österreichs  and 
Gubi v. Austria Judgement of 19. december 1994, Serics A.no.302.). 35

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései rámutatnak arra, 
hogy  a  kizárólag jogkérdésben  történő döntéshozatal,  illetve  a 
harmadfokú  eljárás  akkor  képzelhető  el  a  nyilvánosság 
biztosítása  nélkül,  ha  a  bíróságnak  egyben  nincs  széles 
reformatórius jogköre.
A bíróság  rámutatott  arra  is,  hogy  az  alapeljárásban  általában 
indokolt  a  terhelt  személyes  részvétele,  a  jogorvoslati  szakban 
azonban  csak  akkor,  ha  ez  az  igazságszolgáltatás  érdekében 
szükséges. Ha a felülbírálati eljárásban csak jogkérdésekről van 
szó, úgy a megfelelő képviselet is elegendő lehet. Nem ütközik 
például a 6. cikk rendelkezéseibe ha a terhelt személyesen nem 
vehet  ugyan  részt  a  semmisségi  eljárásban,  a  jogi  képviselője 
azonban  igen,  és  így  minden  feltétel  adott,  hogy  megfelelően 
képviselje az érdekeit. Nagyon lényeges e szempontból, hogy a 
semmisségi  eljárás  jogkérdésekre  szorítkozik.  Eltérő  a  helyzet 
akkor,  ha  az  egyébként  érdemi,  nyilvános  fellebbezési 
tárgyaláson  nem  kap  lehetőséget  a  terhelt  a  személyes 
részvételre.  A  semmisségi  eljárással  szemben  itt  ugyanis  a 
tényállási  kérdések  vizsgálata  is  beletartozik  a  bíróság 
hatáskörébe. Ezért a személyes részvétel indokolt és amennyiben 
35 Grád András im.530.o.
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ezt  az  érintett  állam  nem  biztosítja,  az  számára  a  6.cikk 
sérelméhez vezet.  ( vö. Kremzow v.Austria Judgement of 21. september 1993. Series A.no  

268-B., illetve Belziuk v.Poland Judgement of 25. march 1998. Reports 1998-I.p.558.)36

A  bíróság  arra  is  rámutatott,  hogy  a  tisztességes  eljárás 
követelményrendszerének  egyes  elemeit  elszigetelten,  külön-
külön  nem lehet  egymástól  értékelni.  A közvetlenségből  és  a 
nyilvánosságból  eredő  előnyöket  még  a  fegyveregyenlőség 
biztosítása mellett sem pótolja önmagában az, hogy a feleknek 
jogukban  áll  írásbeli  észrevételt  tenni  az  elsőfokú  döntésre, 
továbbá  egymás  nyilatkozataira,  mert  a  tárgyalás  tartásáról  a 
felek erre irányuló kifejezett saját akaratukból mondhatnak le. Az 
Alkotmány és a Be. alapján is ugyanis a büntetőeljárás elsőrendű 
garanciális  követelménye  maga  a  tárgyalási  elv  és  az  ehhez 
kapcsolódó nyilvánosság, közvetlenség és szóbeliség is.

2. A  bírói  függetlenség  szempontjából  is  áttekintette  az 
Alkotmánybíróság  a  hatályon  kívül  helyezett  360.  §  (1) 
bekezdését  és  megállapította,  hogy  a  tanács  elnökének 
pozíciójához  kötődő  igazgatási  hatáskörök  olyan  szabályozása 
indokolt,  hogy az semmiképpen ne váljon a bírói függetlenség 
gátjává,  továbbá  a  tanácselnöki  jogkörből  fakadó  tevékenység 
gyakorlása  nem  eredményezheti  az  ügy  érdemére  kiható 
befolyást.

Az Alkotmánybíróság a határozatában többek között  kifejtette, 
hogy a felek alkotmányos jogait jelentős mértékben korlátozza az 
a  tény,  hogy  az  érintettek  az  elbírálás  tanácsülésen  történt 
módjáról nem értesülnek. A törvény ugyanis nem zárja ki, hogy 
az  eljárásban  részt  vevők  az  eljárás  formájára  vonatkozóan 
indítványt tegyenek. Kétségtelen azonban, hogy ez az indítvány 
egyfelől  nem  köti  a  bíróságot,  másfelől  pedig  nincs  olyan 
jogszabály  amelynek  alapján  az  indítvány  elutasításáról  a 
bíróságnak  még  az  ügydöntő  határozatot  megelőzően  külön 
rendelkeznie kellene.  A tanácsülésen történő elbírálásnak az  is 

36 Grád András im.336.o.
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sajátossága volt, hogy a vádló, a vádlott, a védő, a magánfél és az 
egyéb érdekelt sem volt olyan helyzetben, hogy egymás esetleges 
írásbeli  fellebbezéseire,  az  azokhoz  benyújtott  további 
észrevételekre, vagy a későbbiek során tett indítványokra írásban 
reflektáljanak.  Tulajdonképpen  a  törvény  csak  az  ügyészi 
fellebbezésnek, illetve a főügyészség átiratának a vádlott részére 
történő kiadásáról rendelkezett, arról azonban már nem, hogy az 
érintettek  a  fenti  nyilatkozatok  megküldését  követően  az 
észrevételek megtétele céljából megfelelő határidőt is tartsanak. 
A megismerési  jogot  formálisnak és  üresnek értékelte  tartalmi 
oldalról  az  Alkotmánybíróság,  mert  az  a  megoldás  nem 
garantálta,  hogy  a  védelem  álláspontja  még  a  döntés  előtt 
megjelenjen a másodfokú tanács előtt.
Ezek előrebocsátása mellett tanácsülésen a másodfokú bíróság a 
következőkben hozhat határozatot.

3. A  360.§  (1)  bekezdésében  azok  az  esetek  kerültek 
szabályozásra,  amikor  a  fellebbezés  az  ügydöntő  határozatot 
támadja. A 360.§ (4) bekezdése is kifejezetten erre utal. A tanács 
elnökének  értesítési  kötelezettsége  a  tanácsülés  tartásáról  –  a 
rendszertani  megközelítésből  adódóan  is  –  csak  az  ügydöntő 
határozat ilyen módon történő felülbírálatára vonatkozik. A 306.§ 
(3)  bekezdése  értelmében  a  fellebbezőket  értesíteni  kell  a 
tanácsülés kitűzésének tényéről, illetve arról, hogy nyolc napon 
belül kiegészítési, észrevételezési lehetőségük van, a tanácsülés 
időpontjáról azonban nem kapnak tájékoztatást.

A másodfokú bíróság az ügy áttételéről, az ügyek egyesítéséről 
vagy  elkülönítéséről,  továbbá  a  büntetőeljárás  során  az  eljáró 
bíróságok  az  ügy  áttételéről,  az  ügy  egyesítéséről  vagy 
elkülönítéséről, továbbá az eljárás felfüggesztéséről lényegében 
bármelyik  eljárási  szakaszában  határozhatnak  az  érintettek 
személyes  megjelenése,  meghallgatása  nélkül,  ezért  ezeket  az 
ügy  érdemében  való  döntést  közvetlenül  nem  érintő 
határozatokat a másodfokú bíróság is meghozhatja tanácsülésen. 
A fellebbezés elutasítására csak szűk körben kerülhet sor. Ezeket 
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az  eseteket  lényegében  a  Be.  341.  §-ának  (1)  bekezdése 
tartalmazza.  Ezeket  a  döntéseket,  ahogyan  az  a  359.  §  (1) 
bekezdésében  is  kifejtésre  került,  a  másodfokú  bíróság  is 
tanácsülésen meghozhatja.
Amennyiben  jogorvoslatot  a  járulékos  kérdések  tekintetében 
jelentenek be, úgy az nem jár teljes revízióval együtt. A járulékos 
kérdések  közül  két  esetben,  amennyiben  a  fellebbezés 
kifejezetten  a  lefoglalás  megszüntetésére,  vagy  a  bűnügyi 
költségre  vonatkozó  rendelkezés  ellen  irányul,  úgy  az 
tanácsülésen is elbírálható. Ennek egyik oka lényegében az, hogy 
ha  a  fellebbezés  a  bűnösséget,  a  cselekmény  jogi  minősítését, 
illetőleg a joghátrány alkalmazását  nem érinti,  úgy e kérdések 
tekintetében  az  elsőfokú bíróság  ítélete  jogerőre  emelkedik.  A 
további járulékos kérdések,  mint a  polgári  jogi  igény, a  szülői 
felügyeleti jog megszüntetése, az elkobzás és a vagyonelkobzás 
és  a  pártfogó felügyelet  jellegénél  fogva már  vethet  fel  olyan 
kérdéseket,  amelyek  akár  bizonyítást  is  igényelhetnek.  Így 
indokoltnak tűnik, hogy a törvény csak a már említett lefoglalás 
megszüntetése és a bűnügyi költség tekintetében teszi lehetővé a 
tanácsülésen történő elbírálást.  Bár felvethető, hogyha mégsem 
kerül sor bizonyításra, akkor miért nem maradhattak volna ezek a 
járulékos kérdések is tanácsülései jogkörben.

4. Tanácsülésen való döntésre van lehetőség abban az esetben 
is, ha a vádlott felmentéséről, illetőleg az eljárás vele szemben 
történő megszüntetéséről kell határozni. Ha ezekre a döntésekre 
az  iratokból  aggálymentesen  lehet  következtetni,  az  ilyen 
tartalmú  határozat  meghozatala  ebben  az  eljárási  formában  is 
megtörténhet. A felmentés és az eljárás megszüntetés lényegében 
a vádlottra legkedvezőbb határozat, így a védelemhez való jog 
sérüléséről  akkor  sem  beszélhetünk,  ha  a  terheltnek  nincs 
lehetősége  álláspontját  személyesen  előadni  a  bíróságon.  Az 
azonban  lényeges,  hogy  tanácsülésen  csakis  kizárólag  akkor 
hozható  meg  akár  a  felmentő,  akár  az  eljárást  megszüntető 
rendelkezés, ha annak meghozatala nem igényel bizonyítást.
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A  következő  törvényi  rendelkezés  tulajdonképpen  az  ún. 
összefüggő ok szabályát tartalmazza, amikor lehetőséget biztosít 
arra,  hogy  a  másodfokú  bíróság  a  fellebbezés  folytán  a 
fellebbezéssel  nem  érintett  vádlott  felmentéséről,  illetőleg  az 
eljárás  vele  szemben  történő  megszüntetéséről  határozzon, 
feltéve, hogy e rendelkezéseket a fellebbezéssel érintett vádlott 
esetében is  tanácsülésen hozta  meg.  Ez a döntés ugyanis  nem 
sérti  a  jogbiztonságot,  ezért  ilyen  esetekben  lehetőség  van  a 
jogerő feloldására.

5. A Be. 373. § I. bekezdésében írt esetekben szintén lehetőség 
van tanácsülésen történő határozathozatalra. Így a vádlott halála, 
elévülés vagy kegyelem miatt, ha az elsőfokú bíróság az eljárás 
lefolytatásához  szükséges  magánindítvány,  feljelentés  vagy 
kívánat hiányában hozott ítéletet, továbbá ha a cselekményt már 
jogerősen  elbírálták.  Ezekben  az  esetekben  ugyanis  az  ügy 
érdemi  felülbírálatára  nincs  lehetőség,  hanem  hatályon  kívül 
helyezés mellett az eljárás megszüntetésére kerül sor.

A Be.  373.  §  II.  és  IV.  pontjában  írt  esetekben  az  elsőfokú 
eljárásban  olyan  abszolút  eljárási  szabálysértéseket  vétettek, 
amelyek az ítéletet felülbírálatra alkalmatlanná teszik. E körben a 
másodfokú  bíróságnak  nincs  mérlegelési  jogköre,  így 
szükségtelen  lenne  akár  nyilvános  ülés,  akár  tárgyalás  tartása, 
hisz kizárólag csak az ítélet hatályon kívül helyezésére kerülhet 
sor.

Tanácsülésen  van  tehát  lehetőség  hatályon  kívül  helyezésre, 
amennyiben  a  bíróság  nem  volt  törvényesen  megalakítva,  az 
ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt, vagy olyan bíró 
vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson, a bíróság a 
hatáskörét  túllépte,  katonai  büntetőeljárás  hatálya  alá  tartozó, 
vagy más kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált  el,  a 
tárgyalást  olyan  személy  távollétében  tartották  meg,  akinek  a 
részvétele a törvény értelmében kötelező. Ezekben az esetekben 
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a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróságot  új  eljárás 
lefolytatására utasítja.
Ugyancsak  tanácsülésen  történő  eljárás  mellett  hatályon  kívül 
helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság, ha az 
elsőfokú  bíróság  törvényes  vád  hiányában  járt  el.  Ez  volt 
hatályon kívül  helyezés  egyetlen  esete,  amikor gyakorlatilag a 
hatályon  kívül  helyezés  úgymond  önmagában  állt,  mert 
törvényes  vád  hiánya  miatt  történő  hatályon  kívül  helyezés 
esetén  a  bíróságra  nem  hárul  semmiféle  kötelezettség.  A Be. 
Novella ez esetben már rendelkezik az eljárás megszüntetéséről. 
Ugyancsak abszolút hatályon kívül helyezési ok és tanácsülésen 
való  elbírálást  tesz  lehetővé  amennyiben  a  lemondás  a 
tárgyalásról  elnevezésű  különeljárást  az  ügyész  az  arra 
vonatkozó törvényi előfeltételek hiányában indítványozta,  vagy 
az elsőfokú bíróság járt el ebben a formában szintén a törvényi 
előfeltételek  hiányában.  A hatályon  kívül  helyezést  követően 
ilyen esetekben értelemszerűen az ügyészi mulasztás esetén az 
ügyész  számára  kell  az  iratokat  megküldeni,  míg  a  bíróság 
szabályszegése  esetén  az  elsőfokú  bíróságot  kell  új  eljárásra 
utasítani.

6. A  tanácsülés  nem  zárja  ki  annak  lehetőségét,  hogy  a 
másodfokú  bíróság  más  eljárásra  térjen  át,  így  a  törvény 
lehetőséget  ad  a  tanács  elnökének  arra,  hogy  a  tanácsülésre 
tartozó ügyben nyilvános ülést, illetőleg tárgyalást tűzzön ki, ha 
véleménye  szerint  a  fellebbezés  csak  ezen  eljárási  formák 
valamelyikének  keretében  bírálható  el.  A tanácsüléshez  képest 
több garanciális elemet tartalmazó eljárási forma nyilvánvalóan 
nem jár jogsérelemmel, így ha a tanács elnöke bármilyen okból 
indokoltnak  látja,  dönthet  a  nyilvános  ülés  vagy  a  tárgyalás 
mellett  és akár előtte,  de magán a tanácsülésen is kitűzheti  az 
ügyet az említett eljárási formákra. Ugyanezen érvek és indokok 
alapján  természetes,  hogy  a  tanácsülésen  meghozható 
határozatokat  nyilvános  ülésen,  illetve  tárgyalásokon  is 
meghozhatja a másodfokú bíróság.
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Az  Alkotmánybírósági  határozat  a  korábbi  szabályozás  és  az 
annak  alapján  folytatott  bírói  gyakorlat  felé  ugyancsak 
sérelmezte azt is, hogy az érintettek a tanácsülés kitűzéséről nem 
kaptak tájékoztatást.  Ezért  a  törvény rendelkezik arról,  hogy a 
tanács elnöke a fellebbezőket értesíti a tanácsülés kitűzéséről, és 
felhívja  őket  arra,  hogy  fellebbezésüket  nyolc  napon  belül 
kiegészíthetik, illetve a más által bejelentett fellebbezésre vagy 
indítványra, esetleg nyilatkozatra észrevételeket tehetnek. Ennek 
megfelelően  a  fellebbezőket  tehát  a  tanácsülés  kitűzéséről 
minden  esetben  értesíteni  kell,  ezáltal  lehetőséget  adva  a 
fellebbezés  kiegészítésére,  illetve  arra  is,  hogy  a  más  által 
bejelentett  fellebbezésre,  indítványra  vagy  nyilatkozatra 
érdemben reagáljanak. Az értesítés akkor sem mellőzhető, ha már 
a  kitűzéskor előre látható,  hogy a  tanácsülésen olyan  tartalmú 
döntés  születik  (pl.  áttétel,  felfüggesztés),  amely  nem  az  ügy 
érdemében  történő  határozathozatalt  jelenti.  Az  ügy  menetét 
érintő  eljárási  cselekmények  ismerete  ugyanis  érdeke  az 
érintetteknek,  és  nemcsak  a  döntés  tartamának  megismerésére 
van jogosultságuk.

7. A  törvény  lehetőséget  kíván  biztosítani  arra  is,  hogy  a 
fentieken túlmenően esetleg szélesebb körben is sor kerülhessen 
tanácsülés  tartására.  Ennek  lehetőségét  azonban  oly  módon 
teremti  meg,  hogy  messzemenően  figyelembe  veszi  azokat  a 
garanciális  okokat,  amelyeket  a  tanácsülés  korábbi 
szabályozásával szemben az Alkotmánybíróság is megállapított. 
Ezért a törvény arra ad lehetőséget, hogy abban az esetben, ha az 
elsőfokú  ítélet  ellen  kizárólag  a  vádlott  javára  jelentettek  be 
fellebbezést,  mindemellett  a  tényállás  megalapozott,  akkor  a 
tanács elnöke tájékoztatja a vádlottat, a védőt, az ügyészt, esetleg 
további fellebbezőket az ügyben eljáró tanács összetételéről és 
arról, hogy nyolc napon belül kérhetik nyilvános ülés, vagy ha 
ennek  feltételei  fennállnak,  tárgyalás  kitűzését.  Amennyiben 
nyilvános  ülés  vagy  tárgyalás  kitűzését  senki  nem  kérte,  a 
másodfokú bíróság az ügyet tanácsülésen intézheti el.
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Ezzel  a  szabályozással  a  törvény  lehetőséget  biztosít  a 
jogosultaknak arra, hogy megismerhessék még a döntés előtt az 
ügyben  eljáró  tanács  összetételét.  A  szabályozás  megteremti 
annak a lehetőségét, hogy a jogosultak a tanácsülésen elintézhető 
ügyekben  is  kérhessék  a  nyilvános  ülés,  illetve  ha  annak 
feltételei  fennállnak,  a  tárgyalás  megtartását.  A  tanácsülés 
tartására ebben a körben tehát csak az esetben van lehetőség, ha a 
súlyosítási tilalom korlátja miatt egyrészt hátrányosabb döntést a 
vádlottra nézve már nem lehet hozni, továbbá rendelkezésre áll a 
vádlott  akaratnyilvánítása  is  arra  nézve,  hogy  nem  tartja 
sérelmesnek azt a megoldást, ha ügyében tanácsülésen kerül sor 
határozathozatalra.  A  fegyverek  egyenlőségét  ez  esetben  a 
szokásostól  eltérő  sorrendben  érvényesíti  a  törvény,  amikor  a 
vádlott  és  a  védő  mellett  az  ügyész  és  az  ügyben  esetleg 
fellebbező  magánfél  és  egyéb  érdekelt  részére  is  lehetőséget 
biztosít  arra,  hogy  kinyilvánítsák  azon  szándékukat,  hogy 
nyilvános ülésen illetve tárgyaláson kívánják maguk részéről a 
bíróság eljárását.

Bírói gyakorlat:

A  büntetőeljárási  törvény  hatályos  rendelkezései  lehetővé  teszik  a  fellebbezés  tanácsülésen  történő 
elintézését, ezért a terhelt és a védő előzetes értesítése mellett  az ügy másodfokon ebben az eljárási  
formában történő befejezése nem sérti  az eljárási szabályokat, ezért ez okból felülvizsgálatnak sincs  
helye (BH.2004.458.). 

A másodfokú eljárásban a megkezdett a tárgyalásról, avagy a nyilvános ülésről
tanácsülésre áttérni nem lehet ( EBH.2003.934.).

361.  §37 (1)  A másodfokú  bíróság  a  fellebbezés  elintézésére 
nyilvános ülést tart, kivéve, ha az ügy tanácsülésen intézhető 
el, vagy tárgyalást kell tartani.
(2) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésen 

a)  az  első  fokú  bíróság  ítéletének  megalapozatlansága 
esetén  megállapíthatja  a  hiánytalan,  illetőleg  a  helyes 
tényállást, ha az az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés 
útján lehetséges,

b)  az  ügyben  a  vádlottat  a  büntetéskiszabási 
körülmények további tisztázása érdekében meghallgathatja.
37 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 153. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
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(3)  A másodfokú bíróság a  vádlottat,  valamint  kötelező 
védelem  esetén  a  védőt,  valamint  a  pótmagánvádló  jogi  
képviselőjét  a  nyilvános  ülésre  idézi,  a  fogva  lévő  vádlott  
előállítása iránt – idézésével egyidejűleg – intézkedik.

(4) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésről értesíti  az 
ügyészt,  továbbá  a  pótmagánvádlót,  a  kötelező  védelem 
esetén  kívül  a  védőt,  a  sértettet,  valamint  azokat,  akik 
fellebbeztek.
362. §38 (1) A nyilvános ülés előkészítésére és megtartására a 
tárgyalásra  (366.  §)  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni  
azzal, hogy az ügy előadása – ha azt a jelenlévők nem kérik –  
mellőzhető.

(2)  A  nyilvános  ülésen  az  ügyész  részvétele  nem 
kötelező.

(3) A nyilvános ülést a szabályszerűen megidézett vádlott  
távollétében  is  meg  lehet  tartani,  s  ha  a  nyilvános  ülés 
eredményeként  megállapítható,  hogy  a  meghallgatása  nem 
szükséges, a fellebbezés elbírálható.

(4) A nyilvános ülés elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye.

1. A nyilvános  ülés  a  másodfokú  bíróságnak  az  az  eljárása, 
amikor az elsőfokú bíróság ítéletének megalapozatlansága esetén 
az  iratok  tartalma  vagy  ténybeli  következtetés  alapján  is 
lehetséges  a  hiánytalan  vagy  helyes  tényállás  megállapítása, 
illetve a vádlott meghallgatása a büntetéskiszabási körülmények 
további  tisztázása  érdekében  szükséges.  Ez  utóbbi  tehát 
bizonyítási  cselekmény,  de  kizárólag  a  büntetéskiszabási 
körülmények tekintetében.
A fellebbezést a másodfokú bíróság nyilvános ülésen bírálja el, 
kivéve ha az ügy tanácsülésen intézhető el, vagy tárgyalást kell 
tartani. A megfogalmazás azt sugallja, hogy a másodfokú eljárás 
általános  formája  a  nyilvános  ülés,  mert  a  törvény  annak 
feltételeit a tanácsüléshez, illetve a tárgyaláshoz képest határozza 
meg.
A másodfokú  bíróság  a  vádlottat,  továbbá  kötelező  védelem 
esetén  a  védőt,  valamint  a  pótmagánvádló  jogi  képviselőjét  a 

38 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 154. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
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nyilvános  ülésre  idézi.  A  fogva  lévő  vádlott  esetében 
természetesen intézkedni kell az előállításáról.
A vádlottat tehát minden esetben idézni kell, figyelemmel arra, 
hogy  a  büntetőeljárás  nélkülözhetetlen  résztvevője.  A 
pótmagánvádló  képviselőjének  a  részvétele  az  eljárás  minden 
szakaszában kötelező.
A védő idézését a törvény csak kötelező védelem esetén tartja 
indokoltnak.
A nyilvános ülésről értesíteni kell az ügyészt, a pótmagánvádlót, 
kötelező  védelem esetén  kívül  a  védőt,  továbbá  a  sértettet  és 
mindazokat  akik  fellebbeztek.  Ezzel  a  szabályozással 
egyértelművé vált, hogy pótmagánvád esetén a pótmagánvádlók 
képviselőjének kötelező a  jelenléte,  a  pótmagánvádló  esetében 
pedig ez lehetőség.
A nyilvános  ülés  előkészítésére  és  megtartására  a  tárgyalásra 
vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni  azzal  a  különbséggel, 
hogy az ügy előadása, ha azt a jelenlévők nem kérik, mellőzhető.
Abban  az  esetben,  ha  a  büntetéskiszabás  körében  bizonyítás 
felvételére kerül sor, úgy nyilván szükséges az ezzel kapcsolatos 
körülmények  előadása.  Ez  lényegében  a  tényállás  egy, 
pontosabban az erre vonatkozó részének az ismertetését jelenti, 
mivel a büntetéskiszabási körülményeket elsődlegesen a vádlott 
személyi körülményei határozzák meg.

2. A nyilvános  ülést  egyébként  a  szabályszerűen  megidézett 
vádlott távollétében is meg lehet tartani, és ha a nyilvános ülés 
eredményenként  megállapítható,  hogy  meghallgatása  nem 
szükséges, a fellebbezés elbírálható. Az tehát, hogy a vádlottat a 
nyilvános  ülésre  minden  esetben  idézni  kell,  nem  jár  együtt 
azzal, hogy a jelenléte feltétlenül elengedhetetlen.
A sokkal indokoltabb jelenlétet igénylő eljárási forma a tárgyalás 
esetében a  vádlottnak joga  van arra,  hogy  lemondjon az  azon 
való  részvételről.  A  nyilvános  ülést  illetően,  valószínűleg 
törvényszerkesztési  hiba következtében erre  nincs lehetőség.  A 
nyilvános  ülések  többségében  pedig  a  jelenlétet  nyilvánvalóan 
igénylő bizonyítás felvételére nem kerül sor.
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Jóllehet  a  strasbourgi  bíróság  döntése  is  kimondja,  hogy  nem 
sérti az egyezményt, ha a terhelt saját akaratából marad távol a 
tárgyalásoktól,  és  a  bíróságok  erre  tekintettel  járnak  el  a 
távollétében, miközben megfelelő képviselettel sem rendelkezik 
(vö.Medenica v.Switzerland Judgement of 14 June 2001., no.20491/92.). Ugyanígy nem jár 
elmarasztalással  ha  a  terhelt  bár  meglenne  a  lehetősége  a 
tárgyaláson való részvételének azért maradt távol, mert tart attól, 
hogy a bíróság esetleg elrendeli  előzetes letartóztatását  (vö.Eliazer  

v.the  Netherlands  Judgement  of  16  october  2001.,  no.38055/97.) Sőt  még akkor sem 
állapítja  meg  a  bíróság  az  egyezmény  sérelmét,  ha  az 
érintetteknek  csak  egyetlen  fórumon  állna  rendelkezésre 
nyilvános  bírósági  tárgyalás,  azonban  az  ezen  való  részvételi 
jogokról önként és egyértelműen lemondanak. Igaz a döntés ezt 
megtoldja azzal az indokkal is, hogy ha mindez a közérdeket sem 
sérti. (vö.Hakansson and Sturesson v.Sweden Judgement of 21 February 1990. Series A.no.171-A.)39

A nyilvános ülés elmulasztása miatt fellebbezésnek nincs helye. 
Abban az esetben, ha harmadfokú eljárásra kerül sor, és az arra 
jogosult  a  nyilvános  ülésen  hozott  határozatot  fellebbezéssel 
támadja,  a  fellebbezésben  előadhatja  a  nyilvános  ülés 
elmulasztásának  okait  is.  Fellebbezés  hiányában  azonban 
indokolatlan  lenne  igazolásra  lehetőséget  adni,  mert  ez 
szükségtelenül korlátozná a határozat jogerejének beálltát.

A tárgyalás40

363.  §41 (1)  A másodfokú bírósági  tárgyalásra  a  XIII.  Fejezet 
rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A másodfokú bíróság tárgyalást tart, ha 

a) az ügy tanácsülésen nem intézhető el, 
b) bizonyítás felvétele szükséges, és az nyilvános ülésen 

nem lehetséges [361. § (2) bek.],
c) a tanácsülésre, illetve nyilvános ülésre tartozó ügyet a 

tanács elnöke tárgyalásra tűzte ki.

39 Grád András im.336.o.
40 Megállapította: 2002. évi I. törvény 207. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
41 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 155. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
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364.  §42 (1)  A  vádlottat,  kötelező  védelem  esetén  a  védőt,  
valamint  a  pótmagánvádló  jogi  képviselőjét  a  tárgyalásra 
idézni kell.  Ha a megidézett vádlott  fogva van, a másodfokú 
bíróság az előállítása iránt intézkedik. A vádlottnak az idézést 
legalább öt nappal a tárgyalás előtt kell kézbesíteni.

(2)  A tárgyalásról  értesíteni  kell  az  ügyészt,  továbbá  a 
pótmagánvádlót,  a kötelező védelem esetén kívül  a védőt,  a  
sértettet, valamint azokat, akik fellebbeztek. Az értesítést olyan 
időben kell  kiadni,  hogy a kézbesítése legalább öt  nappal  a 
tárgyalás előtt megtörténjék.

(3)  A tárgyaláson  az  ügyész  részvétele  kötelező,  ha  a 
részvétele az első fokú tárgyaláson is kötelező volt, kivéve, ha 
a részvétel oka a másodfokú eljárásban már nem áll fenn. A 
másodfokú bíróság az ügyészt ebben az esetben is kötelezheti  
a tárgyaláson való részvételre.
365. §43 (1) A vádlott távollétében a tárgyalás megtartható, ha a 
vádlott  előzetesen  bejelentette,  hogy  azon  nem  kíván  részt  
venni,  illetőleg  a  vádlott  terhére  nem  jelentettek  be 
fellebbezést.

(2)  A  tárgyalás  elmulasztása  miatt  nincs  helye 
igazolásnak.
366. §44 (1) A tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt bíró az 
ügyet  előadja.  Ismerteti  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét,  a 
fellebbezést és az arra tett észrevételeket, továbbá az iratokból  
azt,  ami  az  ügy  felülbírálásához  szükséges.  Az  elsőfokú 
bíróság ítélete indokolásának ismertetése mellőzhető, ha azt a 
jelenlévők nem kérik, és azt a másodfokú bíróság sem tartja  
szükségesnek.
(2) A bíróság tagjai, az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett az 
ügy előadásának kiegészítését kérhetik.
(3)  Ezután  a  fellebbezésre  jogosultaknak  [324.  §  (1)  bek.]  
lehetővé  kell  tenni,  hogy  az  előterjesztéseiket,  illetőleg 
indítványaikat megtehessék.
(4) A bizonyítást az ügy előadása, illetve a (3) bekezdésben írt  
indítványok megtétele után kell felvenni.
(5) Az ügy előadása, illetőleg a bizonyítás felvétele után az erre 
jogosultak  perbeszédet  tartanak,  illetőleg  felszólalnak. 
Perbeszédet  először  a  fellebbező  tart.  Ha  az  ügyész  is  
fellebbezett, először ő mondja el a perbeszédet.
42 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 156. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
43 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 157. §. Hatályos: 2006. IV. 1-től.
44 Megállapította: 2002. évi I. törvény 208. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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(6)  Ha  a  másodfokú  bíróság  az  ügydöntő  határozat 
meghozatala  előtt  azt  állapítja  meg,  hogy  a  cselekmény  az 
elsőfokú  bíróság  által  megállapított  minősítéstől  eltérően 
minősülhet,  a  321.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak 
megfelelően jár el.

1. A  másodfokú  bírósági  tárgyalásra  is  természetesen 
érvényesek azok a törvényi rendelkezések, amelyek az elsőfokú 
büntető  tárgyalás  kereteit  meghatározzák.  Arra  nézve,  hogy  a 
másodfokú eljárásban mikor kell tárgyalást tartani, a fő szabály 
az, hogy akkor, ha az ügy tanácsülésen nem intézhető el, és akkor 
is,  ha a bizonyítás  felvétele  szükséges,  és az nyilvános ülésen 
nem folytatható le. Annak nincs akadálya, hogy a szükségeshez 
képest  magasabb  szinten  kerüljön  sor  a  felülbírálatra.  Ezért  a 
tanács elnöke az egyébként tanácsülésre tartozó ügyet tárgyalásra 
is  kitűzheti.  Ez  a  lehetőség  hasonlatos  a  Be.14.§  (3) 
bekezdésében írtakhoz, amikor is az egyesbíró dönthet úgy, hogy 
az  ügyet  a  bíróság  tanácsa  elé  utalja  annak  ellenére,  hogy  az 
általános  szabályok  szerint  az  ügyben  egyesbíróként  kellene 
eljárnia. A miniszteri indokolás szerint a törvényi szabályozás azt 
a  szándékot  tükrözi,  hogy  legyen  lehetőség  a  bírósági  eljárás 
legfőbb garanciális szabállyal rendelkező eljárási formájának az 
alkalmazására.  Ez  nyilván  helyeselhető.  Meg  kell  azonban 
jegyezni, hogy a gyakorlatban talán leginkább az fordul elő, hogy 
az egyébként tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülés tartására 
kerül sor. A törvény erre nézve kifejezetten nem rendelkezik, de 
az  itt  megfogalmazott  szabály  alapján  van  rá  lehetőség. 
Jelentősebb tárgyi súlyú ügyekben, ahol a jogkövetkezményeik 
igen súlyosak, az ügyek jelentős részénél volt igény arra, hogy ne 
csak  az  iratok  alapján  döntsön,  hanem  az  eljárás  a  vádlott 
jelenlétében  „tárgyalásszerű”  keretek  között  folytassa  le  a 
bíróság.

2. A  vádlottat  a  tárgyalásra  idézni  kell,  kötelező  védelem 
esetén a védőt, és a pótmagánvádló képviselőjét is. A nyilvános 
üléssel ellentétben a tárgyalásra vonatkozó szabályok között nem 
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szerepel  az,  hogy  a  vádlott  idézésének  szabályszerűnek  kell 
lenni.  Nehéz  elképzelni,  hogy  ami  a  nyilvános  ülésnél 
követelmény,  attól  a  tárgyalás  vonatkozásában  el  lehetne 
tekinteni. A tárgyalási  időköz az eljárás ezen szakaszában is öt 
nap. Az idézést a vádlottnak tehát a tárgyalás előtt legalább öt 
nappal kell kézbesíteni.
Ugyanakkor  a  tárgyalásról  értesíteni  kell  az  ügyészt,  a 
pótmagánvádlót,  a  kötelező  védelem  esetén  kívül  a  védőt,  a 
sértettet,  továbbá  azokat,  akik  fellebbeztek.  Az  értesítést  a 
tárgyalásról ugyancsak legalább öt nappal korábban kell kiadni.
Az  ügyész  részvétele  a  tárgyaláson  kötelező,  ha  az  első  fokú 
tárgyaláson is kötelező volt. Új rendelkezés, hogy a másodfokú 
eljárásban  is  kötelezhető  az  ügyész  a  tárgyaláson  való 
részvételre. A miniszteri indokolás szerint ennek oka az, hogy a 
bíróság  mozgáskörét  az  alkotmányos  kereteken  belül  minél 
szélesebb  körben  célszerű  meghatározni.  A  Be.241.§  (1) 
bekezdése e) pontja alapján az első fokú eljárásban erre eddig is 
volt lehetőség, amellyel a másodfokú eljárás összhangba került.
A vádlott távollétében két esetben tartható meg a tárgyalás: ha a 
vádlott önként lemond a tárgyalásról való részvételről , és ezt a 
szándékát  előzetesen  bejelenteni,  továbbá  ha  a  vádlott  terhére 
nem jelentettek be fellebbezést.
Hasonlóan a nyilvános ülésre vonatkozó azonos szabályozáshoz, 
a tárgyaláson hozott határozatok jogerejének védelme érdekében, 
a tárgyalás elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.
A jogi szabályozás sorrendjéből úgy tűnik, hogy főszabályként a 
tanács  elnöke  által  kijelölt  bíró,  az  előadó  bíró  a  másodfokú 
tárgyaláson  –  nyilván  a  tárgyalás  megnyitása,  a  megjelentek 
számbavétele,  a  tárgyalás  megtartása  esetleges  akadályainak 
tisztázása  és  a  tárgyalás  megkezdését  követően  –  az  ügyet 
előadja.  Ehhez  képest  kivételként  van  szabályozva,  hogyha  a 
jelenlévők  nem  kérik,  és  a  másodfokú  bíróság  sem  tartja 
szükségesnek,  úgy  az  elsőfokú  bíróság  ítélete  indokolásának 
ismertetése  mellőzhető.  A gyakorlatban  az  kezd rendszerintivé 
válni, hogy a jelenlévők nem kérik az indokolás ismertetését. A 
szabályozás alapja azonban, mégis az ügy előadása.
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A törvény  a  másodfokú  eljárásra  nézve  azokat  a  szabályokat 
rögzíti,  amelyek  alapvetően  az  eljárás  felülbírálati  jellegéből 
következik. 
Addig, amíg az első fokú eljárás lényegét a vád bizonyítása adja, 
addig a másodfokú tárgyalás középpontjában az első fokú ítélet 
és eljárás megismerése és megvizsgálása áll. Ez feltétele annak 
ugyanis, hogy a másodfokú bíróság határozatában kijavíthassa az 
első fokú ítélet és eljárás ténybeli vagy jogi fogyatékosságait. 
Az  ügy  előadása  nagy  szakmai  körültekintést,  lényeglátó 
képességet igényel, amire a törvény csak kevés útmutatást ad a 
legfontosabb  eljárási  cselekmények,  iratok  ismertetésének  az 
előírásával.  Igen  lényeges  követelmény  az  előadás  tömörsége, 
amellett  teljessége  és  pontossága,  továbbá  a  szigorú 
tárgyszerűség. Az utóbbi az előadás fogalmából is következik és 
azt  jelenti,  hogy  a  per  adatainak,  a  per  történetének 
bemutatásánál  kerülni  kell  az  értékelést  és  kizárni  a  vélt  vagy 
valóságos  prejudikálás  minden  lehetőségét,  mert  a  másodfokú 
bíróság  álláspontja  a  fellebbezett  ügyben  legkorábban  csak  a 
másodfokú határozatból válhat  ismertté.  Az ügy előadása ezért 
semmiféle  feltételezésre,  prognózisra  nem szolgáltathat  alapot. 
Mindemellett  az eldöntésre váró kérdések kiemelése szükséges 
lehet. Az előadással szemben támasztott követelmény betartására, 
amint  általában az  egész  másodfokú tárgyalás  rendeltetésszerű 
lefolyására  a  tanács  elnökének  ügyelni  kell.  Az  előadás 
tárgyilagossága  és  tömörsége  tehát  nem  jelentheti  az  előadás 
felületességét,  a  másodfokon eldöntésre  váró  lényeges  tény  és 
jogkérdések  kiemelésének  mellőzését,  sőt  az  utóbbi  további 
követelmény, amelyre a törvény példálózó felsorolása fel is hívja 
a figyelmet.
Az ügy előadásának módját illetően meg kell jegyezni, hogy az 
előadásra  kerülő  peranyag  sorrendje  nem kötelező,  az  az  ügy 
természete szerint alakulhat. Lehetséges, hogy nem az ítélettel, 
hanem  az  első  fokon  felvett  bizonyítás  valamely  részével 
indokolt  kezdeni  az  előadást.  Mindenesetre  az  előadásból  az 
ismertetésre  törvényileg  előírt  peradatok  –  mint  az  ítélet 
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rendelkező része,  a fellebbezések és az arra tett  észrevételek - 
nem maradhatnak ki. 
Az előadás terjedelmét és tartalmát a másodfokú felülbírálat és 
döntési  jogkör  szabályai,  másrészt  az  adott  ügyben  a 
fellebbezések  következtében  vagy  hivatalból  elbírálásra  kerülő 
tény és jogkérdések határozzák meg.
Az  itt  említett  szempontokhoz  képest  eltérően  alakulhat  az 
előadás az egy vagy több vádlottas ügyben, illetőleg akkor, ha a 
részjogerővel kapcsolatos esetekről van szó.
Így  egy  vádlott  esetén  az  egész  első  fokú  ítélet  és  eljárás  a 
felülbírálat tárgya, tehát a teljes peranyagot kell előadni. Ez alól 
csak akkor van kivétel, ha a fellebbezés kizárólag a polgári jogi 
igénnyel  kapcsolatos,  mert  ebben  az  esetben  az  ítélet  egyéb 
rendelkezései  nem  bírálhatók  felül,  így  az  ezekre  vonatkozó 
adatok ismertetése is szükségtelen. Szintén a felülbírálatot és az 
ügy  előadását  egyaránt  korlátozó  részjogerőről  van  szó  egy 
vádlott  esetén  akkor,  ha  az  egyes  bűncselekményekkel 
kapcsolatos  felmentő  vagy  megszüntető  rendelkezést 
fellebbezéssel nem támadták.
Több vádlott  esetén  a  felülbírálat  korlátja  miatt  csak azokra a 
vádlottakra  vonatkozó  részeket  kell  ismertetni,  amelyek  a 
fellebbezéssel érintett vádlottakra vonatkoznak. Kivétel ez alól, 
ha  a  fellebbezéssel  érintett,  illetőleg  nem  érintett  vádlottak 
cselekményei  összefüggnek.  Ha  pedig  az  összefüggés  olyan 
szoros,  illetőleg  olyan  jellegű,  amelynél  fogva  másodfokú 
bíróság  a  fellebbezéssel  nem érintett  vádlottak  tekintetében  is 
határozhat,  az  ismertetésnek  ki  kell  terjednie  az  eljárásnak  e 
körbe tartozó adataira is.

A másodfokú  tárgyaláson  az  ügy  anyagának  ismertetése  nem 
azonos az iratok felolvasásával, ami nagy terjedelmű ügyekben 
nem  is  volna  lehetséges.  Az  elsőfokú  ítélet  rendelkező  része 
mellett az indokolás tényállási és jogkérdéseket érintő részeiből 
elsősorban  azokat  kell  ismertetni,  amelyek  a  fellebbezésekkel 
kapcsolatosak,  de  természetesen  azokat  is,  amelyek  egyébként 
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jelentősek  a  hivatalból  való  felülbírálat  során,  itt  különösen 
ügyelni kell a prejudikálás látszatának elkerülésére.

Az indokoltságnak megfelelő mértékben elő kell adni az eljárás 
során  a  bizonyítás  iránt  tett,  vagy  más  indítványok  tárgyában 
elfoglalt elsőfokú bírósági álláspont lényegét és azok indokait.
A fellebbezéseknek  és  indokaiknak  ismertetését  ugyanezek  a 
szempontok  határozzák  meg.  A  szükséghez  képest  ki  kell 
terjeszkedni  a  fellebbezések  tárgyára,  alapjára,  általában  a 
fellebbezések  tartalmára  és  indokolására.  Az  utóbbi  körbe 
tartozik a fellebbezések oka, célja, az azokban esetleg előadott új 
tényállítások,  bizonyítékok  és  indítványok.  Figyelemmel  kell 
lenni  azonban  arra  is,  hogy  a  tárgyaláson  a  fellebbezők 
személyesen  is  előadják,  illetve  előadhatják  fellebbezéseiket, 
kifejthetik  az  ügy  felülbírálatával  kapcsolatos  ténybeli  és  jogi 
álláspontjukat.
Az ismertetésnek ki kell térnie a fellebbezésre tett észrevételek 
előadására is. A gyakorlatban az ügy felülbírálásához szükséges 
egyéb iratoknak előadásra való kiválasztása, a további súlyponti 
kérdések  megtalálása  esetenként  megoldandó  feladat  az  ügy 
előadója  részéről,  aki  figyelemmel  van  arra  is,  hogy  a 
fellebbezése  mellett  a  másodfokú  bíróság  általában  hivatalból 
vizsgálja  az  első  fokú  ítélet  és  eljárás  törvényességét, 
megalapozottságát  is.  Ugyancsak  ismertetést  igényelhetnek  az 
elsőfokú bizonyítás  egyes részei,  alapvetően azok,  amelyek az 
elsőfokú  tárgyalás  anyagát  alkották.  Ehhez  képest  egyéb 
bizonyítékok akkor, ha ezekkel kapcsolatban az elsőfokú bíróság 
mulasztása,  így  az  ítélet  megalapozatlansága  merülhet  fel. 
Szükség  lehet  a  vádlott  védekezésének,  továbbá  az  egyéb 
bizonyítási  eszközökből  merített  bizonyítási  anyag,  pl. 
tanúvallomások, szakvélemény, tárgyi bizonyítási eszközök, stb. 
megfelelő részének ismertetésére.
Ugyancsak indokolt lehet az ügyésznek, a vádlottnak, a védőnek, 
vagy  az  eljárás  más  résztvevőinek  az  elsőfokú  eljárásban 
előterjesztett  indítványai,  nyilatkozatai  ismertetése,  de  csak 
abban a körben, amennyiben az a másodfokon elbírálásra váró 
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kérdéseket  érinti,  illetőleg  érintheti.  Ugyanilyen  esetben  helye 
lehet  egyes  nyomozási  adatok  kiemelésének  is,  amelyek  az 
elsőfokú  tárgyalás  anyagával  összefüggenek  és  egyúttal 
kihathatnak a másodfokú felülbírálatra.

3. A  366.§  (2)  bekezdésének  az  a  rendelkezése,  hogy  az 
ügyész,  a  vádlott,  a  védő,  valamint  a  sértett  az  előadások 
kiegészítését  kérhetik,  tulajdonképpen  összefügg  az  eljárás  e 
résztvevőinek  általános  eljárási  jogosítványaival.  Az  előadás 
kiegészítését kérhetik a bíróság tagjai is, figyelemmel a tanács, 
mint testület döntési jogkörére és arra, hogy a tanács többi tagja 
az ügy előadásából ismeri meg teljes részletességgel az ügyet. Ez 
utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni,hogyha a bíróság tagja 
kéri az előadás kiegészítését nem feltétlen jelenti azt, hogy a saját 
ismereteit kívánja bővíteni. A kiegészítés ez esetben inkább arra 
irányulhat, hogy az általa egyébként ismert tényekkel teljesebbé 
tegye a jelenlévők számára az ügy előadását.
Az előadás kiegészítése iránti kérelemről pervezetési jogkörében 
a  tanács  elnöke  határoz.  A gyakorlatban  az  ilyen  kérelmeket 
általában  teljesítik,  indokolatlan  esetben  azonban  a  tanács 
elnökének  ezt  meg  kell  tagadnia.  Így  akkor  ha  már  előadott, 
illetőleg  a  másodfokú  felülbírálat  és  döntés  szempontjából 
lényegtelen  adatok  ismertetését  kérik,  vagy  olyan  iratokét, 
amelyek az elsőfokú tárgyalás anyagában nem szerepeltek.
Az ügy előadása, illetve annak esetleges mellőzését követően a 
fellebbezésre  jogosultaknak  lehetővé  kell  tenni,  hogy  az 
előterjesztéseiket,  illetőleg  indítványaikat  megtehessék.  A 
másodfokú  eljárásban  az  esetleges  bizonyításra  a  fenti 
indítványok megtételét követően kerül sor.

4. A  másodfokú  bizonyítás  lefolytatására  külön  szabályok 
nincsenek. Így a bizonyítást a másodfokú tárgyaláson is egyrészt 
a  bizonyítás  általános  szabályainak  a  szem  előtt  tartásával, 
továbbá  azoknak  a  rendelkezéseknek  az  alkalmazásával  kell 
lefolytatni,  amelyek  az  elsőfokú  tárgyaláson  a  bizonyítás 
felvételére vonatkoznak. Fontos eltérés mégis, hogy a másodfokú 
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eljárásban  bizonyítást  csak  tárgyaláson  lehet  felvenni.  Ehhez 
képest  kiküldött  vagy  megkeresett  bíró  útján  való  bizonyítás 
felvételnek nincs helye.
A másodfokú eljárásban is lehetséges, hogy a felvett bizonyítást 
követően  az  ügyész,  a  vádlott  és  a  védő  további  bizonyítás 
lefolytatását  indítványozza,  amelynek  a  másodfokú  bíróság 
eleget is tehet, de azokat el is utasíthatja. Ez utóbbi esetben az 
elutasítás indokait a másodfokú határozatba kell foglalni.
A  bizonyítás  lefolytatását  követően  kerül  sor  a  másodfokú 
eljárásban  is  a  felek  részéről  a  perbeszédekre,  illetve  a 
felszólalásokra.  Ezeknek  a  szabályai  lényegében  azonosak  az 
elsőfokú  tárgyaláson  erre  vonatkozó  rendelkezésekkel  azzal  a 
sorrendi eltéréssel, hogy perbeszédet először a fellebbező tart, de 
ha az ügyész is fellebbezett, először ő mondja el a perbeszédét. 
A  perbeszédnek  a  másodfokú  eljárásban  is  nagy  jelentősége 
lehet.  A  perbeszédek  (felszólalások)  az  eljárás  résztvevői, 
elsősorban  a  fellebbezők  és  az  ellenérdekűek  álláspontjának 
megismerését teszik lehetővé. A tanács elnöke szükség esetén a 
perbeszéd  (felszólalás)  megtartásával  kapcsolatos  jogáról  a 
jogosultat köteles felvilágosítani.
A  gyakorlatban  a  másodfokú  tárgyaláson  elhangzó 
perbeszédekkel  (felszólalásokkal)  kapcsolatban  néhány  sajátos 
szempontra  kell  a  figyelmet  felhívni.  Az  ügyész  a  másodfokú 
tárgyaláson is perbeszédet mond, amelyben törekszik az ügyészi 
álláspont érvényesítésére a másodfokú döntésben. Az ügyész az 
ügyészi  fellebbezést  és  indokait,  az  egyéb fellebbezésekre  tett 
észrevételeket és a másodfokú döntéssel kapcsolatos indítványait 
foglalja  össze.  Az  ekkor  kifejtett  másodfokú ügyészi  álláspont 
eltérhet  az  elsőfokú  ügyésznek  az  álláspontjától,  illetőleg 
magának a másodfokú ügyésznek az iratok megküldése során tett 
írásbeli nyilatkozatától is.
A  védelmi  fellebbezések  tartalmával,  az  azzal  összefüggő 
indítványokkal,  a fellebbezések módosításával,  visszavonásával 
kapcsolatban irányadók az ügyészi perbeszéd tartalmára nézve az 
előzőekben írtak. Ki kell emelni, hogy a védelem elvéből is folyó 
helyes  jogértelmezés  szerint  a  vádlottnak  az  utolsó  szó  jogán 
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tehető  nyilatkozata  nem  érinti  azt  a  jogát,  hogy  előzőleg  az 
ügyész  perbeszéde  és  az  esetleges  felszólalások  után  ő  is 
védőbeszédet,  perbeszédet  tarthasson,  még  akkor  is  ha  a 
védelmében védő jár el, és a védő is mond perbeszédet. Szintén 
fontos  a  sértett  felszólalási  jogának  tényleges  biztosítása  a 
másodfokú tárgyaláson és annak lehetővé tétele, hogy a vádlott 
bűnösségéről nyilatkozhassék és ennek keretében a bizonyítékok 
értékelésére is tehessen indítványt.

A perbeszédek és felszólalások tartalmi és időbeli korlátozásának 
a másodfokú tanács elnöke részéről éppúgy nincs helye, mint az 
elsőfokú  tárgyaláson,  még  akkor  sem,  ha  a  perbeszéd  az  ügy 
másodfokú  elbírálásával  össze  nem  függő  kérdésekkel  is 
foglalkozik.  Kivétel  ez  alól  természetesen,  ha  a  perbeszéd 
alkalmas  a  tárgyalás  megzavarására,  tartalma  bűncselekményt 
valósít meg, vagy a közerkölcsöt sérti. Ilyen esetekben a tanács 
elnöke,  illetőleg  a  bíróság  a  perbeszéd  alatt  is  gyakorolja  a 
tárgyalási  rend  fenntartásával  kapcsolatos  jogkörét.  Az  eltérő 
minősítés lehetőségének megállapítása a védelem nagyon fontos 
garanciális  joga.  Ezért  a  321.§  (4)  bekezdésében  írtakhoz 
hasonlóan  ha  a  másodfokú  bíróság  az  ügydöntő  határozat 
meghozatala  előtt  azt  állapítja  meg,  hogy  a  cselekmény  az 
elsőfokú  bíróság  által  megállapított  minősítéstől  eltérően 
minősülhet,  a  tárgyalást  a  védelem  előkészítése  érdekében 
elnapolhatja. A döntés meghozatala előtt erre nézve a jelenlévő 
ügyészt, a vádlottat és a védőt meghallgatja.
Nem véletlen, hogy az eltérő minősítés kérdésével a másodfokú 
eljárásban  a  358.§  (1)  bekezdés  f)  pontja  és  a  366.§  (6) 
bekezdése egyaránt foglalkozik. A strasbourgi bíróság gyakorlata 
úgy tűnik e tekintetben meggyőzte a magyar jogalkotást is.

A  Pellissier  és  Sassi  Franciaország  elleni  ügyében  (1999)  a 
kérelmezőket eredetileg csődbűntett elkövetésével vádolták. Az 
elhúzódó eljárás során nem lehetett bizonyítani, hogy a vádlottak 
valóban  ügyvezetők  lettek  volna,  így  első  fokon  felmentették 
őket.  A másodfokú  bíróság  egyetértett  az  első  fokúval  abban, 
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hogy hiányzik a vádlottak speciális alanyisága,  de a minősítést 
megváltoztatva  bűnrészesként  állapította  meg  felelősségüket  a 
bűncselekmény  elkövetésében.  A  kérelmezők  elsősorban  azt 
kifogásolták,  hogy  a  cselekmény  „átminősítése”   nem 
kontradiktórius tárgyaláson történt.  A bíróság megállapította az 
egyezmény 6. cikk 1. pontjának, valamint a 3.a. és 3.b. pontjában 
megsértését.  A  bíróság  úgy  találta,  hogy  a  kérelmezők 
büntetőbíróság  elé  állítása  csődbűntett  tettesi  alakzata  miatt 
történt. Nem merült fel adat arra nézve, hogy a vizsgálat során a 
részesség kérdése egyáltalán szóba került volna. A bíróság nem 
fogadta  el  a  francia  kormány  azon  álláspontját,  hogy  a 
bűnrészesség  az  alapbűncselekmény  egy  bizonyos  foka.  A 
bíróság  vélemény  szerint  ,  amikor  a  másodfokú  bíróság  a 
cselekmény  átminősítésére  vonatkozó  egyébként  vitathatatlan 
jogát gyakorolta, a kérelmezők számára lehetőséget kellett volna 
adni  arra,  hogy  a  védelemhez  való  jogukat  konkrét  és 
eredményes  módon a szükséges időn belül  gyakorolják.  Sérült 
tehát  a  kérelmezők  azon  joga,  hogy  megfelelő  részletességgel 
értesüljenek  az  ellenük  felhozott  vádak  természetéről  és 
indokairól, továbbá, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésükre 
védelmük előkészítésére.45

Hozzánk talán még közelebb áll  a Dallos Magyarország elleni 
ügye  (2001),  amelyben  a  kérelmező  azt  kifogásolta,  hogy 
ügyében  a  másodfokú  bíróság  az  első  fokon  megállapított 
sikkasztás helyett a jogi minősítést (e lehetőség előzetes közlése 
nélkül)  csalásnak  minősítette.  A  bírósághoz  a  védő  által 
benyújtott kérelem arra hivatkozott, hogy ez sérti a tisztességes 
eljáráshoz  való  jogot,  mert  a  vádlott  el  volt  zárva  attól,  hogy 
védekezését  a  csalás  vonatkozásában  fejtse  ki.  Az  akkor  még 
létező  Emberi  Jogi  Bizottság  ennek  az  érvelésnek  szinte 
egyhangúlag  helyt  adott  és  ennek  alapján  várható  is  volt 
Magyarország elmarasztalása. A bíróság végül is csak azért nem 
döntött  így,  mert  időközben  az  ügy  átesett  egy  felülvizsgálati 
eljáráson,  amelynek  keretében  egyfajta  „hatékony”  jogorvoslat 
hazai keretek között már érvényesült.

45 Tóth Mihály im.69-70.o.
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Bírói gyakorlat:

A másodfokú bíróság határozatának feltétlen eljárási szabálysértés folytán a hatályon kívül helyezését  
eredményezi,  ha  a  megyei  főügyész  bejelentette  a  fellebbezési  tárgyaláson  való  részvételét,  ennek 
ellenére  a  megyei  bíróság  a  főügyész  értesítése  nélkül  megtartott  fellebbezési  tárgyaláson  érdemi 
határozatot hozott ( BH.2000.50.).

A másodfokú határozat kézbesítése46

367.  §47 (1)  A  másodfokú  bíróság  ügydöntő  határozatát,  
valamint az első fokú bíróság ítéletét  hatályon kívül helyező 
végzését  az  ügyésznek,  a  vádlottnak,  a  védőnek,  a 
pótmagánvádlónak, a sértettnek, a fellebbezőnek és annak kell  
kézbesíteni, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.

(2) A másodfokú bíróság ügydöntő határozatát annak is 
kézbesíteni  kell,  aki  a  másodfokú  bíróság  határozata  ellen 
fellebbezésre jogosult.

A másodfokú bíróság ügydöntő határozatát, másrészt a hatályon 
kívül helyező végzését az ügyésznek, a vádlottnak, a védőnek, a 
pótmagánvádlónak,  a  sértettnek,  a fellebbezőnek és annak kell 
kézbesíteni, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.
Figyelemmel  arra,  hogy  a  kétfokú  jogorvoslati  rendszer 
bevezetését követően a másodfokú bíróság ügydöntő határozata 
ellen  jogorvoslatnak  van  helye,  ezért  a  367.§  (1)  bekezdésén 
kívül, az ügydöntő határozatot annak is kézbesíteni kell, aki az 
ellen fellebbezésre jogosult.  E törvényhely alapján a 386.§ (1) 
bekezdése határozza meg a fellebbezési jogosultságot. Eszerint a 
másodfokú  bíróság  ítélete  ellen  fellebbezésnek  van  helye  a 
harmadfokú bírósághoz,  ha  a  másodfokú bíróság  a  büntetőjog 
szabályainak megsértésével olyan vádlott bűnösségét állapította 
meg, illetőleg olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, 
akit  az  elsőfokú  bíróság  felmentett,  vagy  vele  szemben  a 
46 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 158. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
47 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 158. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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büntetőeljárást megszüntette, vagy fordítva, az első fokon elítélt 
vádlottat  felmentette,  vagy  vonatkozásában  az  eljárást 
megszüntette.

A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezés 
bejelentése48

367/A. §49 (1) A másodfokú bíróság ügydöntő határozata ellen 
fellebbezésre jogosult a harmadfokú bírósághoz

a) a vádlott,
b) az ügyész,
c) a pótmagánvádló,
d) a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is,
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen – a vádlott  

hozzájárulása  nélkül  is  –  a  nagykorú  vádlott  törvényes 
képviselője, házastársa vagy élettársa.

(2)  Az  ügyész  a  vádlott  terhére  és  javára  is,  a  
pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet.

(3) A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezést a 
határozat kihirdetését követően a jelenlévő jogosultak szóban, 
a többi  jogosult  a kézbesítéstől  számított  nyolc napon belül  
írásban jelenthetik be a másodfokú bíróságnál.

(4)  A fellebbezést  az  ügyésznek  és  a  védőnek  írásban 
indokolnia  kell.  Az  indokolást  a  fellebbezésre  nyitva  álló  
határidő alatt a másodfokú bíróságnál kell előterjeszteni.

A másodfokú  bíróság  ügydöntő  határozata  ellen  fellebbezésre 
jogosultak köre értelemszerűen szűkebb. A feltételek fennállása 
esetén  fellebbezésre  jogosult  a  vádlott,  az  ügyész,  a 
pótmagánvádló,  a  védő,  a  kényszergyógykezelés  elrendelése 
ellen a nagykorú vádlott törvényes képviselője, házastársa vagy 
élettársa.
Az ügyész a vádlott terhére és javára is, míg a pótmagánvádló 
csak a vádlott  terhére fellebbezhet.  A védőt  alanyi  jogon illeti 
48 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 159. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
49 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 159. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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meg  a  fellebbezési  jogosultság,  tehát  a  vádlott  hozzájárulása 
nélkül  is  élhet  ezzel,  és  bár  erre  a  harmadfokú  eljárásra 
vonatkozó szabályok nem tartalmaznak külön rendelkezést, hogy 
ezt  nyilván  csak  a  vádlott  hozzájárulásával  lehet  visszavonni. 
Ugyanez a  helyzet  kényszergyógykezelés  elrendelése esetén:  a 
nagykorú vádlott  törvényes képviselője,  házastársa,  élettársa,  a 
vádlott hozzájárulása nélkül jogosult a fellebbezés bejelentésére.
Az  ügydöntő  határozat  kihirdetését  követően  jelenlévő 
jogosultak szóban, míg a többi jogosult a kézbesítéstől számított 
nyolc  napon  belül  írásban  jelenthetik  be  fellebbezésüket  a 
másodfokú  bíróságnál.  Ugyancsak  ez  a  nyolc  nap  áll 
rendelkezésre a fellebbező ügyésznek és védőnek, hogy írásban 
is megindokolják a fellebbezést.

Határozat kényszerintézkedésről

368.  §50 Az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  hatályon  kívül 
helyezése  esetén  az  előzetes  letartóztatásról,  a 
lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, a távoltartásról és 
az ideiglenes kényszergyógykezelésről a másodfokú bíróság a 
hatályon kívül helyező végzésben határoz.

1. A  hatályon  kívül  helyező  végzés  rendelkező  részében 
dönteni kell a kényszerintézkedésekről is. Ha a vádlott fogva van 
a  kényszerintézkedésekben  a  döntés  azért  szükséges,  mert  a 
hatályon  kívül  helyező  végzéssel  az  eljárás  bár  csak  alakilag 
jogerősen  befejeződik  s  így  az  előzetes  letartóztatás  vagy  az 
ideiglenes  kényszergyógykezelés  időtartama  lejár.  Az  ekkor 
fenntartott  előzetes  letartóztatás  vagy  ideiglenes 
50 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 160. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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kényszergyógykezelés  határidejéről  a  törvény  külön  is 
rendelkezik. E kényszerintézkedések lejártának időpontjaként  a 
megismételt  tárgyalás  előkészítése  során  szükséges  határozat 
meghozatala  nem  jöhet  szóba,  mert  ez  utóbbi  csakis  a 
nyomozásban  elrendelt  előzetes  letartóztatás  vagy  ideiglenes 
kényszergyógykezelés  esetében  érvényesülhet.  Nyilvánvaló, 
hogy  a  hatályon  kívül  helyező  végzésben  fenntartott 
kényszerintézkedéseket  a  tényállás  illetőleg  a  körülmények 
változása  esetén  a  megismételt  eljárásban  ítélkező  bíróság  az 
általános szabályok szerint  megszüntetheti  ha elrendelésük oka 
megszűnt.
Ha  tehát  a  másodfokú  bíróság  megítélése  szerint  az  addig 
szabadlábon  védekező  vádlott  előzetes  letartóztatásának  avagy 
ideiglenes kényszergyógykezelése elrendelésének a törvényi okai 
fennállnak, a hatályon kívül helyező végzésben határozni lehet 
azok  elrendeléséről  is,  pl.  ilyen  eset  lehet,  ha  a  másodfokú 
bíróság  a  bűncselekményt  ellentétben  az  elsőfokú  bíróság 
álláspontjával  olyan  súlyosnak  ítéli,  hogy  a  vádlott  szökésétől 
vagy  elrejtőzésétől  kell  tartani,  vagy  időközben  természetesen 
szóba jöhet az előzetes letartóztatás más okának fennállása is. 
A  másodfokú  bíróság  tulajdonképpen  az  ügydöntő  határozat 
meghozatala  előtt  is  dönthet  illetve  döntenie  is  kell  a 
legsúlyosabb kényszerintézkedések tárgyában. Az eljárás jogerős 
befejezésével a kényszerintézkedések megszűnnek. 
A Be. 368.§-a azt az esetet szabályozza, amikor az elsőfokú ítélet 
hatályon kívül helyezésével a másodfokú eljárás befejeződik de a 
büntetőeljárás  folytatódik,  ezért  a  legsúlyosabb 
kényszerintézkedésekről  a  hatályon  kívül  helyező  végzésben 
tehát határozni kell.
Az  elsőfokú  bíróság  ügydöntő  határozatának  hatályon  kívül 
helyezése és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítása esetén a 
másodfokú bíróság  a  vádlott  előzetes  letartóztatását  vagy  házi 
őrizetét megszünteti vagy az elsőfokú bíróságnak a megismételt 
eljárás során hozott határozatáig elrendeli vagy fenntartja. Ezen 
túlmenően  a  vádlottal  szemben  elrendelt  lakhelyelhagyási 
tilalmat,  ideiglenes kényszergyógykezelést vagy az úti  okmány 
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elvételét  megszünteti  vagy  ezeket  a  kényszerintézkedéseket  az 
eljárás jogerős befejezéséig elrendeli vagy fenntartja.
Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  az  ügydöntő  határozatot 
hatályon kívül helyezi és az ügyésznek küldi meg az iratokat az 
eljárás vádemelés előtti szakaszába kerül vissza. Ha a másodfokú 
bíróság nem szünteti meg a kényszerintézkedést, azt a nyomozási 
bíró  döntéséig  fenntartja  vagy  elrendeli  de  az  előzetes 
letartóztatást legfeljebb egy hónapig tarthatja fenn.

2. A  távoltartás  a  kényszerintézkedések  között  került 
meghatározásra,  pusztán  ezért  kerülhetett  sor  arra,  hogy  a 
jogalkotó a 368.§ -ban felsorolt kényszerintézkedések között is 
szerepelteti.  A szerző  véleménye  szerint  erőltetettnek  tűnik  a 
távoltartás  kényszerintézkedésként  történő  szabályozása. 
Fogalmilag  nem  kizárt  ugyan,  hogy  a  másodfokú  bíróság  a 
hatályon kívül helyezés során távoltartást rendeljen el, de ez a 
138/B.§  (1)  bekezdése  alapján  mindössze  tíztől  harmincnapi 
időtartamra  szólhat.  Egyrészt  ez  az  időtartam,  másrészt  a 
jogintézmény  jellege  szinte  kizárja,  hogy  a  hatályon  kívül 
helyezés esetén sor kerüljön távoltartás elrendelésére.

Intézkedések a másodfokú bírósági eljárás befejezése után51

369.  §52 (1)  A másodfokú  bírósági  eljárás  befejezése  után  a 
másodfokú bíróság a határozatainak kiadmányait kézbesíti, és 
ha  a  másodfokú  határozat  ellen  nem  jelentettek  be 
fellebbezést, vagy azt a másodfokú bíróság elutasította, az ügy 
iratait a határozatának kiadmányaival és a tárgyalásról, illetve 
nyilvános ülésről  készült  jegyzőkönyvvel visszaküldi  az első 
fokú bíróságnak.

1. A  Be.  369.  §  (1)  bekezdése  szabályozza  azokat  az 
intézkedéseket,  amelyeket  a  másodfokú  bírósági  eljárás 
befejezése  után  kell  megtenni.  A másodfokú  bírósági  eljárás 
befejezése után a bíróság a határozatainak kiadmányait kézbesíti, 
51 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 161. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
52 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 161. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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és  ha  a  másodfokú  határozat  ellen  nem  jelentettek  be 
fellebbezést, vagy azt a másodfokú bíróság elutasította, az ügy 
iratait  a  határozatának  kiadmányaival  és  a  tárgyalásról,  illetve 
nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvvel visszaküldi az elsőfokú 
bíróságnak.
A  másodfokú  tárgyalás,  amennyiben  tehát  fellebbezést  a 
másodfokú  ügydöntő  határozat  ellen  nem  jelentettek  be,  a 
határozatok  meghozatalával  és  kihirdetésével  fejeződik  be.  A 
határozat  írásba  foglalására,  aláírására,  kijavítására 
értelemszerűen a Büsz. rendelkezéseit kell alkalmazni. Meg kell 
azonban  jegyezni,  hogy  a  másodfokú  tárgyalás  berekesztése 
kapcsán nincs helye összbüntetési eljárás lefolytatásának, mivel 
ez  csak  az  elsőfokú  bíróság  eljárásában  lehetséges.  Erre  a 
másodfokú eljárásban  nyilván  azért  sem kerülhet  sor,  mert  ez 
esetben a jogorvoslati jog nem lenne biztosítva.
A másodfokú bíróság ítélete a kihirdetésével jogerőre emelkedik 
és ezzel megfelelő esetben, illetőleg részeiben végrehajthatóvá is 
válik.  Ha  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  ítéletet 
helybenhagyta, megváltoztatta, vagy a fellebbezést elutasította, a 
másodfokú  határozat  eredeti  példányára  a  másodfokon  eljárt 
tanács  elnöke  jegyzi  fel  a  határozat  jogerejét  és 
végrehajthatóságát tanúsító záradékot.  A záradékban a jogerőre 
emelkedés, illetőleg végrehajthatóság kérdésében vádlottanként, 
vagy  a  határozat  egyes  részei  szerint  elkülönítetten  kell 
intézkedni  és  fel  kell  tüntetni  a  jogerőre  emelkedés  napját.  A 
másodfokú határozat kiadmányára a jogerő és végrehajthatóság 
megállapításra  vonatkozó  záradékot  szintén  az  ügyviteli 
szabályoknak megfelelően kell feljegyezni.
A másodfokú  tárgyalás  befejezése  után  nyomban előterjesztett 
kérelemre  a  másodfokú  bíróság  tanácsa  is  engedélyezhet  a 
szabadságvesztés  megkezdésére  halasztást,  illetőleg  a 
pénzbüntetés  és  más  fizetési  kötelezettség  teljesítésére 
részletfizetést,  de  az  ítélet  jogerőre  emelkedésekor  előzetes 
letartóztatásban  lévő  terheltnek  a  bíróság  a  szabadságvesztés 
végrehajtására  már  halasztást  nem  adhat,  ilyen  intézkedés 
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ugyanis  már  a  szabadságvesztés  félbeszakítását  jelentené, 
amelyre csak az igazságügyminiszter jogosult.
A fellebbezés elintézése után az iratoknak az elsőfokú bírósághoz 
való  visszaküldésére  csak akkor  kerülhet  sor,  ha  a  másodfokú 
bíróság, pontosabban a tanácsának elnöke az ügy befejezésével 
kapcsolatban előbb említett és más ügyviteli teendőit elvégezte.
Vissza  kell  küldeni  a  másodfokú  bírósághoz  felterjesztett, 
továbbá  a  másodfokú  eljárásban  keletkezet  iratokat,  így  a 
fellebbezések  írásbeli  indokait,  a  másodfokú  ügyész 
nyilatkozatát,  a  tárgyalást  kitűző  végzést,  a  tértivevényeket,  a 
beadványokat,  a  másodfokú  tárgyalás  jegyzőkönyvét  annak 
mellékleteivel,  és  a  másodfokú határozat  kiadmányát  is.  Ezzel 
szemben nem kell az elsőfokú bíróságnak visszaküldeni, hanem 
az iratokból való kiemelés után befejezett és további intézkedést 
nem  igénylő  iratként  kell  kezelni  a  felterjesztő  lapot,  a 
másodfokú határozat eredeti példányát, a tanácskozásról készül 
jegyzőkönyvet  és  különvéleményt,  valamint  az  elsőfokú 
határozat  egy  kiadmányát.  Ezeket  a  rendelkezéseket 
értelemszerűen nem csak a  tárgyaláson,  hanem a  tanácsülésen 
elintézett fellebbezési ügyekben is alkalmazni kell.

2. A másodfokú határozatot az elsőfokú bíróság az eljárás azon 
résztvevőivel  közli  kézbesítés  útján,  akik  a  másodfokú 
tárgyaláson  nem  voltak  jelen.  Ez  utóbbiakkal  ugyanis  a 
határozatot  kihirdetés  útján  már  közölték.  A  másodfokú 
tanácsülésen  elintézett  ügyben  hozott  határozatot  az  elsőfokú 
bíróság  az  érdekeltekkel  minden  esetben  közli  ugyancsak 
kézbesítés  útján.  Az  ügyész,  a  vádlott  és  a  védő  részére  a 
másodfokú határozatot abban az esetben is kézbesíteni kell, ha a 
tárgyaláson  jelen  voltak,  és  azon  a  határozatot  velük  már 
közölték.
Ha a másodfokú tárgyaláson nem voltak jelen, kézbesítés útján 
ugyancsak közölni kell az ítéletet a sértettel, az egyéb érdekelttel, 
továbbá  megfelelő  esetben  a  másodfokú  eljárás  egyes  más 
résztvevőivel, így a vádlott örökösével, törvényes képviselőjével, 
házastársával,  valamint  azzal,  akire  a  határozat  rendelkezést 
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tartalmaz.  Amennyiben  az  eljárás  lefolytatására  a  vádlott 
távollétében került sor, a másodfokú határozat hirdetményi úton 
történő  kézbesítésének  van  helye.  A  másodfokú  bíróság 
határozatának kézbesítésével  kapcsolatos bírói  intézkedés ellen 
fellebbezni nem lehet még akkor sem, ha az intézkedés végzés 
formájában történt.
A másodfokú bíróság megrovásban részesíti, illetőleg részesítheti 
a vádlottat tárgyaláson hozott határozatában. Erre sor kerülhet a 
vádlott távollétében tartott tárgyaláson is, ezért ilyen esetben a 
megrovás foganatosítása az elsőfokú bíróság tanácsának feladata, 
amikor is szóban, azaz a vádlott jelenlétében ezt elvégzi annak 
érdekében,  hogy  az  intézkedés  nevelő  hatását  megfelelően 
kifejthesse.

(2) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó 
vagy  az  elkésett,  a  másodfokú  bíróság  határozata  elleni  
fellebbezést a másodfokú bíróság elutasítja.

(3) Ha a másodfokú bíróság határozata ellen fellebbezést  
jelentettek be, és a fellebbezési határidő valamennyi jogosultra 
lejárt, a másodfokú bíróság tanácsának elnöke – a harmadfokú 
bíróság  mellett  működő  ügyész  útján,  a  pótmagánvádló 
fellebbezése esetén közvetlenül – a határozat írásba foglalását 
követően haladéktalanul felterjeszti az iratokat a harmadfokú 
bírósághoz.

(4)  Ha  olyan  eljárási  szabálysértésre  alapítottak 
fellebbezést, amelynek a körülményei az iratokból nem tűnnek 
ki, a tanács elnöke erről a felterjesztésben felvilágosítást ad.

(5)  A  harmadfokú  bíróság  mellett  működő  ügyész  az 
iratokat  az  indítványával  tizenöt  napon  belül,  különösen 
bonyolult vagy nagy terjedelmű ügyben harminc napon belül  
megküldi a harmadfokú bíróságnak.

A 369.§ (2)-(5)  bekezdéséig tartó szabályozásra  a  harmadfokú 
eljárásra  figyelemmel  került  sor.  Ennek  megfelelően  a 
másodfokú eljárás befejezése után a másodfokú bíróság feladata 
a  törvényben  kizárt,  vagy  az  arra  nem  jogosulttól  származó 
fellebbezés elutasítása.
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Joghatályos  fellebbezés  esetén,  ha  a  fellebbezési  határidő 
valamennyi  jogosultra  lejárt,  a  másodfokú  bíróság  tanácsának 
elnöke  a  harmadfokú  bíróság  mellett  működő  ügyész  útján,  a 
határozat írásba foglalását követően haladéktalanul felterjeszti a 
harmadfokú  bírósághoz.  Pótmagánvádló  fellebbezése  esetén, 
mivel az ügyész nem résztvevője az eljárásnak, a felterjesztést 
közvetlenül a harmadfokú bírósághoz kell megtenni.
A harmadfokú bíróság munkáját elősegítendő, ha olyan eljárási 
szabálysértésre alapították a fellebbezést, amely az iratokból nem 
tűnik ki,  a tanács elnöke a felterjesztésben erről felvilágosítást 
ad.
A  harmadfokú  bíróság  mellett  működő  ügyész  az  iratokat 
indítványával együtt tizenöt napon belül, nagy terjedelmű, vagy 
különösen  bonyolult  ügyben  pedig  harminc  napon  belül 
megküldi a harmadfokú bíróságnak.

III. cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI

370.  §  (1)  A  másodfokú  bíróság  -  az  e  törvényben 
meghatározott  esetekben  -  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  
helybenhagyja,  megváltoztatja,  vagy  hatályon  kívül  helyezi,  
illetőleg a fellebbezést elutasítja.
(2)  A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének 
megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként végzéssel határoz.
(3)  A  határozat  indokolása  tartalmazza,  hogy  ki,  miért 
fellebbezett, és kifejti a bíróság döntésének indokait.

1. A Be. 370. § (1) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a 
törvényben meghatározott esetekben az elsőfokú bíróság ítéletét 
vagy helybenhagyja,  vagy megváltoztatja,  vagy hatályon  kívül 
helyezi,  illetőleg  a  fellebbezést  elutasítja.  Mindezt 
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értelemszerűen  alkalmazni  kell  a  tanácsülésen  hozható 
határozatok formájára és tartalmára is. A másodfokú eljárásban 
hozott  határozatokra  alkalmazni  kell  továbbá  a  törvényben  írt 
eltérésekkel  a  hatósági  határozatokkal  kapcsolatos  alapvető, 
továbbá a bírósági határozatokra vonatkozó rendelkezéseket, ide 
értve az ügyviteli  szabályokat is, amelyek a határozatok írásba 
foglalása,  aláírása,  kijavítása,  jogerejének  és 
végrehajthatóságának a megállapítására adnak útmutatást.
A másodfokú határozat formája akkor ítélet, ha az első fokú ítélet 
megváltoztatásáról van szó. Ilyenkor a döntés érdemi, és ennek 
gyakoribb  esete  az,  amikor  a  másodfokú  bíróság  jogszabály 
helytelen alkalmazása miatt változtatja meg az elsőfokú ítéletet. 
Ebben  az  esetben  a  másodfokú  bíróság  egyúttal  a  törvénynek 
megfelelő  határozatot  hoz.  Amennyiben  a  másodfokú  bíróság 
nem  megváltoztató,  hanem  egyéb  határozatot  hoz,  pl. 
helybenhagyás, hatályon kívül helyezés, a fellebbezés elutasítása, 
úgy annak formája mindig végzés, mivel ilyen esetekben nincs 
szó az elsőfokú határozat érdemi módosításáról.

2. A bírói gyakorlat szerint amennyiben a másodfokú bíróság 
több  vádlott  esetében  részben  ítélettel,  részben  végzéssel 
elbírálható  kérdésekben  dönt,  úgy  valamennyi  vádlottra 
egységesen ítéleti formát kell alkalmazni.
A  másodfokú  bíróság  határozatára  is  érvényes  a  257.§  (2) 
bekezdésének  az  a  rendelkezése,  hogy  a  bíróság  ítéletét  és 
ügydöntő végzését a Magyar Köztársaság nevében hozza.
A Be.  370.  §-a  a  másodfokú  határozat  tartalmáról,  szerkezeti 
felépítéséről  közvetlenül  nem,  hanem  csak  arról  rendelkezik, 
hogy a határozat indokolásánál milyen sajátos szempontokra kell 
figyelemmel lenni. A másodfokú határozat szerkezeti felépítésére 
irányadó  a  törvény  egyéb  rendelkezéseiben  általában  a 
határozatokra megfogalmazott dolgok.
Ehhez  képest  a  másodfokú  határozat  rendelkező  része 
tartalmazza egyrészt a megfelelő másodfokú döntést, amely lehet 
helybenhagyás,  megváltoztatás  vagy  hatályon  kívül  helyezés, 
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másrészt  a  szükséges  további  rendelkezéseket,  aszerint  hogy 
másodfokon  hozott  ítéletről  vagy  végzésről  van  szó.  Így 
megváltoztató  ítéletben  a  törvénynek  megfelelően  kell 
rendelkezni a bűnösség kimondása vagy a vád alóli  felmentés, 
továbbá  ehhez  kapcsolódóan  a  bűncselekmény  megnevezése, 
azután a fő- és mellékbüntetés, vagy intézkedés, stb. kérdéseiben. 

A hatályon kívül helyező határozat rendelkező része a hatályon 
kívül helyezés okának megjelölése nélkül  történik,  mert  az ok 
kifejtése  az  indokolásba  tartozik.  A  további,  pl.  fellebbezést 
elutasító, áttételi, felfüggesztő, stb. végzésekben a határozatba a 
megfelelő szövegű rendelkezést kell felvenni.
A  másodfokú  határozat  rendelkező  részében  ezen  túlmenően 
határozni  kell  megfelelő  esetekben  az  előzetes  letartóztatás, 
illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartásáról vagy 
megszüntetéséről,  az  előzetes  fogva  tartásban  töltött  idő 
beszámításáról,  a  bűnügyi  költségről,  valamint  a  jogszabályon 
alapuló  egyéb  rendelkezésekről,  pl.  feltételes  szabadság, 
szabadságvesztés  végrehajtási  fokozat,  pénzmellékbüntetés 
átváltoztatási kulcsa, stb. A bírói gyakorlat szerint a másodfokú 
határozat rendelkező részében a vádlott személyi adatait, továbbá 
az addigi fogvatartására vonatkozó adatokat nem kell feltüntetni. 
Egyébként a másodfokú határozat indokolására is vonatkoznak a 
Be. azon rendelkezései, amelyek a bíróság által hozott határozat 
indokolásáról szólnak.

3. A másodfokú határozat jellegéből adódóan az indokolásban 
fel kell tüntetni azt, hogy az adott ügyben ki fellebbezett, továbbá 
lényegi  tartalmukban  megjelölni  a  fellebbezések  részükről 
előadott vagy egyébként megállapítható okát és célját, valamint a 
fellebbezések írásbeli indokait, az ezek során esetleges új tények 
állítását és az új bizonyítékokra való hivatkozást.
A másodfokú  határozatban  a  szükséghez  képest  említést  kell 
tenni a fellebbezésre tett észrevételekről, illetőleg a másodfokú 
bíróság  területén  működő  ügyésznek  az  iratok  megküldése 
kapcsán  tett  nyilatkozatáról,  és  perbeszédének  tartalmáról.  Ez 
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utóbbiakról  különösen  akkor,  ha  azok  az  ügyészi  fellebbezést 
módosították, vagy egészben vagy részben visszavonták, vagy ha 
az írásbeli nyilatkozat a tárgyalási nyilatkozattól eltér.
Ezt követően a másodfokú határozat indokolásának tartalmaznia 
kell  mindazt,  ami  szükséges  a  rendelkező  részben  foglalt 
esetleges megváltoztató, hatályon kívül helyező, stb. döntés, és 
az ahhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések indokolásához. Így az 
indokolás tartalma a konkrét  esetekben aszerint alakul,  hogy a 
tényállás,  illetőleg  a  jogkérdések  tekintetében  tartalmaz-e  a 
másodfokú határozat rendelkezést, és ha igen, milyen jellegűt. A 
másodfokú  bíróság  rendelkezéseinek,  azaz  a  fellebbezések 
elbírálásának  indokolása  során  kell  értékelni  a  fellebbezések, 
illetve az arra tett észrevételek és indítványok alaposságát is.
A másodfokú  határozat  indokolásában  a  tényállással,  illetőleg 
egyes  részeivel  annyiban  kell  foglalkozni,  amennyiben  az  a 
másodfokú bíróság határozatának rendelkezéseinek az egyes tény 
és  jogkérdésekben  elfoglalt  álláspontjának  a  megértéséhez 
szükséges.
A  tényállás  megalapozottságának  kérdése,  valamint  a 
jogkérdésekben  való  állásfoglalás  általában  nem  igényli  az 
elsőfokú  ítéletben  megállapított  tényállás  megismétlését  vagy 
ismertetését,  elegendő  a  tényállásnak  a  fellebbezésekben 
támadott,  vagy  a  hivatalból  való  felülbírálat  során  észlelt 
részeire,  azok  megalapozottságára,  illetőleg  hiányosságaira 
kitérni.  Lényegében  ugyanez  vonatkozik  a  jogkérdések 
elbírálásának alapjául szolgáló tényekre is.
Ellenben  a  határozat  indokolásába  tartozik  a  tényállásnak  a 
kiegészítése,  helyesbítése.  Amennyiben  ennek  eszköze  a 
másodfokú bíróság által  felvett  bizonyítás  volt,  a  bizonyítékok 
értékeléséről  is  be  kell  számolni  a  másodfokú  határozat 
indokolásában. Ha pedig a másodfokú bíróság az általa ki nem 
küszöbölhető  megalapozatlanság  okából  az  elsőfokú  ítéletet 
hatályon  kívül  helyezi,  a  hatályon  kívül  helyezés  okának 
kifejtése,  valamint  a  megismételt  eljárásra  vonatkozó 
iránymutatás  kapcsán  értelemszerűen  ki  kell  terjeszkedni  az 

140



elsőfokú  ítéleti  tényállásra,  vagy  annak  megfelelő  részeire, 
amelyet a másodfokú bíróság megalapozatlannak talált.

4. A jogerős  bírósági  határozat  fogalmán  az  adott  büntető 
ügyben  keletkezett  első-  és  másodfokú  határozatot  együttesen 
kell érteni, és a másodfokú határozatnak az elsőfokú határozattal 
kell teljesnek lennie. Ugyanakkor emeli a másodfokú határozat 
meggyőző erejét, közérthetőségét, ha indokolása bizonyos fokig 
önmagában is érthető olyankor, amikor a másodfokú bíróság a 
tényállást  módosította,  illetőleg  megalapozatlanság  okából 
hatályon  kívül  helyező  határozatot  hozott.  Ami  a  másodfokú 
tárgyaláson felhozott bizonyítási és egyéb indítványokat illeti, az 
ezek  elbírálásával  kapcsolatos  indokolásra  irányadó,  hogy  az 
indítványok elutasításának indokait a határozatok indokolásában 
kell kifejteni. Amennyiben az indokok lényegében azonosak az 
elsőfokú  bíróság  ítéletében  foglalt  indokkal,  úgy  elegendő  ez 
utóbbiakra röviden utalni.
A bűnösséget, minősítést, büntetést, vagy intézkedéseket és más 
jogkérdéseket  érintő  álláspont  megindokolása  oly  mértékben 
szükséges  a  fellebbezésekre  is  figyelemmel,  amint  azt  a 
másodfokú bíróság idevonatkozó indokolási kötelezettségének és 
általában  a  bírósági  határozatokkal  szemben  támasztott 
indokolási  kötelezettségnek  a  teljesítése  megkívánja. 
Amennyiben a másodfokú bíróság eljárási szabálysértés okából 
hatályon kívül helyező határozatot hoz, az indokolásban ki kell 
fejteni  a  hatályon  kívül  helyezés  közelebbi  okát,  az  eljárási 
kérdésben  elfoglalt  álláspont  lényegét,  és  szükséghez  képest 
iránymutatást kell adni a megismételt eljárásra nézve.
Végül  a  másodfokú  határozat  indokolásában  meg  kell  jelölni 
azokat  a  jogszabályokat  is,  amelyeken  a  másodfokú  határozat 
rendelkezései alapulnak. Így pl. megváltoztatás esetén az új jogi 
minősítéssel, a büntetéssel kapcsolatos törvényhelyeket, hatályon 
kívül helyezésnél ennek jogalapját, stb. A másodfokú bíróságnak 
ez  az  indokolási  kötelezettsége  a  370.§  (3)  bekezdésének 
megfelelően teljes körűen tartalmazza, hogy ki, miért fellebbezett 
és emellett ki kell fejteni a döntés indokait.
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Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása

371. § (1)53 A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét  
helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, illetőleg egyébként 
az  ítéletet  nem kell  hatályon  kívül  helyezni,  vagy  nem  kell,  
illetőleg  -  a  súlyosítási  tilalom  vagy  a  (2)  bekezdés 
rendelkezése folytán - nem lehet megváltoztatni.
(2)54 Ha a tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére [352. 
§  (1)  bek.  a)  pont]  nem  került  sor,  az  elsőfokú  bíróság 
ítéletében  a  törvényi  büntetési  tételkeretek  között  kiszabott 
büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye.
(3)55 A  másodfokú  bíróságnak  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét 
helybenhagyó végzése ügydöntő határozat.
(4)56 A  határozat  indokolásának  a  helybenhagyás  indokait  
röviden kell tartalmaznia.

1. A  másodfokú  bíróság  a  helybenhagyó  határozatát  is  a 
másodfokú felülbírálat  alapján hozza.  A széleskörű másodfokú 
felülbírálat  egyik  eredménye  lehet  a  tárgyaláson,  nyilvános 
ülésen  vagy  tanácsülésen  a  másodfokú  bíróság  által  hozható 
helybenhagyó határozat. Erre a törvényben írt együttes feltételek 
fennállása esetén akkor kerül sor, ha a fellebbezések alaptalanok 
és  nincs szükség,  illetőleg lehetőség hatályon kívül  helyezésre 
vagy  megváltoztató  határozat  hozatalára.  A  másodfokú 
helybenhagyó határozat – amely mindig végzés - meghozatalával 
jogerőre emelkedik az első fokú ítélet is. A helybenhagyó végzés 
így ügydöntő határozat.
A helybenhagyó  határozat  lehetősége  szempontjából  vizsgálni 
kell a fellebbezések alaposságát vagy alaptalanságát, továbbá a 
fellebbezésektől  függetlenül  hivatalból  az  első  fokú  ítélet 
fellebbezéssel  kifejezetten  nem  érintett  részeinek 
megalapozottságát és törvényességét. Ez utóbbi a hivatalból való 
eljárásnak a fellebbezési szakban is érvényesülő alapelvéből és 
53 Megállapította: 2002. évi I. törvény 212. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
54 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 212. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
55 Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 212. §.
56 Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 212. §.
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ezzel összhangban a revízió elvéből következik. Ebből adódóan a 
másodfokú bíróság helybenhagyó határozatot csak akkor hozhat, 
ha az elsőfokú ítéletet mind a fellebbezett, mind a fellebbezéssel 
nem  érintett,  de  egyébként  felülbírálat  alá  eső  részeiben 
megalapozottnak és törvényesnek találta.
A fellebbezések  alapossága  vagy  alaptalansága  lényegében  az 
elsőfokú ítélet  fellebbezéssel  érintett  részeinek  törvényes  vagy 
törvénysértő,  illetőleg  megalapozott  vagy  megalapozatlan 
voltához  kapcsolódó  kérdés.  Erre  az  összefüggésre  és  ezzel 
kapcsolatos  értékelésre  a  másodfokú  határozat  indokolásában 
kell  rámutatni.  Ugyanakkor  azonban  törvényesség  és 
megalapozottság szempontjából felül kell vizsgálni az elsőfokú 
ítéletnek  fellebbezéssel  nem  érintett  részeit  is  az  ítéletet 
megelőző bírósági eljárással együtt.

2. A  helybenhagyó  határozat  egyik  feltételének  meglétéről, 
azaz a fellebbezések alaptalanságáról csak akkor lehet beszélni, 
ha  a  fellebbezések  egyrészt  alap  nélkül  támadták  a  tényállás 
megállapítását,  és  ok  nélkül  sérelmeztek  megalapozatlansági 
hibákat és ezzel összefüggésben a bizonyítás lefolytatását, annak 
törvényességét, és hivatalból sem lehet eljárási szabálysértéseket 
megállapítani.  Továbbá  ugyanez  a  helyzet  ha  az  elsőfokú 
bíróságnak a bűnösség, a minősítés, a büntetés, az intézkedések 
tárgyában  és  az  ezekhez  kapcsolódó  más  kérdésekben  hozott 
döntéseit  törvényes  ok  nélkül  kifogásolták.  Tehát  a 
fellebbezéseket  akkor  kell  alaptalanoknak  értékelni,  ha  a 
perorvoslatokra  és  azok  indokaira  figyelemmel  nincs  szükség, 
illetőleg  lehetőség  megváltoztató  vagy  hatályon  kívül  helyező 
határozat hozatalára.
Még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a hatályon kívül helyező 
vagy  megváltoztató  határozatok  lehetőségét  azonban  a 
fellebbezésektől függetlenül is vizsgálni kell. A törvény ugyanis 
a  helybenhagyó  határozat  hozatalát  azokhoz  az  együttes 
feltételekhez köti, hogy sem a fellebbezések folytán, sem egyéb 
okból  ne  legyen  szükség  megváltoztató  vagy  hatályon  kívül 
helyező döntésekre.
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A  különböző  másodfokú  határozatok  hozatalára  okot  adó 
körülmények  tehát  találkozhatnak  és  ilyenkor  a  helybenhagyó 
határozat  kerül  a  legutolsó  helyre.  Tehát  ha  a  fellebbezések 
alaptalanok, nem lehet az elsőfokú ítéletet helybenhagyni, hanem 
megváltoztató  vagy  hatályon  kívül  helyező  határozatot  kell 
hozni, ha ez utóbbiaknak hivatalból észlelt okai fennállnak. Így 
csak  akkor  kerülhet  sor  helybenhagyó  döntésre,  ha  sem  a 
fellebbezésekben  felhozottak,  sem  a  hivatalból  végzett 
felülbírálat  nem  indokolja  más  határozat  meghozatalát.  A 
helybenhagyó  határozat  feltételezi  egyrészt  a  fellebbezésekre 
figyelemmel,  de  azoktól  függetlenül  is,  hogy  nem  szükséges 
megváltoztató vagy hatályon kívül helyező határozatot hozni.

3. Előfordulhat  azonban,  amikor  a  másodfokú  bíróság 
egyébként  hatályon  kívül  helyezésre  okot  adó  eljárási 
szabálysértést  vagy  megalapozatlanságot,  illetőleg  az  ítélet 
megváltoztatását  indokoló  anyagi  jogszabálysértést  észlel,  és 
mégsem hozhat ilyen határozatokat,  hanem az elsőfokú ítéletet 
helyben  kell  hagynia.  A  helybenhagyó  határozatok  ezen 
eseteinek jelentős része a súlyosítási tilalommal kapcsolatos, de 
lehetnek egyéb okai is.
Például a meglévő eljárási szabálysértés ellenére nem hatályon 
kívül helyező, hanem helybenhagyó határozatot kell hozni, ha az 
elsőfokú  felmentő  ítéletet  a  vádlott  vagy  védő  távollétében 
hozták  és  más  akadálya  nincs  az  elsőfokú  ítélet 
helybenhagyásának.  Ilyenkor  tárgyaláson  is  meghozható  az 
egyébként  tanácsülésre  tartozó  határozat.  Relatív  eljárási 
szabálysértés esetén ugyanez a helyzet, amikor a vádlott illetve a 
védő törvényes jogainak sérelmével lefolytatott tárgyalás alapján 
az  elsőfokú  bíróság  felmentő  ítéletet  hozott,  továbbá  ha  az 
eljárási  szabálysértés  a  vádlott  javára  történt,  de  terhére 
fellebbezést  nem  jelentettek  be,  ebben  az  esetben  ugyanis  a 
megismételt  eljárásban  a  súlyosítási  tilalom folytán  súlyosabb 
büntetést nem lehetne kiszabni.
Ha a másodfokú bíróság felmentő rendelkezés felülbírálata során 
észleli az első fokú ítélet megalapozatlanságát, mégsem hatályon 
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kívül helyező, hanem helybenhagyó határozatot hoz, ha a ki nem 
küszöbölhető megalapozatlanság nem befolyásolja lényegesen a 
bűnösség  megállapítását  vagy  a  büntetés  kiszabását,  vagy  a 
megalapozatlanság  az  ítéletnek  egyéb,  nem  a  felmentő 
rendelkezéseivel kapcsolatos, mert ebben az esetben a felmentő 
rendelkezést nem kell hatályon kívül helyezni.
Ha az elsőfokú bíróság a büntető anyagi jogszabályokat tévesen a 
vádlott javára alkalmazta, pl. kirívóan enyhe, vagy ellenkezőleg, 
éppen  a  büntetési  tétel  alatti  büntetést  törvényi  alap  nélkül 
szabott  ki,  de  a  vádlott  terhére  fellebbezést  nem  jelentettek, 
megváltoztató határozatot nem lehet  hozni,  hanem az elsőfokú 
ítéletet helyben kell hagyni.  Az ítéletnek a vádlott terhére való 
megváltoztatását ugyanis a súlyosítási tilalom akadályozza.
Amennyiben az előbbi esetek együttesen fordulnak elő, vagyis 
amikor  az  elsőfokú  bíróság  ítéletében,  illetőleg  eljárásában  a 
vádlott javára eljárási szabálysértés, megalapozatlanság és anyagi 
jogszabálysértés is megvalósul, és terhére fellebbezés nincs, az 
eredmény ugyanaz, vagyis nem lehet, illetőleg az előbb kifejtett 
körülmények  miatt  értelmetlen  hatályon  kívül  helyező  vagy 
megváltoztató  határozatot  hozni,  hanem  az  elsőfokú  ítéletet 
helyben kell hagyni.
Ugyanakkor  a  hatályon  kívül  helyezésre  okot  adó  eljárási 
szabálysértéseknek  azokban  az  eseteiben,  amikor  a  súlyosítási 
tilalom a  megismételt  eljárásban  nem érvényesül,  az  elsőfokú 
ítéletet  hatályon  kívül  kell  helyezni,  függetlenül  attól,  hogy 
egyéb eljárási vagy anyagi jogszabálysértés történt-e vagy sem, 
és így az elsőfokú ítélet helybenhagyására törvényes ok volna. 
Ebben  az  esetben  ugyanis  a  hatályon  kívül  helyezés  és  a 
megismételt eljárás már nem céltalan, mert ezekben az esetekben 
nincs  akadálya  a  vádlottra  a  korábbinál  hátrányosabb  ítélteti 
rendelkezések hozatalának. A fentiek miatt rendelkezik tehát úgy 
a  törvény,  hogy  ha  a  másodfokú  bíróság  a  fellebbezéseket 
alaptalanoknak  találja,  és  egyúttal  arra  a  következtetésre  jut, 
hogy az ítélet hatályon kívül helyezésére vagy megváltoztatására 
nincs  szükség,  illetőleg  lehetőség,  az  elsőfokú  ítéletet 
helybenhagyja.
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4. A gyakorlatban felmerülő kérdés az elsőfokú ítélet részleges 
helybenhagyása  tehát  egyes  részeivel  kapcsolatban 
helybenhagyó, más részeit illetően megváltoztató, vagy hatályon 
kívül  helyező  rendelkezés  hozatala.  Tulajdonképpen  a 
határozatszerkesztési, de a felülbírálat szabályaival is kapcsolatos 
problémák megoldása a gyakorlatban annak megfelelően alakul, 
hogy az elsőfokú ítélet egy vagy több vádlottról rendelkezik-e, 
illetőleg hogy a fellebbezések az ítélet milyen részeit érintik.

Egy  vádlott  esetében  is  mód  van  az  ítélet  részben 
helybenhagyására, részben megváltoztatására abban az esetben, 
ha pl. az elsőfokú bíróság az anyagi büntető jogszabályok egyes 
részét  helyesen,  más  részét  helytelenül  alkalmazta.  Ekkor 
ugyanis  lehetséges  a  cselekményt  minősítő  elsőfokú  ítéleti 
rendelkezés  megváltoztatása,  egyéb  részeiben  az  ítélet 
helybenhagyása, vagy fordítva is. Egy vádlott esetében részben 
helybenhagyó,  részben  hatályon  kívül  helyező  határozatot 
azonban  csak  akkor  lehet  hozni,  ha  az  utóbbi  valamilyen 
járulékos kérdésre vonatkozik, pl. a polgári jogi igényt illetően 
hozható részlegesen hatályon kívül helyező és az igényt egyéb 
törvényes  útra  utasító  határozat,  vagy  a  bűnügyi  költségre 
vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül helyezése mellett az 
elsőfokú  bíróságot  különleges  eljárás  lefolytatására  lehet 
utasítani. Abban az esetben viszont, ha a járulékos kérdésekben a 
másodfokú  bíróság  kisebb  helyesbítést  végez,  pl.  az 
összegszerűséget  módosítja,  egyébként  azonban  az  elsőfokú 
ítéletet törvényesnek találja, ilyenkor a kialakult gyakorlat szerint 
határozatának  rendelkező  részét  úgy  szövegezi,  hogy  „az 
elsőfokú ítéletet helybenhagyja azzal, hogy a bűnügyi költséget 
ennyi és ennyi forintban állapítja meg, stb.”.
Előfordulhat, hogy az elsőfokú bíróság egyes bűncselekmények 
miatt  megállapítja  a  vádlott  bűnösségét,  mások  alól  pedig  a 
vádlottat felmenti, a másodfokú bíróság pedig az ítélet felmentő 
részét helybenhagyja, egyéb részeiben viszont az ítéletet hatályon 
kívül helyezi  és új eljárást rendel.  Ebben az esetben nincs szó 
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egy vádlott esetében sem az egységes elbírálás követelményének 
sérelméről,  mert  a  felmentő  rendelkezések  jogerőre 
emelkedésével  a  vádlottal  szemben  már  csak  a  többi 
bűncselekmény miatt folytatódik az eljárás.
Természetesen  több  vádlott  esetében  a  másodfokú  bíróság  a 
felülbírálatra  vonatkozó  szabályok  szem előtt  tartásával  egyes 
vádlottak  tekintetében  helybenhagyó,  más  vádlottakat  illetően 
megváltoztató, vagy hatályon kívül helyező rendelkezést hozhat 
határozatában.
A  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  határozat 
indokolásának  a  helybenhagyás  indokait  röviden  kell 
tartalmaznia.  Ez  a  rendelkezés  az  eljárás  egyszerűsítését  és 
gyorsítását  szolgálja.  Ennek lényege  az,  hogy  a  helybenhagyó 
határozatot  szükségtelen  bővebben  indokolni  akkor,  ha  a 
helybenhagyás indokai azonosak az elsőfokú döntés indokaival 
és  azok  kiegészítésre,  helyesbítésre  sem szorulnak.  Ilyenkor  a 
másodfokú határozat  meggyőző ereje  abban van,  hogy utal  az 
elsőfokú  határozat  ugyancsak  helyes  indokaira.  Ugyanazt  kell 
tenni  akkor  is,  ha  az  elsőfokú  eljárásban  előterjesztett  és  a 
másodfokú eljárásban megismételt  indítványok alaptalansága a 
másodfokú  bíróság  álláspontja  szerint  már  az  elsőfokú  ítélet 
indokolásából is kitűnik.
A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  ítéletet  végzéssel  hagyja 
helyben,  ugyanez  a  helyzet  a  részben  helybenhagyó  és 
kivételesen  részben  hatályon  kívül  helyező  határozatnál.  Ha  a 
másodfokú  határozat  részben  helybenhagyó,  részben 
megváltoztató, akkor a határozat formája az ítélet.

Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása

372.  §  (1)57 Ha  az  elsőfokú  bíróság  jogszabályt  helytelenül  
alkalmazott, és az ítéletét nem kell hatályon kívül helyezni, a 
másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja, és a törvénynek 
megfelelő határozatot hoz.

57 Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 213. §.
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(2)58 A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  
megváltoztathatja akkor is, ha a 352., illetőleg 353. § alapján a 
másodfokú  eljárásban  az  elsőfokú  bíróság  ítélete 
megalapozatlanságának kiküszöbölésére került sor.

1. A  másodfokú  bíróság  legjelentősebb  érdemi  döntése  a 
megváltoztató  határozat.  A tényállás  módosítása,  kiegészítése, 
helyesbítése  alapján  ugyancsak  változtatást  jelent  az  elsőfokú 
határozaton,  legalábbis  annak  az  indokolási  részén,  ez  a 
tényállási változtatás azonban a másodfokú határozat rendelkező 
részében  közvetlenül  nem  mindig  jut  kifejezésre.  Lehetséges 
ugyanis, hogy az elsőfokú ítéletet éppen a módosított tényállásra 
figyelemmel  kell  helybenhagyni.  Ehhez  képest  a  tényállásnak 
eltérő  megállapítása  viszont  mindig  együtt  jár  az  alkalmazott 
büntető anyagi jogszabály megváltoztatásával, és ez utóbbi már a 
rendelkező részben is kifejeződik a felmentő, illetve megszüntető 
döntésben.  A  megváltoztató  határozat  lényegében  a 
jogszabálynak az elsőfokú ítélet  meghozatalánál való helytelen 
alkalmazását javítja ki.

A megváltoztató  határozat  alapja  pedig  az  elsőfokú  ítéletben 
megállapított megalapozott és a másodfokú eljárásban irányadó 
tényállás,  vagy  esetleg  olyan  tényállás,  amelyet  a  másodfokú 
bíróság kiegészített, helyesbített, vagy eltérően állapított meg, és 
amely így vált a felülbírálat alapjává. 
Amíg hatályon kívül helyező határozat hozatalára az eljárás és 
annak  keretében  a  bizonyítás  lefolytatását  szabályozó 
rendelkezések  megsértése  esetén  kerül  sor,  addig  az  ítélet 
megváltoztatására akkor, ha a jogszabálysértés magánál az ítéleti 
rendelkezések  alapját  adó  jogszabályok  alkalmazásával 
kapcsolatban  történt.  Ilyen  esetben  tehát  az  ítéletnek,  illetőleg 
annak  egyes  rendelkezéseinek  a  jogszabályi  alapnak  a 
kérdésében döntött helytelenül az elsőfokú bíróság. Nyilván ide 
tartozik  az  az  eset  is,  amikor  az  elsőfokú  bíróság  valamely 
jogszabályt  a  törvény  ellenére  nem alkalmazott,  illetőleg  alap 
58 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 213. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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nélkül alkalmazott. Ez esetben jogszabályon elsősorban büntető 
anyagi jogszabályt kell érteni. Az első fokú ítélet rendelkezései 
azonban  más  anyagi  vagy  eljárási  jogszabályokon  is 
alapulhatnak, ezért megváltoztató és nem hatályon kívül helyező 
határozatot  hoz a  másodfokú bíróság ,  ha  az  elsőfokú bíróság 
helytelenül  alkalmazta  pl.  a  cselekmény  minősítésére  vagy  a 
büntetés  kiszabására  vonatkozó büntető  anyagi  jogszabályokat, 
de  akkor  is,  ha  az  ítéletben  az  eljárási  törvény  valamely 
rendelkezésének helytelen  alkalmazását  észleli,  pl.  a  lefoglalás 
megszüntetése,  a  bűnügyi  költség  tárgyában  rendelkezett 
helytelen jogszabály alkalmazással az elsőfokú bíróság.
Ez  utóbbi  esetben  is  arról  van  szó,  hogy  az  elsőfokú  bíróság 
ítéletében  jogszabályt,  ez  esetben  tehát  eljárási  jogszabályt 
helytelenül alkalmazott és nem arról, hogy az eljárás menetében 
valósított  meg szabálysértést.  Ezért  a  másodfokú bíróság ilyen 
esetben is  az  elsőfokú ítéletet  megváltoztató,  és  nem hatályon 
kívül  helyezéssel  az  eljárást  megismételtető  határozatot  hoz, 
vagyis  reformatóriusi jogkörében eljárva egyúttal  alkalmazza a 
törvénynek megfelelő jogszabályt. Abban az esetben viszont, ha 
az elsőfokú bíróság nem a határozatában, hanem az eljárás során 
sértett  eljárási  jogszabályt,  a  másodfokú  határozat  általában 
hatályon  kívül  helyezés  és  új  eljárás  elrendelése,  tehát 
kasszatórius jogkör érvényesül.
Kivételesen  előfordulhat,  hogy  a  másodfokú  bíróság,  ha 
jogszabály  helytelen  alkalmazását  észleli,  a  hibát  nem  maga 
orvosolja megváltoztató döntéssel, hanem hatályon kívül helyezi 
a vonatkozó rendelkezést és új eljárást rendel el, pl. amikor az 
elsőfokú  ítélet  bűnügyi  költség  tárgyában  tartalmaz  téves 
rendelkezést, az elsőfokú bíróságot az ítélet vonatkozó részének 
hatályon  kívül  helyezésével  különleges  eljárás  lefolytatására 
lehet utasítani.
A  gyakorlatban  legtöbbször  olyan  esetekben  kerül  sor 
megváltoztató határozat hozatalára, amikor az elsőfokú bíróság a 
büntető  anyagi  jog  szabályait  alkalmazta  helytelenül  az  ítéleti 
döntésnél.  Ebben  az  esetben  a  másodfokú  bíróság  nemcsak 
megállapítja  a  törvénysértést,  hanem határozatának  rendelkező 
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részében  azt  közvetlenül  és  érdemben  kijavítva  alkalmazza  a 
helyes  büntető  anyagi  jogszabályt.  E  megváltoztató  határozat 
alapját  is  a  széleskörű  másodfokú  felülbírálat  adja.  Ilyenkor 
azonban  elsősorban  a  felülbírált  elsőfokú  ítéletnek  vagy 
rendelkezéseinek a jogalapja, nem pedig az ítélet előtti bírósági 
eljárás a felülvizsgálat és a másodfokú megváltoztató határozat 
alapja.  A  hatályon  kívül  helyezés  kérdésében  való 
állásfoglalásnál  viszont  az  ítélethozatalt  megelőző  eljárási 
cselekmények törvényességének értékelése van előtérben.

2. A büntető  jogszabályok  helytelen  alkalmazásának  tipikus 
esetei,  amelyek  megváltoztató  határozattal  orvosolhatók  a 
következők: téves elsőfokú döntések, rendelkezések a bűnösség 
vagy a büntethetőséget kizáró okok, a minősítés, a büntetés, az 
intézkedés  tárgyában  és  a  mindezekhez  kapcsolódó  egyéb 
kérdésekben, valamint a szabadságvesztés végrehajtási fokozata, 
a  pénzmellékbüntetés  átváltoztatási  kulcsa  és  más  járulékos 
kérdésekben. Amennyiben a másodfokú bíróság a büntető anyagi 
jogszabályok  helytelen  alkalmazását  észleli,  ezzel  kapcsolatos 
álláspontját  az  indokolásban  kifejtve  határozatának  rendelkező 
részében  az  elsőfokú  ítéletet  megváltoztatja  és  a  megfelelő 
jogszabályt alkalmazza. Ennek során pl. a vádlottat felmenti, a 
felmentett vádlottat változatlan, vagy kiegészített, helyesbített, de 
soha nem eltérő tényállás  alapján elítéli,  vagy cselekményét  a 
törvénynek megfelelően minősíti, fő-, illetőleg mellékbüntetését, 
vagy  az  intézkedéseket  enyhíti,  súlyosítja  és  az  egyéb  ítéleti 
rendelkezéseket is a szükséghez képest helyesbíti vagy pótolja.

Ugyancsak  megváltoztató  döntést  hoz  a  másodfokú  bíróság 
abban az esetben is, ha az elsőfokú bíróság a polgári jogi igény 
elbírálásánál  a  polgári  jog  szabályait  helytelenül  alkalmazta. 
Abban az  esetben pedig,  ha  a  másodfokú bíróság azt  állapítja 
meg,  hogy  a  bűncselekménynek  minősített  cselekmény  csak 
szabálysértés,  akkor  alkalmazza  a  szabálysértésekre  vonatkozó 
anyagi jogi rendelkezéseket.
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A másodfokú bíróság megváltoztató határozatának tehát mintegy 
negatív feltétele, hogy ne legyen ok az elsőfokú ítélet hatályon 
kívül  helyezésére.  Ezért  a  másodfokú  bíróságnak  a 
fellebbezésekre  figyelemmel,  de  hivatalból  is  vizsgálnia  kell, 
hogy  nincs-e  szükség  eljárási  szabálysértés  okából,  vagy 
megalapozatlanság  miatt  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül 
helyezésére.  Ehhez  képest  megváltoztató  határozat  helyett 
hatályon  kívül  helyező  határozat  hozatala  lényegében 
ugyanolyan  okból  válhat  indokolttá,  mint  a  helybenhagyó 
határozat helyett, illetőleg a hatályon kívül helyezésre egyébként 
okot adó körülmények ellenére bizonyos esetekben mellőzni kell 
a  hatályon  kívül  helyezést  és  ebben  az  esetben  éppúgy  nincs 
akadálya a megváltoztató határozat hozatalának, mint megfelelő 
esetekben a helybenhagyó határozatnak.

3. A Be. 372. §-ának rendelkezéséből közvetlenül ugyan nem 
tűnik ki, de értelemszerű korlátja a megváltoztató határozatnak a 
súlyosítási tilalom. Ehhez képest bár a másodfokú felülbírálatnak 
és döntésnek általában nem szab korlátot a fellebbezés tartalma, 
mégis  az  esetben,  ha  az  elsőfokú  bíróság  az  anyagi  büntető 
jogszabályokat  a  vádlott  javára  alkalmazta  helytelenül,  ezt 
rendszerint nem lehet kijavítani abban az esetben, ha a vádlott 
terhére fellebbezést nem jelentettek be. Ezért pl. a törvénysértően 
enyhe büntetést a másodfokú bíróság nem súlyosíthatja, illetőleg 
a  felmentő  ítéletet  megváltoztatva  a  vádlottat  nem  ítélheti  el 
akkor, ha a vádlott terhére fellebbezés nincs. Ebben az esetben az 
elsőfokú ítéletet helyben kell hagyni, és az észlelt törvénysértés 
esetlegesen felülvizsgálati eljárásban korrigálható.
Nincs  akadálya  viszont  a  vádlott  terhére  szóló  fellebbezés 
hiányában sem olyan megváltoztató döntésnek, amely szerint a 
minősítés súlyosabb törvényi rendelkezés alá esik, továbbá mód 
van  a  büntetésnek  nem  minősülő  rendelkezéseknek  a  vádlott 
terhére való megváltoztatására is.  Ezekre ugyanis a  súlyosítási 
tilalom nem vonatkozik.
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4. A bírói  gyakorlat  alakította  ki  a  megváltoztató  határozat 
bizonyos  korlátait.  A  törvény  ugyan  nem  ebben  a  részében 
szabályozza, de itt is meg kell említeni, hogy az elsőfokú ítélet 
megváltoztatása a büntetés jelentéktelen mérvű enyhítése  vagy 
súlyosítása  érdekében  nem  indokolt.  Ennek  oka  az,  hogy  a 
büntetéskiszabás alapvető elveivel nem egyeztethető össze, hogy 
az  elsőfokú  bíróság  által  a  közvetlenség  elvének 
érvényesülésével  kiszabott  büntetést  viszonylag  jelentéktelen 
mértékben  változtassa  meg  a  másodfokú  bíróság.  Ennek 
megítélésénél  az  elsőfokú  bíróság  által  kiszabott  büntetés 
nagyságából  kell  kiindulni.  Néhány  hónapos  szabadságvesztés 
egy-két  hónapos  enyhítése  sem jelentéktelen,  viszont  több  évi 
szabadságvesztés egy évi időtartamú mérséklése sem mutatkozik 
elfogadhatónak. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik arra az 
esetre,  ha az  elsőfokú bíróság a büntetést  a  törvényi  büntetési 
keretek áthágásával, vagy egyébként törvénysértéssel szabta ki, 
hasonlóképpen akkor sem érvényesül, ha a másodfokú bíróság a 
tényállást kiegészítette vagy helyesbítette, mert ilyen esetekben a 
büntetés nem jelentős mérvű megváltoztatásának is helye lehet.
A  372.§  (2)  bekezdése  alapján  a  másodfokú  bíróság 
megváltoztathatja  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  akkor  is,  ha  a 
352.§, illetve 353.§ alapján a másodfokú eljárásban az elsőfokú 
bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölésére kerül sor.

5. A gyakorlatban előfordulhat az elsőfokú határozat részleges 
megváltoztatásának  szükségessége.  Ugyanazon  vádlottra 
vonatkozóan  megváltoztató  rendelkezés  mellett  lehetséges 
helybenhagyás  is.  Pl.  a  bűnösséget  és  a  minősítést  támadó 
fellebbezések alaptalansága esetén e részében az elsőfokú ítéletet 
helyben  kell  hagyni,  de  meg  lehet  változtatni  a  büntetés 
kiszabásával kapcsolatos vagy más rendelkezéseket. Ez történhet 
fordítva  is,  illetőleg  különböző  változatokban.  Így  lehetséges 
részleges  megváltoztatás  egyes  bűncselekmények  vádja  alóli 
felmentéssel, ugyanakkor a büntetésre vonatkozó rendelkezések 
helybenhagyása. Megváltoztató és az ítélet más részeit illetően 
egyúttal  hatályon  kívül  helyező  rendelkezés  hozatalának 
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ugyanazon  vádlott  esetében  általában  nincs  helye  még  akkor 
sem,  ha  több  bűncselekmény  az  eljárás  tárgya,  ugyanis  egyes 
bűncselekményeket  illetően  eljárási  szabálysértés  vagy 
megalapozatlanság okából hatályon kívül helyezés és új eljárás 
lefolytatása, másrészt a többi bűncselekmény tekintetében az ügy 
érdemi  elbírálása  másodfokon  sértené  ugyanazon  vádlott 
valamennyi  cselekménye  együttes  elbírálásának elvét  és  ebből 
adódóan a törvényesség és az igazságosság követelményét. 
Ez alól csak az az eset kivétel, amikor a másodfokú bíróság a 
több  bűncselekmény  miatt  elítélt  vádlottat  az  ítélet  vonatkozó 
részének megváltoztatásával egyes bűncselekmények vádja alól 
felmenti,  míg  az  ítéletnek  az  egyéb  bűncselekményekről 
rendelkező részét hatályon kívül helyezi és új eljárást rendel el. A 
valamennyi  bűncselekmény  egységes  elbírálásának 
követelménye  itt  ugyanis  nem sérül,  mert  a  jogerős  felmentő 
rendelkezéssel  érintett  bűncselekmények  a  megismételt  eljárás 
tárgyául már nyilván nem szolgálhatnak. Járulékos kérdésekben 
szintén előfordulhat a megváltoztató határozat mellett ugyanazon 
vádlott  esetében  is  az  ítélet  egyes  rendelkezéseinek  hatályon 
kívül helyezése, pl. a polgári jogi kérdésben egyéb törvényes útra 
utasítás  vagy  a  már  hivatkozott  bűnügyi  költség  tárgyában 
különleges eljárás elrendelése.
Ugyanabban  az  ügyben  szereplő  több  vádlott  esetében  nincs 
akadálya egyes vádlottakra nézve megváltoztató, más vádlottak 
esetében  pedig  helybenhagyó  vagy  hatályon  kívül  helyező 
határozat  hozatalának.  A  másodfokú  felülbírálat  és  döntés 
önállósága az egyes vádlottakat érintően általános szabály, amely 
alól néhány kivétel van csak. A megváltoztató határozat formája 
minden esetben ítélet.

Bírói gyakorlat:

BK.36.: Változatlanul helyes ítélkezési gyakorlat az, amely szerint a másodfokú bíróság, feltéve, hogy a  
tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére nem kerül sor, tartózkodik az elsőfokú bíróság ítéletében a 
törvényi büntetési keretek között kiszabott büntetés jelentéktelen mérvű megváltoztatásától.

Az  elkövető  tudattartalma,  a  cselekmény  megvalósítása  során  meglévő  pszichikus  akarati  érzelem 
viszonyulás nem ténybeli, hanem jogi következtetés tárgya, ezért nincs eljárásjogi akadálya annak, hogy  
a másodfokú bíróság a történeti tényállás helyességének a megállapítása mellett az elsőfokú bíróság  
álláspontjától eltérő jogi következtetést vonjon le az elkövető bűnössége kérdésében ( BH.1998.526.).
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Az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetés megváltoztatásának feltételei. (BH.1986.257.).

Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése

373. § (1)59 A másodfokú bíróság60 
I.  hatályon  kívül  helyezi  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét,  és  az  
eljárást megszünteti,
a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt,
b) ha az elsőfokú bíróság az eljárás lefolytatásához szükséges 
magánindítvány,  feljelentés  vagy  kívánat  hiányában  hozott  
ítéletet,
c)61 ha az elsőfokú bíróság törvényes vád hiányában járt el,
d)62 ha a cselekményt már jogerősen elbírálták;
II.  hatályon  kívül  helyezi  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét,  és  az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva,
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt vagy olyan 
bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson,
c)63 a  bíróság  a  hatáskörét  túllépte,  katonai  büntetőeljárás 
hatálya  alá  tartozó,  vagy  más  bíróság  kizárólagos 
illetékességébe tartozó ügyet bírált el,
d)  a  tárgyalást  olyan  személy  távollétében  tartották  meg, 
akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező.
e)64 a  bíróság  az  I.  pontban  meghatározott  valamely  ok 
törvénysértő megállapítása miatt az eljárást megszüntette,
f)65 a  tárgyalásról  a  nyilvánosságot  törvényes  ok  nélkül 
kizárták.
III.66 hatályon kívül helyezi az első fokú bíróság ítéletét, és az 
első  fokú  bíróságot  új  eljárásra  utasítja,  ha  a  bűnösség 
megállapítása,  a  felmentés,  az  eljárás  megszüntetése,  a 
cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés kiszabása, illetve 
az intézkedés alkalmazása tekintetében 
a)  az  első  fokú bíróság az  indokolási  kötelezettségének oly 
mértékben nem tett eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra 
alkalmatlan, vagy
59 Számozását módosította: 2002. évi I. törvény 214. § (1).
60 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 162. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
61 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 162. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
62 Jelölését módosította: 2006. évi LI. törvény 162. § (2).
63 Megállapította: 2002. évi I. törvény 214. § (1). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
64 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 162. § (3). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
65 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 162. § (3). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
66 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 162. § (4). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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b)  az első fokú ítélet  indokolása a rendelkező résszel  teljes 
mértékben ellentétes.
IV.67 hatályon kívül helyezi az első fokú bíróság ítéletét, és
a) az iratokat az ügyésznek megküldi,  ha az ügyész a XXVI.  
Fejezet  szerinti  eljárást  a  törvényi  előfeltételek  hiányában 
indítványozta,
b) az első fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a 
XXVI.  Fejezet  szerinti  eljárást  a  törvényi  előfeltételek 
hiányában folytatta le.
(2)68 Az (1) bekezdés II.  a) pontja alapján az ítéletet nem kell  
hatályon  kívül  helyezni,  ha  a  másodfokú  bíróság  a 
bűncselekmény  minősítésének  megváltoztatása  folytán 
állapítja meg, hogy az ügyben az elsőfokú bíróság tanácsának 
kellett volna eljárnia.
(3)69 Az (1) bekezdés II. d) pontja alapján,
a)  ha a másodfokú bíróság a bűncselekmény minősítésének 
megváltoztatása  folytán  állapítja  meg,  hogy  az  elsőfokú 
bírósági tárgyaláson védő részvétele kötelező lett volna [242. § 
(1)  bek.  b)  pont],  az  ítéletet  csak  akkor  kell  hatályon  kívül  
helyezni,  ha  az  ügyész  eredetileg  is  olyan  bűncselekmény 
miatt  emelt  vádat,  amelyre  a  törvény  ötévi  vagy  ennél 
súlyosabb szabadságvesztést rendel, vagy a bíróság az első 
fokú  eljárás  során  megállapította  a  vádtól  eltérő  súlyosabb 
minősítés lehetőségét,
b)  nincs  helye  az  ítélet  hatályon kívül  helyezésének  a  védő 
részvételének  hiánya  miatt,  ha  az  elsőfokú  bíróság  a 
cselekményt tévesen minősítette ötévi vagy ennél súlyosabb 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekménynek.
374.  §  (1)  Ha  a  másodfokú  bíróság  az  eljárást  a  373.  §  (1)  
bekezdésének I.  a)  pontja  alapján szünteti  meg,  az elsőfokú 
bíróság  ítéletének  az  elkobzásra,  vagyonelkobzásra  és  a 
polgári jogi igény megállapítására vonatkozó rendelkezését70

a)71 hatályban  tartja,  ha  ezekre  nézve  nem  jelentettek  be 
fellebbezést.
b)72

(2)73 

67 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 162. § (5). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
68 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 214. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
69 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 214. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
70 Megállapította: 2002. évi I. törvény 215. § (1). Módosítva: 20/2005. (V. 26.) AB határozat alapján.
71 Módosítva: 20/2005. (V. 26.) AB határozat alapján.
72 Megsemmisítette: 20/2005. (V. 26.) AB határozat. Hatálytalan: 2005. V. 26-tól.
73 Hatályon kívül helyezte: 2006. évi LI. törvény 285. § (1) b). Hatálytalan: 2006. VII. 1-től.
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(3)74 A  felmentő  ítéletet,  illetőleg  az  ítélet  felmentő 
rendelkezését a 373. § (1) bekezdésének II. d) pontja alapján 
nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítéletet a vádlott vagy a  
védő távollétében hozták meg.

1. A  373.§  (1)  bekezdés  I.  pontja  alapján  tanácsülésen 
meghozható  határozatok  bár  a  büntetőjogi  felelősség  kérdését 
nem  döntik  el,  jelentőségük  nagy,  mert  egy  részük  ügydöntő 
jellegű  és  mindenképpen  jogerőre  képesek.  Az  ügydöntő 
jellegűek végleges lezárását  jelentik az ügynek, míg az eljárás 
megismétlését  elrendelő  határozatok  (373.  §  II.,  III.  és  IV.) 
következtében esetleg újabb eljárásra kerül sor. Annak ellenére, 
hogy ezeknek a határozatoknak tehát jelentős jogi kihatása van, 
az  ügy  tanácsülési  elintézését  az  is  indokolja,  hogy  ezek  a 
döntések  általában  az  iratok  alapján  is  eldönthetők  és 
semmiképpen nincs szükség tényállás vizsgálatára, bizonyításra, 
vagy az eljárás résztvevőinek meghallgatására.
Ezeknek a határozatoknak az is  sajátossága,  hogy a hivatalból 
teljesítendő felülbírálat keretei között másodfokú bíróság akkor 
is  meghozza  azokat,  ha  konkrétan  erre  nézve,  pl.  hatáskör 
túllépés,  elévülés,  stb.  senki  sem  fellebbezett,  továbbá 
sajátosságuk az is, hogy szükségtelenné teszik az egyéb, olykor 
csak ugyanazon vádlott ugyanazon cselekménye vonatkozásában 
bejelentett  fellebbezések  érdemi  elbírálását,  ugyanis  ha  a 
bűncselekmény  büntethetősége  elévült,  a  másodfokú  bíróság 
hatályon  kívül  helyezi  az  elsőfokú  ítéletet  és  az  eljárást 
megszünteti anélkül, hogy a minősítés, a büntetés, vagy akár a 
bűnösség megállapítását érintő fellebbezéseket elbírálná.
Mindemellett a 373. § I. pontjában írt esetekben miután vagy az 
egyes vádlottak, illetőleg a bűncselekmények tekintetében az itt 
írt  büntethetőséget  megszüntető  ok  hiánya,  vagy  a  kétszeri 
értékelés  tilalma,  vagy  a  törvényes  vád  hiánya  következtében 
hatályon  kívül  helyezésre  és  megszüntetésre  kerül  sor,  az  e 
határozattal  nem  érintett  vádlottak,  illetőleg  bűncselekmények 
tekintetében  az  elsőfokú  ítéletet  felül  kell  bírálni.  Ebben  az 
74 Megállapította: 2002. évi I. törvény 215. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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esetben  természetesen  célszerű,  hogy  a  különböző  tartalmú 
döntéseket  egységesen  a  másodfokú  bíróság  tárgyalás  alapján 
hozandó határozatába foglalja.
Egyes esetekben a hatályon kívül helyező és eljárás megszüntető 
másodfokú  határozat  a  részjogerőt,  illetőleg  az  eljárás 
elkülönítését eredményezheti ugyanazon elsőfokú ítéleten belül. 
Bár  a  részjogerő  keletkezése  több  bűncselekmény,  illetve  a 
felülbírálatról szóló rendelkezések esetében ugyanazon vádlottat 
illetően  sem kizárt,  gyakorlatilag  ez  a  helyzet  alig  fordul  elő, 
mert  ilyen  esetben  az  egyébként  tanácsülésre  tartozó  kérdést 
egységesen tárgyaláson kell elbírálni.

2. A 373.  §  értelmében  hozható  határozatok  alapja  és  oka 
vegyes természetű, mert a I. pontban tulajdonképpen az eljárás 
akadályairól,  míg  a  II.,  III.  és  IV.  pontokban  eljárási 
szabálysértésekről rendelkezik a törvény.
A büntetőeljárás akadályai általános jellegüknél fogva az eljárás 
minden  szakaszában  kizárják  annak  folytatását.  A nyomozási 
szakaszban  ezekről  a  feljelentés  elutasítása  és  a  nyomozás 
megszüntetése,  a  tárgyalás  előkészítő  szakaszban  az  eljárás 
megszüntetése,  majd  az  elsőfokú  tárgyaláson  erről  részben  az 
eljárás megszüntető végzés, illetve a felmentő ítélet rendelkezik.
A 373. § I. pontja alapján tanácsülésen elintézhető ügyekben csak 
az eljárási akadályok egy részéről van szó. Ugyanis az első- és 
másodfokú eljárásban a büntető eljárásnak olyan akadályai, mint 
a  bűncselekmény,  vagy  a  bizonyítékok  hiánya,  már  felmentő 
ítélet meghozatalával járnak. Hasonló a helyzet a büntethetőséget 
kizáró  okok  esetében  is,  kivéve  a  cselekmény  társadalomra 
veszélyességének csekély fokát és a magánindítvány hiányát.
Még  a  büntethetőséget  megszüntető  okok  sem  bírálhatók  el 
kivétel  nélkül  tanácsülésen,  mert  azok  közül  egyes  esetekben 
szintén  tárgyaláson  határoz  a  másodfokú  bíróság.  Kifejezetten 
tanácsülési  elintézésre  ezek  közül  csak  az  elkövető  halála,  az 
elévülés  és  a  kegyelem  tartozik,  amelyek  nyilvánvalóan 
egyszerűbb  jogi  megítélésűek.  E  büntethetőséget  megszűntető 
okokkal  kapcsolatban  általában  a  tényálláshoz  kötöttség  sem 
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érvényesül,  kivéve  ha  pl.  az  elkövetés,  illetőleg  az  elévülés 
időpontjaira vonatkozó vitás adatokat a bizonyítékok értékelése 
alapján  kell  szükségszerűen  tárgyaláson  megállapítani  a 
bíróságnak.
Ugyancsak tárgyalási elbírálást tesznek indokolttá azok az okok, 
amelyek megítélése  bonyolultabb,  több oldalú  ténybeli  és  jogi 
értékelést igényelnek, így pl. a jelentősebb súlyú bűncselekmény 
mellett  a  kisebb  jelentőségű  bűncselekmény,  vagy  a  büntetés 
kiszabásának mellőzése, vagy a törvényben meghatározott egyéb 
büntethetőséget megszüntető okok.
Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  a  tanácsülési  felülbírálat 
eredményeként azt állapítja meg, hogy a büntethetőség a vádlott 
halála,  a  cselekmény  elévülése,  vagy  kegyelem  folytán 
megszűnt, avagy a magánindítvány, feljelentés, kívánat hiányzik, 
a cselekményt már jogerősen elbírálták, vagy a bíróság törvényes 
vád hiányában járt el, egy összetett tartalmú határozatot, végzést 
hoz, amellyel az elsőfokú ítéletet egyrészt hatályon kívül helyezi, 
másrészt az eljárást megszünteti. Önmagában ugyanis az eljárás 
megszüntetése  hatályon  kívül  helyezés  nélkül  nem  volna 
elégséges,  mert  ebben  az  esetben  az  elsőfokú  ítéletben 
megállapított jogkövetkezmények érintetlenül maradnának, sőt a 
másodfokú eljárás megszüntetése következtében tulajdonképpen 
jogerőre emelkednének.
A  másodfokú  tanácsülésen  hozható  ezek  a  határozatok 
lényegében megfelelnek az  elsőfokú tárgyaláson  az  ugyanezen 
okokra alapított eljárás megszüntető végzésnek.

3. A  másodfokú  bíróság  a  tanácsülésen  a  Be.  373.  §  I. 
pontjában írt határozatát arra tekintet nélkül meghozza, hogy a 
vádlott  halála,  a  bűncselekmény  büntethetőségének  elévülése, 
vagy a kegyelmi rendelkezés hatályba lépése az elsőfokú ítélet 
meghozatala  előtt  vagy  után  történt.  Szintén  közömbös  az  is, 
hogy  a  büntethetőséget  megszüntető  okokról  az  eljárás  adatai 
alapján  az  ítélet  meghozatalakor  az  elsőfokú  bíróságnak 
tudomása volt, vagy esetleg lehetett tudomása. Ebben az esetben 
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ugyanis  már  az  elsőfokú  bíróságnak  eljárás  megszüntető 
határozatot kellett volna hoznia.
A Be. 373. § I. pontjában írt büntethetőséget megszüntető okok 
abszolút, vagy más néven feltétlen hatályúak. Fennállásuk esetén 
az eljárást meg kell szüntetni függetlenül attól, hogy az eljárás 
tovább folytatása esetleg felmentő ítélet hozatalát eredményezné. 
Az  eljárás  közkegyelem  miatt  történő  megszűnése  esetén 
azonban a terhelt a közkegyelmi határozat közlésétől számított 
nyolc nap alatt kérheti az eljárás folytatását.
Az  elkövető  halálát,  mint  büntethetőséget  megszüntető  okot  a 
bírói  gyakorlat  szerint  megfelelő közokirat  (halotti  anyakönyvi 
kivonat) alapján kell megállapítani. Ehhez képest egyéb szóbeli 
vagy írásbeli igazolások nem elegendőek, így pl. az sem, ha az 
idézés vagy az értesítés azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy a 
címzett meghalt.
Az elévülés,  mint  büntethetőséget  megszüntető  ok anyagi  jogi 
szabályait  a  büntető  törvénykönyv  tartalmazza.  Az  egyes 
bűncselekmények elévülési idején kívül a másodfokú eljárásban 
is  különös  gondot  kell  fordítani  a  cselekmény  elkövetési 
idejének,  az  elkövetési  magatartás  kifejtésének,  az  eredmény 
bekövetkezésének  megállapítására.  Ugyancsak  különös 
figyelemmel kell lenni a folytatólagosan elkövetett, a tartós vagy 
állapot  bűncselekmények,  a  bűnhalmazatban  álló 
bűncselekmények, továbbá a részesi magatartással megvalósított 
vagy a kísérleti  szakban maradt bűncselekmények elévülésével 
kapcsolatos  és  a  bírói  gyakorlat  által  erre  nézve  kialakított 
további szempontokra. Az elsőfokú bizonyítási anyag, továbbá az 
arra  alapított  ténymegállapítások  ellenőrzése  alapján  a 
másodfokú  felülbírálatnak  ki  kell  terjednie  az  elévülés 
kezdőnapjára,  esetleges  félbeszakítására,  illetőleg  nyugvására 
utaló  adatokra.  Amennyiben  az  ezekre  vonatkozó  lényeges 
időpontok vitásak,  úgy az elévülés kérdésében akár  bizonyítás 
felvétele alapján a másodfokú bíróság tárgyaláson határoz.
A kegyelem, amely a Be. 373. § I. pontja alapján a másodfokú 
eljárásban is az eljárás megszüntetését eredményezheti, ez csakis 
és  kizárólag  eljárási  kegyelem  lehet.  Ez  természetes,  hisz  a 
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büntetés  elengedésével  kapcsolatos  ún.  végrehajtási  kegyelem 
előfeltétele  éppen  az  eljárás  lefolytatása  és  a  meghatározott 
büntetés  kiszabása.  Maga  az  eljárási  kegyelem  egyéni  vagy 
általános jellegű lehet. Utóbbi esetben a közkegyelem tárgyában 
kiadott  jogszabályok  általában  részletes  iránymutatást 
tartalmaznak  a  különböző  feltételekhez  kötött  közkegyelmi 
döntés  érvényesüléséről.  Ezek  természetesen  már  az  elsőfokú 
eljárásban  is  figyelembe  veendők,  azonban  vannak  külön 
jogszabályi  rendelkezések  a  közkegyelemnek  kifejezetten  a 
másodfokú eljárásban való alkalmazására is.
Az általános szabálytól eltérő rendelkezés, hogy ha a másodfokú 
bíróság a  közkegyelem feltételeinek fennállását  megállapította, 
az  eljárást  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül  helyezése  nélkül 
megszünteti.  Ennek  csakis  a  közkegyelemmel  kapcsolatban 
érvényesülő  szabályozásnak  az  a  gyakorlati  megfontolás  az 
indoka, hogy a kegyelem későbbi esetleges hatályvesztése esetén 
a  másodfokú  eljárást  az  elsőfokú  eljárás  és  ítélethozatal 
megismétlése  nélkül  lehessen  folytatni,  amelyre  nyilván  az 
elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül  helyezése  esetén  nem  volna 
lehetőség.
A  kegyelemre  vonatkozó  bírói  megállapítások  a  másodfokú 
határozatban  is  deklaratív  jellegűek,  azokhoz  így  jogerőhatás 
nem  fűződik,  ezért  a  bíróság  utóbb  korlátozás  nélkül 
helyesbítheti vagy kiegészítheti.

4. A magánindítvány  hiányát  a  Btk.  büntethetőséget  kizáró 
oknak tekinti, ugyanakkor a feljelentés, továbbá a kívánat sajátos 
büntethetőségi  feltétel.  Az  anyagi  jogi  jellegük  tekintetében 
fennálló eltérés ellenére a Be. az eljárásnak a tárgyalást megelőző 
szakaszaiban  a  büntethetőséget  kizáró  és  megszüntető  okok 
mellett  külön  nem  rendelkezik  a  magánindítvány,  illetőleg  a 
feljelentés  és  a  kívánat  hiányáról,  mint  a  büntetőeljárás 
akadályairól,  így azok, bár a elsőfokú és a másodfokú bírósági 
eljárásban már önálló eljárási akadályként érvényesülnek, ezért 
eljárásjogi kihatásuk szempontjából tulajdonképpen egységesen 
büntethetőséget kizáró okként értékelhetők.
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Az  olyan  további  eljárási  akadályok,  mint  a  diplomáciai  és 
személyes  mentesség,  szintén  büntethetőséget  kizáró  akadályt 
jelentenek,  annak  ellenére,  hogy  ezek  jogi  természete  vegyes. 
Ezek  az  akadályok  a  másodfokú  eljárásban  is  felmentő  ítélet 
hozatalát  eredményezik  és  a  tanácsülésen  való  megszüntetés 
lehetősége  nem  jöhet  szóba,  mert  a  törvény  erről  nem 
rendelkezik.
Az eljárásnak magánindítvány, feljelentés,  vagy kívánat hiánya 
miatt  történő  megszüntetésével  kapcsolatban  az  elsőfokú 
eljárásban alkalmazandó szabályok és a bírói  gyakorlat  szerint 
irányadók a másodfokú tanácsülésen hozandó határozatokra is.
Meg  kell  jegyezni,  hogy  a  magánindítvány,  feljelentés  vagy 
kívánat  hiánya  az  eljárás  korábbi  szakaszaiban  csak  akkor 
jelentenek ténylegesen büntethetőségi akadályt,  ha ezt a hiányt 
nem pótolták,  illetve azok már nem pótolhatók.  Ez a kitétel  a 
másodfokú eljárásban már nem szerepel és ennek nyilván az az 
oka, hogy ilyen pótlásra a másodfokú eljárásban a gyakorlatban 
már csak igen ritkán kerülhet sor, bár ennek elvi lehetősége nem 
kizárt.  Figyelemmel  arra,  hogy  a  magánindítvány 
előterjesztésének  határideje  harminc  nap,  ennek  pótlása  a 
másodfokú  eljárásban  csak  egészen  kivételesen,  már-már 
elméleti jelleggel fordulhat elő.

A  feljelentés  és  a  kívánat  pótlása  azonban,  mivel  ezek 
előterjesztésére a törvényben nincs előírt  határidő, az elévülési 
határidőn belül még a fellebbezési eljárásban is lehetséges. Így a 
másodfokú  bíróság  tanácsülésen  nem  hozhat  hatályon  kívül 
helyező és megszüntető határozatot akkor, ha az elsőfokú bíróság 
magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiányában hozott ugyan 
ítéletet, de a hiányt a másodfokú eljárásban még a fellebbezések 
érdemi elbírálása előtt pótolták. Ez esetben a bűncselekményekre 
vonatkozó fellebbezéseket érdemben kell elbírálni.

5. A cselekmény  korábbi  jogerős  elbírálása,  res  iudicata  az 
eljárás  minden  szakaszában  eljárási  akadály.  A  másodfokú 
eljárásban is irányadó a törvénynek az a rendelkezése, amely az 
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elsőfokú  tárgyaláson  ítélt  dolog  esetén  eljárás  megszüntető 
végzés hozatalát írja elő.
Lényegében kivételes esetekben fordulhat elő, hogy a másodfokú 
eljárásban  derül  ki  a  cselekménynek  már  korábban  jogerősen 
elbírált  volta.  A tanácsülési  felülbírálat  során  is  elsősorban  a 
tettazonosság kérdésében kell állást foglalni lényegében abban, 
hogy ugyanannak a vádlottnak ugyanarról a cselekményéről van-
e szó, amelyet a korábbi ügyben már jogerősen elbíráltak. Ennek 
a kérdésnek a megítélésénél figyelemmel kell lenni az ítélet és a 
vád viszonya,  magáról  a  vádiratról,  a  vádirat  tárgyaláson való 
ismertetéséről,  a  vád  módosítása  és  a  vád  kiterjesztéséről, 
továbbá  a  vádbeszéd  indítványi  tartalmáról  szóló  törvényi 
rendelkezésekre.  Amennyiben  a  tanácsülésen  a  másodfokú 
bíróság  ítélt  dolog  miatt  a  későbbi  ügyben  hozott  elsőfokú 
határozatot  hatályon  kívül  helyezi  és  az  eljárást  megszünteti, 
tulajdonképpen a korábbi ügyben keletkezett jogerőt ért sérelem 
megszűnik.

6. A korábbi  törvény  a  törvényes  vád  hiányát  kifejezetten 
különálló  pontban  abszolút  hatályon  kívül  helyezési  okként 
rögzítette és nem szabályozta a hatályon kívül helyezés mellett a 
bíróság további teendőit. A Be. novella a törvényes vád hiányát a 
Be.  373.§  I.  pontjában  írt  esetek  között  helyezi  el  és  már 
rendelkezik  arról  is,  hogy  ebben az  esetben  szintén  az  eljárás 
megszüntetésének van helye.
A törvényes vád fogalmát illetően a másodfokú bíróságnak is a 
2.§ rendelkezéseiből kell kiindulni. E szerint törvényes a vád, ha 
a  vádemelésre  jogosult  a  bírósághoz  intézett  indítványában 
meghatározott  személy  pontosan  körülírt,  büntető  törvénybe 
ütköző cselekménye  miatt  a  bírósági  eljárást  kezdeményezi.  A 
törvényes vád további fontos eleme, hogy a bíróság csak annak a 
személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat 
emeltek,  és  csak  olyan  cselekmény  miatt,  amelyet  a  vád 
tartalmaz. A bíróság nincs kötve a vádlónak a vád tárgyává tett 
cselekmény jogi minősítéséhez, a büntetés kiszabására irányuló 
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indítványához,  de  köteles  a  vádat  kimeríteni,  viszont  azon túl 
nem terjeszkedhet.
A  bírói  gyakorlatban  ritka  az  olyan  eset,  hogy  az  elsőfokú 
bíróság törvényes vád nélkül járt volna el, és ítéletet hozott volna 
olyan  személy  vonatkozásában,  akivel  szemben  vádat  nem 
emeltek.  Ennek  esetleges  előfordulása  természetesen  hatályon 
kívül helyezést eredményez.
Az már lényegesen gyakrabban fordul elő, hogy az ítélet alapját 
képező  vád  nem  felel  meg  mindenben  a  törvényi 
rendelkezéseknek.  A  vádemeléssel  és  a  vádképviselettel 
összefüggő  bármely  törvényi  előírás  megsértése  érinti  a  vád 
törvényességét.  Az  ügyésznek  hatáskörrel  és  illetékességgel 
rendelkező  bírósághoz  kell  a  vádját  benyújtania,  a 
pótmagánvádló  vádindítványának  is  szigorú,  meghatározott 
tartalmi  kellékei  vannak  és  kötelező  jogi  képviselettel 
rendelkeznie.
Hatályon  kívül  helyezést  eredményez,  ha  a  vád  nem  az  arra 
jogosulttól származik, például ha magánvádló képviseli a vádat 
olyan  bűncselekmény  miatt,  amely  közvádra  lenne  üldözendő, 
ahol  értelemszerűen  a  vádemelésre  és  a  vádképviseletre  az 
ügyész  jogosult.  Fordított  eset  viszont  lehetséges,  mert  nem 
jelenti  a  törvényes  vád  hiányát,  ha  az  egyébként  magánvádra 
tartozó  ügyben  az  ügyész  jár  el.  Az  eljárást  ezen  esetben 
olyannak  kell  tekinteni,  mintha  az  ügyész  a  vád  képviseletét 
átvette volna.
Az már viszont hatályon kívül helyezéshez vezet, ha az ügyben 
közvádra  és  magánvádra  üldözendő  bűncselekmény  miatt 
egyaránt folyik eljárás és a vádat nem az ügyész képviseli.
A  törvényes  vád  fogalmához  tartozik,  hogy  a  vádban 
meghatározott  személlyel  szemben  nyújtják  be  (a  vádhoz 
kötöttség  személyi  oldala).  Hatályon  kívül  helyezést 
eredményez,  ha a bíróság olyan személlyel  szemben is  ítéletet 
hoz,  akinek az üggyel  kapcsolatban felelőssége alappal  merült 
fel,  de  ellene  az  ügyész  nem  emelt  vádat.  Ez  csak  elméleti 
lehetőség,  mert  a  gyakorlatban  nemigen  fordul  elő,  hogy  a 
bíróság meg nem vádolt személyt ítéljen el.
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Lényegesen nagyobb a  gyakorlati  jelentősége annak,  amikor a 
bíróság a vád tárgyán túlterjeszkedik, vagyis az ítéletben olyan 
tényeket is elbírál, amelyeket a vád nem tartalmazott. A vád és az 
ítélet  tárgya  csak  ugyanaz  a  cselekmény  lehet,  amelyet  a  tett 
azonosság követelménye fogalmaz meg. A vádban előterjesztett 
tények, a vád szerinti minősítéstől függetlenül, a vádelv sérelme 
nélkül az ítélkezés körébe vonhatók. A gyakorlatban előfordul, 
hogy a vád tárgyává tetteken túlmenő tényeket is megállapít  a 
bíróság a bizonyítás eredményeként. Ha ezek a további tények a 
cselekmény  lényegét  nem  érintő,  a  vádbeli  cselekménnyel 
szorosan összefüggő mozzanatok, amelyek mintegy részletezik, 
vagy pontosítják a vádbeli tényállást, úgy nem sérül a vádelv és 
természetesen  hatályon  kívül  helyezésre  nem kerülhet  sor.  Az 
elkövetés helyét, idejét, módját illetően a bíróság a vád kereteit 
szem előtt tartva az ítéleti tényeket a vádtól bővebben állapíthatja 
meg,  mely  a  töretlen  bírói  gyakorlat  szerint  elfogadott, 
következik ez abból is, hogy a bíróság feladata nem csupán a vád 
ellenőrzése,  hanem  az  anyagi  igazság  felderítése,  a  tényállás 
minél  teljesebb  feltárása,  mely  nem  csupán  jog,  hanem 
kötelezettség is.
Ha  azonban  a  vádlott  a  bizonyítás  eredményeként  további 
bűncselekményben  is  bűnösnek  látszik,  büntetőjogi 
felelősségének  megállapítására  csak  vádkiterjesztés  esetén 
kerülhet sor.
Előfordulhat,  hogy  egy  vagy  több  súlyos  bűncselekményben 
törvényszerűen állapítja meg a bíróság a vádlott bűnösségét, ezen 
túlmenően a felvett bizonyítás alapján sor kerül egy-két, de a vád 
tárgyává  nem  tett,  enyhébb  súlyú  bűncselekményben  is  a 
bűnösség  megállapítására.  Ilyen  esetben  a  törvényes  vád 
részleges  hiányosságáról  van  szó,  és  elegendő  az  ítélet 
törvénysértő részeinek a hatályon kívül helyezése.

7. Az  elsőfokú  ítélettel  szemben  biztosított  igen  széles 
fellebbezési  jog  lehetőséget  ad  az  elsőfokú  ítéletben  vagy 
eljárásban  észlelt  bármely  tévedés,  törvénysértés,  mulasztás 
sérelmezésére is. Ebbe a körbe tartozik az elsőfokú eljárás során 
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elkövetett szabálysértések miatti fellebbezés is. A fellebbezések 
mellett az elsőfokú eljárás törvényességét a másodfokú bíróság 
hivatalból is felülbírálja.
A legsúlyosabb, abszolút vagy feltétlen eljárási szabálysértések a 
másodfokú  eljárásban  nem  javíthatók  ki,  hanem  ennek 
következménye kizárólag az ítélet hatályon kívül helyezése és az 
elsőfokú  eljárás  megismétlése.  Az  ezekkel  a 
jogkövetkezményekkel  járó  legsúlyosabb  eljárási 
szabálysértéseket sorolja fel a Be. 373.§ II. pontja. Ezek csak az 
elsőfokú  bírósági  eljárásban  valósulhatnak  meg,  mert  a 
nyomozás során előforduló ugyanilyen eljárási szabálysértések, 
amennyiben  azok  kihatásukban  lényegesen  befolyásolták  az 
ítéletet, relatív eljárási szabálysértésnek minősülnek. 
A másodfokú bíróság tehát az abszolút eljárási szabálysértések 
észlelése  esetén  a  fellebbezések  érdemi  elbírálásába  nem 
bocsátkozik.  A  súlyos  eljárási  szabálysértések  következtében 
ugyanis a hatályon kívül helyezés és az eljárás megismétlése az 
érdemi felülbírálat  nélkül feltétlenül kötelező.  Azok az eljárási 
szabálysértések,  amelyek  nem  feltétlenül  és  minden  esetben 
vonják maguk után az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és 
az  eljárás  megszüntetését,  ún.  relatív  eljárási  szabálysértésnek 
minősülnek.  Ezeknél  a  szabálysértéseknél  a  hatályon  kívül 
helyezés  törvényi  feltétele  az,  hogy  az  eljárási  szabálysértés 
súlya és jellege miatt lényeges kihatást gyakoroljon az eljárásra 
és az elsőfokú ítéletre.
Ezzel együtt bár az abszolút hatályon kívül helyezési okok igen 
jelentős súlyúak, általában az iratok alapján is eldönthetők, ezért 
a  törvény  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  bíróság  határozatát 
tanácsülésen  hozza  meg.  Ugyancsak  ezeknek  a 
szabálysértéseknek a jelentőségét mutatja,  hogy az ezek miatti 
hatályon  kívül  helyezést  követő  eljárásban  kisebb  kivétellel 
alapvetően a súlyosítási tilalom sem érvényesül.
Amennyiben az az abszolút hatályon kívül helyezési ok valósul 
meg,  mely  szerint  a  tárgyalást  olyan  személy  távollétében 
tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező, 
nem eredményez hatályon kívül helyezést, ha a vádlott vagy a 
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védő  távollétében  felmentő  ítélet  vagy  eljárás  megszüntető 
végzés  meghozatalára került  sor.  Ez egyrészt  megfelel  a  favor 
defensionis  elvének,  másrészt  indokolatlan  lenne  az  eljárás 
megismétlése  olyan  esetben,  amikor  a  vádlott  számára 
kedvezőbb  döntés  meghozatalára  került  sor.  Nyilvánvalóan 
ugyancsak indokolatlan lenne az eljárás megismétlése abban az 
esetben is, amikor a másodfokú bíróság megállapítása szerint a 
vádlott büntethetősége halál, elévülés, kegyelem, vagy ítélt dolog 
következtében  megszűnt,  vagy  az  eljárást  törvényes  vád 
hiányában folytatták le. A megismételt eljárás ugyanis ugyanerre 
az  eredményre  vezetne,  ezért  kell  az  ítélet  hatályon  kívül 
helyezése  mellett  a  másodfokú  bíróságnak  az  eljárást 
megszüntetnie.
Amennyiben  azonban  az  ügyben  több  vádlott  van,  a  373.§  I. 
pontja által nem érintett vádlottak tekintetében már sor kerülhet 
az  eljárás  megismétlésére,  de  még  ugyanazon  vádlottal 
kapcsolatban  is  lehetséges,  hogy  a  Be.  373.  §  I.,  illetve  II. 
pontjában írt  okok az  elsőfokú ítélet  különböző,  így  felmentő, 
megszüntető,  illetőleg  egyéb  részei  tekintetében  állnak  fenn. 
Ebben az esetben ugyanazon vádlottat illetően egyrészt az eljárás 
megismétlését  elrendelő,  másrészt  megszüntető  határozat 
hozatalának van helye.
Ezeken az eseteken kívül a másodfokú bíróság a Be. 373. § II. 
pontja  alapján  az  ítéletet  részlegesen  hatályon  kívül  helyező 
határozatot általában nem hozhat, mivel ezek az okok jellegüknél 
fogva  az  egész  elsőfokú  eljárást  és  rendszerint  valamennyi 
vádlottat érintik. Egyes kivételes esetekben mégis előfordulhat a 
részleges hatályon kívül helyezés pl. akkor, ha bizonyos eljárási 
szabálysértések,  pl.  hatáskörtúllépés,  vagy  egyes  személyek 
távolléte a tárgyalásról csak egyes vádlottakra vonatkozik és az 
eljárás elkülönítése lehetséges.
Amennyiben a másodfokú bíróság a Be. 373. § II. pontjában írt 
több  eljárási  szabálysértést  észlel,  akkor  a  tanácsülésen hozott 
hatályon kívül helyező határozatát e törvényhely több alpontjára 
alapítja.  Abban  az  esetben  pedig,  ha  az  abszolút  eljárási 
szabálysértések  mellett  relatív  jellegű  szabálysértéseket,  vagy 
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megalapozatlanságot  is  észlel,  akkor  az  ítélet  hatályon  kívül 
helyezésére  nem  tanácsülésen,  hanem  tárgyaláson  kerül  sor. 
Annál  is  inkább,  mert  ilyen  esetben  is  szükséges  a  határozat 
indokainak részletes kifejtése és a megismételt eljárásra kiterjedő 
ugyancsak részletes iránymutatás kifejtése is.

8. Abszolút hatályon kívül helyezési ok, ha az elsőfokú bíróság 
nem  volt  törvényesen  megalakítva.  A  törvény  rendelkezései 
egyértelmű szabályozást adnak arra nézve, hogy a bíróság milyen 
esetekben jár el egyesbíróként, illetve tanácsban. Ezen túl pedig a 
fiatalkorúak eljárásában a tanács összetételére külön szabályok is 
vannak,  mely  szerint  a  helyi  bíróságon a  tanács  elnökének az 
OIT által  erre  kijelölt  bírónak,  a  tanács  egyik  tagjának  pedig 
pedagógus ülnöknek kell lenni. Ugyancsak kötelező rendelkezés 
e  körben,  hogy  a  másodfokon  eljáró  tanács  egyik  tagja  is 
kötelezően az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) által 
erre az eljárásra kijelölt bíró.
A bírói gyakorlat szerint akkor sincs törvényesen megalakítva a 
bíróság, ha a tanács jogkörébe tartozó határozatot a tanács elnöke 
hozta meg. Abban az esetben viszont, ha a bíróság valamely tagja 
az ítélet hozatalában részt vett, de annak aláírását elmulasztotta, 
nem  valósul  meg  az  abszolút  eljárási  szabálysértés,  hanem 
ilyenkor a  hiánypótlásról  kell  gondoskodni.  Hasonló  a  helyzet 
akkor is, ha nem az elsőfokú bíróság megalakításával kapcsolatos 
tényleges  törvénysértésről,  hanem  csak  jegyzőkönyvvezetési 
hibáról  van  szó,  pl.  a  bíró  vagy  ülnök  személyének  téves 
megjelölése, vagy annak elmulasztása. Ebben az esetben ugyanis 
szintén a jegyzőkönyv kijavításának van helye.
A  jegyzőkönyvvezető  kötelező  alkalmazására  vonatkozó 
szabályok megszegése nem a bíróság törvényes megalakításának 
kérdését, hanem a tárgyaláson kötelezően jelenlévő személyekre 
vonatkozó rendelkezéseket sérti.
Amennyiben  az  elsőfokú  bíróság  egyesbíróként  olyan 
bűncselekményt  bírált  el,  amely  a  vádban  foglalt  minősítés 
alapján, illetőleg az általa alkalmazott minősítésre figyelemmel a 
bíróság  tanácsa  elé  tartozik,  a  bíróság  nem  volt  törvényesen 
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megalakítva és így az ítéletet hatályon kívül kell helyezni. Ebben 
az  esetben ugyanis  az  elsőfokú bíróság az  általa  törvényesnek 
tartott  minősítéshez  képest  vagy  egyéb  okból  sem  választotta 
meg a helyes eljárási formát.
Ezzel  szemben a  törvény  helyes  értelmének megfelelően ha  a 
másodfokú  bíróság  az  ügyet  mégis  egyesbírói  eljárásra 
tartozónak  értékeli,  nincs  helye  hatályon  kívül  helyezésnek  a 
bíróság  törvénysértő  megalakítása  miatt,  mert  ilyenkor 
tulajdonképpen az elsőfokú bíróságnak csupán a büntető anyagi 
jogi kérdésben elfoglalt álláspontja volt téves. Abban az esetben 
pedig, ha az elsőfokú bíróság által alkalmazott minősítés mellett 
az ügy elbírálása egyesbírói jogkörbe tartozott, pusztán abból az 
okból,  hogy  a  másodfokú  bíróság  minősítésváltoztatása 
következtében  az  ügyben  a  továbbiakban  már  a  bíróság 
tanácsának  kell  eljárnia,  ugyancsak  nem kerülhet  sor  hatályon 
kívül helyezésre. Ebben az esetben ugyanis az elsőfokú bírósági 
minősítés alapján az eljárás lényegében törvényes volt.
Az elsőfokú minősítés mellett egyesbírói eljárásban elintézhető, 
de  a  másodfokú  minősítésváltoztatás  következtében  már  a 
bíróság  tanácsának  eljárására  tartozó  ügyben  ugyanis  nem 
ismerhető  fel  hatásköri  túllépés,  mert  a  kérdés  nem hatásköri 
természetű. Ugyanezen okból nem jöhet szóba a hatályon kívül 
helyezés  az  ügyésznek  az  elsőfokú  tárgyaláson  való  távolléte 
címén sem.
Ugyancsak  nem érinti  a  bíróság  törvényes  megalakítását  az  a 
tény, ha az elsőfokú bíróság az egyesbírói jogkörbe tartozó ügyet 
nem utalta a bíróság tanácsának hatáskörébe. Az elsőfokú bíróság 
ugyanis  ebben  az  esetben  a  saját  anyagi  jogi  álláspontjának 
megfelelő  törvényes  eljárási  szervezeti  formát  alkalmazta.  Az 
sem  törvénysértő,  ha  az  elsőfokú  bíróság  kifejezetten  az 
egyesbíró  eljárására  tartozó  ügyben  esetleg  alap  nélkül  vagy 
bármely más okból tanácsban járt el, ebből ugyanis érdeksérelem 
senki számára nem keletkezik.
Amennyiben az elsőfokú bíróság a kiemelkedő jelentőségű vagy 
rendkívül bonyolult, illetve életfogytiglani szabadságvesztéssel is 
büntetendő ügyet nem utalta öttagú tanács elé, az ezzel ellentétes 
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másodfokú  értékelés  alapján  az  elsőfokú  bíróság  eljárása 
ugyancsak nem minősíthető törvénysértőnek. Abban az esetben 
viszont,  ha  az  elsőfokú  bíróság  a  tárgyalás  megkezdése  után 
utalta  az  ügyet  öttagú  tanács  elé,  relatív  eljárási  szabálysértés 
valósul meg.
A  katonai  eljárásra  tartozó  ügyekben  az  általánoshoz  képest 
külön  rendelkezésekre  is  figyelemmel  kell  lenni  a  bíróság 
tanácsának  megalakításakor,  ugyanis  az  ülnök  rendfokozata  a 
vádlottéhoz képest vagy azonos, vagy pedig magasabb lehet.

9. Az ítélkezés elfogulatlanságát biztosító garanciális szabály a 
bírák  kizárására  vonatkozó  rendelkezés,  amelynek  megsértése 
szintén  abszolút  hatályon  kívül  helyezési  ok.  A  másodfokú 
bíróság  hivatalból  vizsgálja  a  bírák  kizárására  vonatkozó 
rendelkezések  maradéktalan  érvényesülését,  amelyek  sérelme 
esetén szintén kötelező az ítélet hatályon kívül helyezése.
Ebben  a  körben  különös  figyelemmel  kell  lenni  a  hatóság 
vezetőjének kizárásával  kapcsolatos szabályra,  továbbá arra  is, 
hogy az ülnökökre is a bírák kizárására vonatkozó rendelkezések 
alkalmazandók.  Mivel  a  törvény  szövege  az  ítélet 
meghozatalában résztvevő kizárt bíróról szól, nem tartozik ide az 
az eset, amikor a kizárt bíró csak a tárgyalás előkészítése során 
vett részt határozatok meghozatalában. Ellenben ez utóbbi bíró 
általában kizárt a másodfokú eljárásban.
A  hatóság  tagjának  kizárására  vonatkozó  rendelkezéseket 
megfelelően  alkalmazni  kell  a  jegyzőkönyvvezetőre  is,  mivel 
azonban a jegyzőkönyvvezető nem tagja a bíróságnak és az ítélet 
meghozatalában  nem vesz  részt,  hanem csak a  tanácskozásnál 
van  jelen,  a  kizárási  szabályok  vele  kapcsolatban  észlelt 
megsértése a bírói gyakorlat szerint nem abszolút,  hanem csak 
relatív hatályon kívül helyezési ok.
E törvényhely szerint szintén abszolút hatályon kívül helyezési 
ok valósul meg abban az esetben is, ha olyan bíró vett részt az 
ítélet  meghozatalában,  aki  nem  volt  mindvégig  jelen  a 
tárgyaláson.  Ezzel  a  szabályozással  lényegében a közvetlenség 
elvének  sérelmét  jelöli  meg  feltétlen  hatályon  kívül  helyezési 
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oknak  a  törvényhozó.  Az  elsőfokú  tanács  tagjainak  ugyanis 
mindvégig jelen kell lenniük a tárgyaláson és a bíróság csak a 
tárgyaláson  közvetlenül  megvizsgált  bizonyítékokra  alapíthat 
ügydöntő  határozatot.  Ebből  következik  tehát,  hogy  a  tanács 
tagjainak  változatlan  összetételben  való  együttes  jelenléte 
szükséges  a  tárgyaláson  lefolytatott  bizonyítás  minden  eljárási 
cselekményénél.  Így  a  vádlott,  tanú  kihallgatása,  szakértő 
meghallgatása, az okirati és egyéb bizonyítás felvétele. A törvény 
hat  hónapon  belüli  határidőt  biztosít  arra,  hogy  a  tárgyalást 
megismétlés nélkül lehessen folytatni, ha a tanács összetételében 
nem történt változás.

Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  az  ügyiratok,  elsősorban  a 
tárgyalási  jegyzőkönyv  alapján  észleli,  hogy  a  bíráknak  a 
tárgyaláson  mindvégig  való  kötelező  jelenlétének  szabályait 
megsértették,  köteles  az  ítéletet  hatályon  kívül  helyezni  és  új 
eljárást  elrendelni.  Mindemellett  figyelemmel  kell  lenni  a 
közvetlenség  elve  alóli  kivételeket  rögzítő  rendelkezésekre  is, 
mint  a  kiküldött  vagy  megkeresett  bíró  útján  való  bizonyítás, 
vagy  arra  a  törvényi  rendelkezésre,  hogy  a  már  meghozott 
határozat kivételesen más összetételű tanács által is kihirdethető.

Amennyiben az eljárás adatai nem a kizárásra vonatkozó eljárási 
szabályok  tényleges  megsértésére,  hanem  csak 
jegyzőkönyvvezetési tévedésre, hiányosságokra utalnak, pl. más 
bírák, ülnökök neve van feltüntetve a tárgyalási jegyzőkönyvben, 
mint  akik  az  ítéletet  aláírták,  a  hatályon  kívül  helyezés 
kérdésében  való  döntés  előtt  az  ellentmondások  okát, 
körülményeit  tisztázni  kell.  Ennek  módja  lehet  tanácselnöki 
intézkedéssel  felvilágosítás  adásra  felhívni  az  elsőfokon  eljárt 
bíróságot és kezdeményezni a jegyzőkönyv kijavítását.

10. A  bíróság  hatáskörére  és  illetékességére  vonatkozó 
rendelkezések  garanciális  jellegűek  és  kiemelt  fontosságú 
biztosítékai  a  törvényesség  és  az  állampolgári  egyenlőség 
érvényesülésének.  Ezek  a  szabályok  ugyanis  törvényileg  előre 
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meghatározott módon rögzítik, hogy az adott bűncselekményben 
nem bármely bíróság, hanem csak a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező  bíróság  jogosult  az  eljárásra.  A bírósági  hatáskör 
szabályainak  nem  minden  megsértése  számít  abszolút  eljárási 
szabálysértésnek, hanem amelyekkel kapcsolatban hatáskörének 
hiányát  az  elsőfokú  bíróság  a  tárgyalás  megkezdése  után  is 
hivatalból köteles figyelembe venni. Ez esetben ugyanis hatáskör 
hiánya  miatt  hivatalból  áttételi  határozatot  kell  hoznia.  A 
hatáskör túllépéséről tehát  csak akkor van szó, amikor a helyi 
bíróság, megyei bíróság hatáskörébe tartozó, vagy más bíróság 
katonai  büntetőeljárás  hatálya  alá  tartozó,  vagy  más  bíróság 
kizárólagos illetékessége alá tartozó ügyet bírál el.

A hatáskört meghatározó jogi minősítésre nézve nem a vádban 
vagy  az  első  fokú  ítéletben  megjelölt,  hanem  a  másodfokú 
bíróság által törvényesnek tartott minősítés az irányadó. Ha tehát 
az elsőfokú bíróság által alkalmazott minősítés mellett az ügy a 
helyi bíróság hatáskörébe tartozott, a másodfokú bíróság azonban 
azt  megyei  bíróság hatáskörébe tartozónak ítéli,  a  373.  §  II/c. 
pontja alapján megállapítja a hatáskör túllépését, és az első fokú 
ítéletet hatályon kívül helyezi és arra ad iránymutatást, hogy az 
új eljárást a megyei bíróságnak kell lefolytatni.
Ellenben  nem kerül  sor  az  elsőfokú  bíróság  részéről  hatáskör 
túllépésre  abban  az  esetben,  ha  az  általa  alkalmazott 
minősítésnek megfelelően az ügyet egyesbírói eljárásban bírálta 
el  és  a  másodfokú  minősítésváltoztatás  következtében  a 
cselekmény már a  bíróság tanácsának eljárása  alá  tartozik.  Az 
ugyanis,  hogy az ügyben első fokon egyesbíró vagy a bíróság 
tanácsa jár el, nem tekinthető hatásköri kérdésnek. Ha azonban 
ilyen esetben a másodfokú minősítés változtatás már az elsőfokú 
bírósági  hatáskört  is  érinti,  tehát  az  ügy  helyi  bíróság  helyett 
megyei bíróság hatáskörébe tartozik, már hatályon kívül helyező 
határozatot kell hozni.
A külön eljárásra tartozó ügyekben, a katonai büntetőeljárásban 
eltérő hatásköri szabályok nem érvényesülnek, míg fiatalkorúak 
helyi  bírósági  hatáskörbe  tartozó  ügyeiben  kizárólagos 
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illetékesség  érvényesül,  mert  ezekben  az  ügyekben  a  megyei 
bíróság székhelye szerinti  helyi  bíróság jár  el.  Nem tekinthető 
hatásköri  szabálynak  a  különleges  eljárásokban  az  ülnökök 
közreműködése nélkül, egyesbíróként történő eljárás sem. Utalni 
kell  arra  is,  hogy  egyes  külön  eljárások  törvényi  feltételeinek 
hiánya  sajátos  következményekkel  jár,  pl.  bíróság  elé  állítás 
alapvető  törvényi  feltételeinek  megsértése  esetén  az  iratokat  a 
bíróság az ügyésznek visszaküldi.

A Be. 373. § II. alapján tanácsülésen meghozható a döntés, ha az 
elsőfokú  bíróság  a  kizárólagos  illetékességre  vonatkozó 
szabályokat  sérti  meg.  Ezekben  az  esetekben  még  tárgyalás 
megkezdése után is áttételi határozatot kell hozni.

11. A  szóbeliség  és  közvetlenség  alapelvével  felépített 
büntetőeljárásban  az  ügyész  és  az  eljárás  résztvevői  a 
bizonyításban és általában a tárgyaláson aktívan közreműködnek. 
Egyes  személyeknek  eljárási  jogaik  közvetlen  gyakorlásának 
érvényesítése  érdekében  az  elsőfokú  tárgyaláson  való  jelenlét 
olyan  fontos  szabály,  hogy  annak  megszegése  feltétlenül  az 
elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül  helyezését  és  az  eljárás 
megismételtetését  vonja  maga  után.  Erre  kerül  sor  elsősorban 
akkor,  ha az ügyész, a vádlott vagy a védő a tárgyaláson való 
kötelező részvételére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg. 
Az ügyész távollétében a törvényben írt esetekben nem tartható 
meg  a  tárgyalás.  Az  ügyész  részvétele  kötelező  az  elsőfokú 
eljárásban,  ha  a  törvény  a  bűncselekményre  ötévi  vagy  ennél 
súlyosabb  szabadságvesztést  rendel,  másodfokon  akkor,  ha  az 
ügyész részvétele az elsőfokú eljárásban kötelező volt, kivéve ha 
annak  oka  a  másodfokú  eljárásban  már  nem  áll  fenn;  ha  a 
vádlottat  fogva  tartják,  ha  a  vádlott  kóros  elmeállapotú, 
függetlenül attól , hogy ez az állapota a beszámítási képességére 
kihat-e  vagy  sem,  ha  a  bíróság az  ügyészt  a  tárgyaláson  való 
részvételre kötelezte, továbbá ha az ügyész maga jelentette be, 
hogy a tárgyaláson részt kíván venni.
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A vádlott kötelező részvétele az elsőfokú tárgyaláson általános 
szabály,  ez  alól  kivétel  a  vádlott  eltávolítása  rendfenntartás 
okából, távollét a vádlott-társ kihallgatásának idejére, továbbá az 
ismeretlen  helyen  vagy  külföldön  lévő  vádlott  távollétében 
lefolytatandó külön eljárás. Ezen túl a szabadlábon lévő vádlott 
távollétében megtartható a tárgyalás és felmentés, illetve eljárás 
megszüntető végzés esetén még ügydöntő határozat hozatalára is 
van lehetőség.
Amennyiben  a  szemlét  helyszíni  tárgyaláson  tartják  meg,  a 
vádlott jelenléte az általános szabályok szerint kötelező. Mivel az 
ítélet  kihirdetése  a  tárgyalás  szerves  része,  a  tárgyalást  csak a 
kihirdetést és a további eljárási cselekményeket követően lehet 
berekeszteni.  A  vádlott  jelenléte  a  kihirdetésnél  kötelező, 
távolléte  hatályon  kívül  helyezési  ok.  Fontos  felhívni  a  Be. 
Novella azon új rendelkezésére a figyelmet, amely szerint ha az 
eljárás  több  vádlott  ellen  folyik,  a  vádlott  távollétében  is 
megtartható a tárgyalásnak az a része, amely őt nem érinti,  és 
ekkor  a  meg  nem  jelent  vádlott  védőjének  távollétében  is 
megtartható e tárgyalásrész akkor is, ha a védelem kötelező.

A vádlott  távollétében felvett és őt érintő bizonyítást meg kell 
ismételni  arra  tekintet  nélkül,  hogy  az  rá  vonatkozóan  terhelő 
vagy mentő volt-e. A tárgyalás  ugyanis osztatlan egész, s ha a 
távollévő  vádlottal  kapcsolatban  ezeket  a  követelményeket 
megszegték, a másodfokú bíróságnak minden további mérlegelés 
nélkül hatályon kívül kell helyezni az ítéletet.

A  védőnek  az  elsőfokú  tárgyalásról  való  távolléte  kötelező 
védelem esetén  abszolút  hatályon  kívül  helyezési  ok.  A védő 
részvétele kötelező a megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság előtt, 
kivéve  a  katonai  eljárást,  a  helyi  bíróságon  akkor,  ha  a 
bűncselekményre  a  törvény  ötévi  vagy  ennél  súlyosabb 
szabadságvesztést  rendel,  helyi  bíróságon,  ha a  terheltet  fogva 
tartják, a terhelt süket, néma, vagy – a beszámítási képességre 
tekintet  nélkül – kóros elmeállapotú, a terhelt  magyar  nyelvet, 
illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, a terhelt egyéb okból nem 
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képes személyesen védekezni, a pótmagánvádló jogi képviselete 
esetén,  továbbá  a  fiatalkorúak  elleni  eljárásban,  a  bíróság  elé 
állítás esetén, ha az eljárást a vádlott távollétében folytatják le, a 
tárgyalástól  történő lemondás  és  a  biztosíték  letétbe  helyezése 
mellett folyó eljárásban.

A  védőnek  az  elsőfokú  tárgyaláson  való  jelenléte  attól  az 
időponttól és addig kötelező, ameddig a kötelező védelemre okot 
adó körülmény, pl. a cselekmény súlyosabb minősítése, a vádlott 
letartóztatása  fennáll.  A  kötelező  védelemre  okot  adó 
körülménynek  a  megszűnése  önmagában  nem,  hanem  csak  a 
bíróság határozata szünteti meg a védői kirendelést. 
Ha  a  kötelező  védelem  a  cselekmény  minősítésétől  függ,  a 
másodfokú  bíróság  által  törvényesnek  tartott  minősítés  az 
irányadó  és  ha  e  minősítésre  figyelemmel  az  elsőfokú 
tárgyaláson a védő részvétele kötelező lett volna, de a tárgyalást 
védő nélkül tartották meg, az ítéletet hatályon kívül kell helyezni. 
Ehhez képest viszont nincs ok a hatályon kívül helyezésre akkor, 
ha az elsőfokon alkalmazott minősítés mellett kötelező védelem 
ellenére a védő a tárgyaláson ugyan nem vett részt, azonban a 
másodfokú  minősítésre  figyelemmel  a  védő  részvétele  a 
tárgyaláson  nem  kötelező.  Ebben  az  esetben  a  cselekmény 
törvényes  minősítése  visszahat  az  elsőfokú  tárgyalásra.  Nem 
feltétlen  hatályon  kívül  helyezési  ok  a  védő  kötelező 
részvételének  elmaradása,  ha  magánindítvány  hiánya  miatt  az 
eljárás megszüntetésének van helye.
Amennyiben  a  tárgyaláson  kötelező  védelem  esetén  a 
meghatalmazott védő helyett  kirendelt védő járt  el,  a tárgyalás 
olyan személy részvétele nélkül tartották meg, akinek jelenléte a 
törvény értelmében kötelező, ha erre nem a meghatalmazott védő 
mulasztása miatt került sor.

Ha  több  vádlott  védelmében  ugyanaz  a  védő  járt  el,  annak 
ellenére,  hogy  a  vádlottak érdekei  ellentétesek,  szintén  ezen  a 
törvényhelyen  alapuló  hatályon  kívül  helyezési  ok  keletkezik 
még akkor is, ha a védelem az adott ügyben nem kötelező. Bár ez 
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nem  kötelező  védelem  esetén  relatív  eljárási  szabálysértésnek 
tekintendő.

A korábbi bírói gyakorlat szerint ha kötelező védelem esetén a 
védő az elsőfokú tárgyaláson jelen volt és a nyomozó hatóság 
csak  a  tárgyalást  megelőző  szakban  mulasztotta  el  védő 
kirendelését,  és  ez  az  ítéletre  lényeges  kihatással  volt,  relatív 
eljárási szabálysértésnek minősül.  Nem lehet abszolút hatályon 
kívül  helyezési  okról  beszélni  abban  az  esetben  sem,  ha  a 
meghatalmazott védő helyett az elsőfokú tárgyaláson megjelent 
védő  részére  a  helyettesítési  meghatalmazást  a  védő  csak  az 
elsőfokú ítélet meghozatalát követően állította ki, de azt a bíróság 
elfogadta.
A  tárgyaláson  a  jegyzőkönyvet  csak  jegyzőkönyvvezető 
készítheti,  ebből  következik,  hogy  ha  az  elsőfokú  tárgyaláson 
jegyzőkönyvvezetőt nem alkalmaztak, a tárgyalást olyan személy 
távollétében  tartották  meg,  akinek  részvétele  a  törvény 
értelmében  kötelező.  Emlékeztetőül  megjegyezzük,  hogy  ha 
jegyzőkönyvvezetőt  a  tárgyaláson  a  kizárásra  vonatkozó 
rendelkezések  megsértésével  alkalmazták,  mivel  személyében 
nem tekinthető a bíróság tagjának, relatív eljárási szabálysértés 
valósul meg.

Más  személyeknek  az  elsőfokú  tárgyaláson  való  kötelező 
jelenlétével kapcsolatban az alábbiakat kell  megjegyezni.  Ha a 
fiatalkorú gondozóját tanúként nem hallgatják ki és ehhez képest 
a  tárgyaláson  nem  volt  jelen,  nem  abszolút  hatályon  kívül 
helyezési ok, hanem relatív eljárási szabálysértés valósul meg. A 
sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, örökös, törvényes 
képviselő,  házastárs,  továbbá  a  tanú,  szakértő  távollétével 
kapcsolatban  abszolút  eljárási  szabálysértés  kívül  nem valósul 
meg, így ezen okból hatályon kívül helyezésre nem kerülhet sor. 
E  személyek  tárgyalásról  való  távolmaradásának  különböző 
eljárásjogi  hatásai,  illetőleg  szankciói  lehetnek.  Ha  azonban  a 
tárgyalásról való távollétük következtében az ítéletre lényegesen 
kiható  további  eljárási  szabálysértés  vagy  megalapozatlanság 
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valósult meg, az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésének lehet 
helye relatív eljárási szabálysértés miatt.

12. A Be. Novella a korábbiakhoz képest bővítette az abszolút 
hatályon kívül helyezési okok körét.

Így feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg abban az esetben 
is, ha a 373.§ I. pontjában írt valamely ok megállapítására és az 
eljárás megszüntetésére törvénysértő módon került sor.

Az új  szabályozás visszatér a Be. eredeti,  1998-ban elfogadott 
rendelkezéseihez, és ezzel együtt magyar büntető perjog 1896-tól 
alkalmazott  megoldásához,  amikor  a  nyilvánosság  kizárását 
abszolút eljárási szabálysértésnek tekinti.
A 237.§ (3) bekezdése alapján a nyilvánosság kizárására erkölcsi 
okból, az eljárásban résztvevő személyek, vagy a tanú védelme, 
az  eljárásban  résztvevő  kiskorú  védelme,  illetve  az  államtitok 
vagy szolgálati titok megőrzése végett kerülhet sor.
A nyilvánosság kizárásának e  törvényi  okai  egyrészt  valamely 
személy  védelmét  vagy  titokhoz,  illetve  személyhez  főződő 
érdek védelmét szolgálják. Így e körben eleget tesz a törvényes 
okból történő kizárásnak az, ha annak alapja a konkrét személy 
méltányolható  védelmi  igényének  nyilvánvalósága,  illetve  a 
titokminősítés kétségtelen ténye.
Ehhez képest a nyilvánosság erkölcsi okból történő kizárásának 
alapja  az  előbbi  körhöz  képest  lényegesen  viszonylagosabb  is 
lehet, ezért mind a nyilvánosságot kizáró bíróságnak, mint pedig 
a felülbíráló bíróságnak körültekintően kell vizsgálnia a kizárás 
ezen okainak feltételeit. E tekintetben irányadónak kell tartani a 
Be.60.§.(1) bekezdésében és a 77.§ (2) bekezdésében foglalt, az 
eljárási  cselekményekre  és  a  bizonyítás  törvényességére 
vonatkozó általános érvényű előírásokat is.

A nyilvánosság törvényes ok nélküli kizárása már a Bp.-ben is 
alaki  semmisségi  ok  volt,  elrendelésének  oka  ha  a  tárgyalás 
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nyilvánossága  a  közrendet  vagy  a  közerkölcsiséget 
veszélyeztetné.75

13. A 373.§ III. pontjában írt új feltétlen szabálysértési ok már 
sokkal lényegesebbnek tekinthető. Hatályon kívül helyezési ok 
ugyanis,  ha  a  bűnösség  megállapítása,  a  felmentés,  az  eljárás 
megszüntetése,  a  cselekmény jogi  minősítése,  vagy a  büntetés 
kiszabása,  illetve  intézkedés  alkalmazása  tekintetében  az 
elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének oly mértékben 
nem tett eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra alkalmatlan, 
vagy az ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben 
ellentétes.
A  bíróság  az  ítéletet  indokolni  köteles,  és  a  büntetőjogi 
főkérdések  illetve  eljárás  megszüntetése  vonatkozásában 
meghatározott mértékű elmulasztása következtében nincs reális 
lehetőség  az  ítélet  értelmezésére  és  vitatására,  az  ítélet  nem 
bírálható felül és ez a hiányosság a fellebbezési eljárásban nem 
pótolható.  Az  indokolási  kötelezettség  még  súlyosabb 
megsértése, ha az első fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel 
teljes  mértékben  ellentétes.  Ebben az  esetben az  indokolásban 
összefoglalt  tények  nem  támasztják  alá  a  rendelkező  részben 
írtakat.
A másodfokú bíróság mozgásterét e kérdésben nyilván az szabja 
meg, hogy mérlegelhet a tekintetben, hogy az „oly mértékben” 
vagy  „teljes  mértékben”  kitétel  és  a  büntetőjogi  főkérdések, 
illetve az eljárás megszüntetése között a szoros összefüggés meg 
van-e, vagy sem.
Ennél  a  kérdésnél  figyelemmel  kell  lenni  arra  is,  hogy  az 
indokolási  kötelezettség  megsértése  fűződhet  ténykérdéshez  és 
jogkérdéshez  egyaránt.  A  jogi  indokolási  kötelezettség 
megsértése illetve hiányossága természetéből adódóan általában 
nem eredményezhet  abszolút  hatályon  kívül  helyezési  okot.  A 
megalapozatlanság  törvényi  eseteit  el  kell  határolni  a 
ténykérdésekkel  kapcsolatos  indokolási  kötelezettség 
megsértésétől.  Előbb  tehát  abban  kell  állást  foglalni,  hogy  az 

75 Balogh, Illés, Vargha im.28.o.
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ítélet megalapozatlansága kiküszöbölhető-e. Több cselekményes 
ügyben az egyes részcselekmények tekintetében fennálló hiányos 
indokolás relatív eljárási szabálysértésnek minősülhet.
A jelenlegi abszolút hatályon kívül helyezési okok jórészét szinte 
szószerinti azonos fogalmazásban ismerte már a Bp. is, és jelen 
esetben tanúi lehetünk egy feltétlen eljárási szabálysértést jelentő 
ok  feléledésének,  amelyet  a  Bp.  úgy  fogalmazott  meg,  hogy 
„alaki  semmisségi  ok,  ha  az  ítéletnek  rendelkező  része 
érthetetlen,  vagy  az  indokolás  az  ítélet  rendelkező  részének 
ellentmond.”  A korabeli  indokolás  szerint  érthetetlen  az  ítélet 
rendelkező része akkor „ ha a bíróság akaratát abból nem lehet 
kivenni.” Ide értve azt az esetet is, ha az ítélet rendelkezése csak 
magyarázat  vagy  az  indokolás  segítségével  állapítható  meg. 
Mindig megsemmisítendő volt  tehát  az  ítélet,  ha  a  rendelkező 
rész nem volt kellő szabatosággal, világosan megfogalmazva. Az 
indokolást pedig akkor tekintette a Bp. „törvényszerűnek” ha ki 
van benne fejtve az, hogy a bíróság mely tényeket és mily okból 
tart  bebizonyítottnak,  továbbá  felsorolandók  azok  az  okok, 
amelyek a jogi kérdések eldöntésénél irányadók voltak.76 

14. Speciális  abszolút  hatályon  kívül  helyezési  okot  fogalmaz 
meg  a  373.§  (1)  bekezdés  4.)  pontja  a  lemondás  tárgyalásról 
külön  eljáráshoz  kapcsolódva.  Ez  a  külön  eljárás  –  bár  a 
gyakorlatban  nem  terjedt  el  –  tekinthető  a  magyar  vádalku 
intézményének,  amely  az  eljárás  gyorsítását,  egyszerűsítését 
lenne  hivatott  szolgálni.  Egy  sajátos,  az  ügyész  közvetítésével 
létrejött  ítéleti  alku,  amely  teljes  mértékben  rokonítható  az 
angolszász jogterület hasonló, de a spanyol „conformidad” vagy 
az olasz „pattegiamento” intézményéhez.
A  jogintézmény  megőrzéséhez  fűzött  garanciák  védelmének 
tekinthető,  hogy  ha  az  alkalmazásának  törvényi  előfeltételei 
nincsenek  meg,  az  kötelező  hatályon  kívül  helyezést 
eredményez. Ennek megfelelően a másodfokú bíróság hatályon 
kívül  helyezi  az  ítéletet,  ha  a  lemondást  a  tárgyalásról  nyolc 
évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

76 Vargha, Illés, Balogh im.32.o.

178



miatt  kezdeményezik,  ez  alól  kivéve  az  együttműködő  terhelt 
esetét, a vádlott a tárgyalásról kifejezetten nem mondott le, nem 
tett beismerő vallomást, vagy ezt az eljárást a magánvádló, vagy 
a pótmagánvádló indítványa alapján folytatták le.
A másodfokú bíróság a hatályon kívül helyezés mellett aszerint 
küldi meg az iratokat az ügyésznek vagy a bíróságnak, hogy a 
törvényi  előfeltételek  hiánya  az  eljárás  melyik  szakaszában 
jelentkezett.

15. A 374.§ rendelkezése arra az esetre tartalmaz szabályozást, 
ha  a vádlott  halála,  elévülés vagy kegyelem folytán  az  eljárás 
megszüntetése miatt hatályon kívül helyezett ügyben az elsőfokú 
eljárásban  az  elkobzásra,  vagyonelkobzásra  vagy  polgári  jogi 
igényre  vonatkozó  rendelkezéseket  a  másodfokú  bíróság 
hatályában  tartja,  ha  ezekre  nézve  nem  jelentettek  be 
fellebbezést.  A halál,  az  elévülés,  a  kegyelem szükség  szerint 
megszünteti  a vádlott felelősségre vonásának lehetőségét.  Ez a 
rendelkezés  pedig  –  amennyiben  ellene  jogorvoslatot  nem 
jelentettek  be  –  arra  nyújt  lehetőséget,  hogy  az  elkobzással,  a 
vagyonelkobzással  érintett  dolgok  az  állam  tulajdonába 
kerüljenek, és ne maradjon el a sértett kárának megtérülése sem.
A  374.§  rendelkezéseit  a  476/B/2003.  számú  AB  határozat 
módosította,  így  a  hatályos  törvény  alapján,  hogy  ha  a 
másodfokú bíróság az eljárást a 373.§ (1) bekezdés I e./ pontja 
alapján  szüntette  meg,  lehetőség  van  az  elsőfokú  bíróság 
ítéletének  az  elkobzásra,  vagyonelkobzásra  és  a  polgári  jogi 
igény  megállapítására  vonatkozó  rendelkezéseinek  hatályban 
tartására, ha ezekre nézve nem jelentettek be fellebbezést.

A 374.§ (3) bekezdése a favor defensionis elvét juttatja érvényre, 
amikor a vádlott érdekében abszolút eljárási szabálysértés esetén 
sem írja elő az ítélet hatályon kívül helyezését,  ha a bíróság a 
vádlott, vagy a védő távollétében hozott felmentő ítéletet, illetve 
a felmentő rendelkezést nem kell hatályon kívül helyezni.
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375. § (1)77 A másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletét 
hatályon kívül helyezi, és az első fokú bíróságot új eljárásra 
utasítja,  ha a  373.  §  (1)  bekezdésének II.  pontjában fel  nem 
sorolt,  és  a  másodfokú  eljárásban  nem  orvosolható  olyan 
eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatással volt az 
eljárás lefolytatására, illetőleg a bűnösség megállapítására, a 
bűncselekmény minősítésére, illetőleg a büntetés kiszabására 
vagy  intézkedés  alkalmazására.  Ilyennek  kell  tekinteni 
különösen,  ha  a  bizonyítás  törvényességére  vonatkozó 
szabályokat megsértették, az eljárásban részt vevő személyek 
a  törvényes  jogaikat  nem  gyakorolhatták,  vagy  ezek 
gyakorlását korlátozták.
(2) A felmentő ítéletet, illetőleg az ítélet felmentő rendelkezését  
nem kell  hatályon kívül helyezni,  ha az (1) bekezdés szerinti  
eljárási  szabálysértés  a  vádlott  vagy  a  védő  törvényes 
jogainak gyakorlását korlátozta.
(3)78 Az ítéletet az (1) bekezdés alapján nem kell hatályon kívül 
helyezni,  ha  a  bíróság  a  törvény  kötelező  rendelkezése 
ellenére nem tartott előkészítő ülést.
(4)79 Ha  az  elsőfokú  bíróság  a  lefoglalt  dologról,  az 
elkobzásról,  illetőleg  a  vagyonelkobzásról  a  törvény 
rendelkezése  ellenére  nem  rendelkezett,  és  a  döntéshez 
szükséges  adatok  a  másodfokú  eljárás  során  bizonyítás 
felvétele keretében nem tisztázhatóak, a másodfokú bíróság az 
elsőfokú bíróságot az 569. § (1) bekezdésében írt különleges 
eljárás lefolytatására utasítja.

1. Az abszolút, vagy feltétlen eljárási szabálysértéseken kívül 
az  elsőfokú  eljárás  során  megvalósulhatnak  olyan  eljárási 
szabálysértések, amelyek ebbe a körbe ugyan nem tartoznak, de 
kétségkívül  az  eljárás  megsértésének  tekinthetők.  Az  eljárási 
szabálysértések  a  fellebbezések  alapjául  is  szolgálhatnak,  de 
azokat ezek hiányában hivatalból is a felülbírálat során vizsgálni 
kell.  Az eljárási  szabálysértés fogalma alá tartozik az elsőfokú 
bírósági  eljárás  lefolytatását  a  bizonyítási  cselekmények 

77Megállapította: 2006. évi LI. törvény 163. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
78 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 216. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
79 Beiktatta: 2002. évi I. törvény 216. § (2). Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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foganatosítását  és  azok  módját,  sorrendjét,  tartalmi,  formai 
kellékeit, a határidőket, stb. és mindenekelőtt az eljárásban részt 
vevők  jogait  szabályozó  rendelkezések  megszegése,  azok 
helytelen alkalmazása, illetve nem alkalmazása.
Figyelemmel kell  azonban lenni  arra  is,  hogy a  büntetőeljárás 
feladatának gyakorlati szempontjából, de az eljárás résztvevőinek 
érdekében  sem volna  célszerű,  ha  az  eljárási  törvény  bármely 
rendelkezésének  bármilyen  megsértése  az  elsőfokú  bíróság 
részéről minden esetben az ítélet hatályon kívül helyezését és az 
eljárás megismétlését vonná maga után.
Ezért  a jelentéktelen súlyú, érdemi kihatással nem járó eljárási 
szabálysértéseknek nem feltétlenül kell ezt a hatást tulajdonítani. 
A  Be.  375.  §-a  szabályozza  tehát  azokat  az  eljárási 
szabálysértéseket,  amelyek  nem  tartoznak  a  Be.  373.  § 
rendelkezései  alá,  hanem  egyéb  eljárási  szabálysértések, 
mégpedig olyanok, amelyek akkor adnak okot az ítélet hatályon 
kívül  helyezésére,  ha  súlyuknál,  jellegüknél  fogva  lényegesen 
befolyásolták az elsőfokú ítéletet.
Az ebben a kérdésben való állásfoglalás általában körültekintő 
értékelést  igényel,  ezért  ezeket  az  eljárási  szabálysértéseket  a 
bíróság tárgyaláson bírálja el.
Nem vitatható, hogyha bármilyen eljárási szabálysértés is történt 
az  elsőfokú  eljárásban,  ezek  megállapítása  mindig  fontos  az 
elsőfokú bíróság munkájának további irányítása és az egységes 
és  törvényes  jogalkalmazás  biztosítása  szempontjából.  Ezért 
ezeket  általában  a  másodfokú  határozat  indokolásában  kell 
rögzíteni.  Ugyancsak mellőzhetetlen feladat  azonban az észlelt 
eljárási  szabálysértések  súlyának,  jellegének,  az  ügy  érdemét 
érintő  voltának  az  értékelése,  ennek  eredményeként  a 
következmények levonása a másodfokú döntésben és mindezek 
meggyőző alátámasztása a másodfokú határozat indokolásában.

Az  elsőfokú  eljárásban  előforduló  eljárási  szabálysértések 
különféle fajtáinak és az ítéletre lényegesen kiható jellegüknek a 
megítélésére  egy  következetesnek  mondható  bírói  gyakorlat 
alakult  ki.  Ezek  általában  hasznos  eligazításul  szolgálnak  a 
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gyakorlatban  jelentkező  eljárási  szabálysértések  különböző 
változatainak helyes elbírálásához is.

2. A bírói gyakorlat szerint az eljárási szabálysértések, amelyek 
általában az eljárás résztvevőinek jogait érintik különösen akkor 
befolyásolják  lényegesen  az  ítéletet,  ha  nélkülük  az  elsőfokú 
bíróság  a  büntetőjogi  főkérdésekben  másként  döntött  volna. 
Ezért elsősorban azok számítanak ilyennek, amelyek az eljárási 
alapelveket és alapvető rendelkezéseket, az eljárás résztvevőinek 
jogait, magát az elsőfokú bírósági eljárást, a tárgyalás törvényes 
rendjét  sértették,  továbbá  amelyek  a  bizonyítás  törvényes 
lefolytatását és ennek során az indítványok, észrevételek helyes 
elbírálását és mindezzel összefüggésben a tényállás maradéktalan 
tisztázását  akadályozták.  Az  ebben  a  körben  megvalósuló 
szabálysértések rendszerint lényeges kihatással vannak a vádlott 
javára  vagy  terhére,  a  bűnösség,  a  minősítés,  a  büntetés,  az 
intézkedések  alkalmazására,  és  valószínűsítik  a  hatályon  kívül 
helyezést követő megismételt eljárásban az ügy érdemét illetően 
az első fokú ítélethez képest az eltérő döntés lehetőségét.
Így  pl.  relatív  eljárási  szabálysértés  és  a  résztvevők  jogainak 
törvénysértő  korlátozása  miatt  hatályon  kívül  kell  helyezni  az 
elsőfokú ítéletet, ha a védő nélkül eljáró vádlottat a tanács elnöke 
nem oktatta  ki  arra  a  jogára,  hogy a  fellebbezés  bejelentésére 
háromnapi határidőt tarthat fenn, és a vádlott emiatt nem élt a 
fellebbezés jogával. Ugyancsak relatív eljárási szabálysértés, ha 
kötelező védelem esetén a meghatalmazott védő idézése elmaradt 
és  a  tárgyalást  kirendelt  védő  jelenlétében  tartották  meg. 
Amennyiben  a  vádlott  ehhez  nem  járult  hozzá,  úgy  abszolút 
eljárási  szabálysértés  valósul  meg,  abban  az  esetben  pedig  ha 
mindez nem kötelező védelem esetén fordul elő, relatív eljárási 
szabálysértésről  van  szó.  Ugyancsak  lényeges  eljárási 
szabálysértés,  ha  az  elkobzásra  irányuló  eljárásban  hozott 
határozattal  kapcsolatban  a  kirendelt  védőnek,  mint 
képviselőjének  tárgyalás  tartása  iránti  kérelmét  a  bíróság 
törvényes ok nélkül elutasítja.
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Az  ítéletre  ugyancsak  lényeges  kihatással  lehet  az  az  eljárási 
szabálysértés is, amikor a meghatalmazott védő, bár az ügyben a 
védelem  nem  kötelező,  a  tárgyalásról  távozik  és  a  bíróság  a 
tárgyalást folytatja és ítéletet hoz a vádlottnak a védelem jogára 
való  megfelelő  figyelmeztetése  nélkül.  Szintén  relatív  eljárási 
szabálysértés,  ha  kötelező  védelem  esetén  a  nyomozás  során 
elmulasztották  a  védő  kirendelését  és  ez  relatív  eljárási 
szabálysértés  abban  az  esetben  is,  ha  a  tárgyaláson  már 
biztosítják a védő részvételét. Lényegében hasonló a helyzet, ha 
a vádlott nagykorú hozzátartozójának védőkénti közreműködését 
akadályozzák.
Az  elsőfokú  eljárásban  felvett  bizonyítással  összefüggésben 
megvalósuló lényeges eljárási szabálysértés az, amikor a bíróság 
jelentős  tényre  vonatkozó bizonyítási  indítványt  indokolatlanul 
utasított  el,  ide  értve  a  polgári  jogi  igény  megállapításának 
kérdését is. Ez egyúttal megalapozatlanná is teheti az ítéletet a 
tényállás felderítésének hiánya miatt.
Ugyancsak  eljárási  szabálysértés  a  bizonyítási  indítványnak 
„elkésettség”  okából  való  elutasítása  a  bizonyítási  eljárás 
befejezése előtt. 
A  tanúk  kihallgatására  vonatkozó  törvényes  rendelkezések 
megszegése  ugyancsak  relatív  eljárási  szabálysértés.  A 
közvetlenség elvének sérelme következtében lényeges  kihatása 
lehet  az  ítéletre  annak  az  eljárási  szabálysértésnek,  amikor  a 
tanúnak  a  tárgyalás  anyagává  nem tett  nyomozati  vallomására 
alapítanak ténymegállapításokat, vagy amikor a tanú nyomozati 
vallomását  a  tárgyaláson  törvényes  ok  nélkül  olvassák  fel. 
Ugyanez  a  helyzet  a  tanúskodás  alóli  mentesség  indokolatlan 
kiterjesztésénél is. Lényeges eljárási szabálysértés, ha a bíróság a 
kényszergyógykezelés  elrendelésének  feltételeit  vizsgálva  az 
elmeorvosszakértői  vélemény  hiányosságai  ellenére  a 
tárgyaláson csak az egyik orvosszakértőt hallgatja meg, továbbá 
amikor az ügyben a vádlott felügyeleti szervének alkalmazottját 
rendeli ki szakértőként.
A  sértett,  illetőleg  képviselője  értesítésének  elmulasztása  a 
tárgyalásról  az  ítéletre  lényeges  kihatással  járó  eljárási 
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szabálysértés lehet, mivel a sértett így nem gyakorolhatja az őt 
megillető eljárási jogokat. Relatív eljárási szabálysértést valósít 
meg  a  vádlottnak,  a  védőnek,  az  ügyésznek  és  más 
résztvevőknek a tárgyalásra való idézésére, értesítésére, továbbá 
a tárgyaláson való kötelező jelenlétére vonatkozó rendelkezések 
megsértése, ide értve a szabálytalan,  téves tartalmú idézéseket, 
értesítéseket is, mert ezek lényeges kihatással lehetnek az ítéletre.

További  relatív  eljárási  szabálysértés  lehet  a  vádirat 
kézbesítésének elmulasztása abban az esetben is, ha a védelem 
emiatt  a  tárgyalás  elnapolását  nem kérte,  vagy  ha  a  tárgyalás 
előkészítő szakaszában bizonyítás felvétele és annak alapján az 
eljárás megszüntetésére kerül sor, minthogy az eljárásnak ebben 
a szakaszában bizonyítás felvételére nincs lehetőség.
Ellenben  nincs  helye  az  elsőfokú  ítélet  hatályon  kívül 
helyezésének abból az okból, hogy a bíróság a törvény kötelező 
rendelkezése  ellenére  nem  tartott  előkészítő  ülést.  A  bíróság 
ugyanis  a  tárgyaláson  mindazt  megteheti,  amit  az  előkészítő 
ülésen  megtehetett  volna,  ezért  ez  az  eljárási  szabálysértés  az 
ítéletre lényeges kihatással nem lehet.
Ugyancsak  az  ügy  érdemére  kiható  eljárási  szabálysértés  a 
törvényi  egységet  alkotó  bűncselekmény  valamely 
részcselekményére  nézve  az  eljárás  elkülönítése,  ez  ugyanis 
bizonyos esetekben oda vezetne, hogy a cselekmény a törvényi 
egység  szerint  nem volna  minősíthető.  Szintén  ide  tartozik  az 
egyik vádlottal kapcsolatban az egyébként elkülöníthető eljárás 
indokolatlan  felfüggesztése  akkor,  amikor  a  felfüggesztés  oka 
csak a másik vádlottra vonatkozik. Ugyancsak eljárási szabályt 
sért a közvádas ügy ugyanazon vádlott ellen folyó magánvádas 
üggyel  való  egyesítése  akkor,  ha  az  ügyész  a  magánvád 
képviseletét nem vette át.
A tárgyaláson ittas állapotban megjelent vádlott kihallgatása és a 
tárgyalás megtartása szintén eljárási szabályt sért, mert a vádlott 
éppen ittas állapota miatt nem tudhatott megfelelően védekezni. 
Ellenben  az  eljárás  olyan  hiányossága,  amely  az  elsőfokú 
tárgyalási jegyzőkönyv kiegészítésével pótolható, nem ad alapot 
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az ítélet hatályon kívül helyezésére, viszont a jegyzőkönyvvezető 
kizárására vonatkozó rendelkezések megsértése már, amint erre 
hivatkoztunk is, relatív eljárási szabálysértésnek minősül. Abban 
az  esetben  pedig,  ha  a  tárgyaláson  jegyzőkönyvvezetőt  nem 
alkalmaztak, abszolút eljárási szabálysértés valósul meg.
Ugyancsak lényeges eljárási szabálysértés, de már a másodfokú 
bíróság részéről, ha a megalapozott elsőfokú ítélet tényállását a 
másodfokú  bíróság  a  vádlottnak  a  fellebbezési  tárgyaláson  az 
utolsó  szó  jogán  történt  felszólalása  alapján  az  egyéb 
bizonyítékok  figyelmen  kívül  hagyásával  helyesbíti  és  erre 
alapítja a határozatát.
A fiatalkorúakra vonatkozó külön eljárási szabályok megsértése 
általában  alapul  szolgálhat  a  határozatnak  a  hatályon  kívül 
helyezésére,  így  például  amikor  a  fiatalkorú  személyi 
körülményeire vonatkozó tények felderítetlenek maradtak, mert 
nem  tárták  fel  a  gondozó  személyét  és  így  tanúként  sem 
hallgathatták ki.

Relatív  jellegű  eljárási  hiba,  ha  a  bíróság  azt  megelőzően 
nyilatkoztatja  a  vádlottat  a  bűnösségre,  hogy  figyelmeztette 
volna a hallgatás jogára, illetve ha nem tisztázza egyértelműen, 
hogy a vádat a terhelt megértette-e.
Kétségtelen,  hogy  a  jogszabály  a  terhelt  tárgyalási 
kihallgatásának  menetét  nem  egy  helyen  és  meglehetősen 
bonyolultan szabályozza ( Be.117.§., 288-290.§ ). A 2003. július 
1-jétől  hatályos  perjogi  törvény  helyes  alkalmazása  szerint 
azonban garanciális  követelmény,  hogy a  hallgatási  jogra  való 
figyelmeztetés megelőzze a bűnösségről tett vádlotti előadást. A 
bűnösség elismerése, vagy vitatása óhatatlanul kihatással van a 
terhelti  vallomásra,  és  a  büntetőjogi  felelősség  megítélésére, 
ezért elengedhetetlen, hogy a terhelt e körben csak akkor szóljon, 
ha már ismert előtte, hogy nem köteles vallani, mely álláspont 
következik az önvádra kötelezés tilalmának elvéből is. Ugyanezt 
az  álláspontot  képviseli  a  Büntetőeljárás  jog  kommentár  a 
gyakorlat számára szerzője is. 80

80 Büntetőeljárás jog kommentár a gyakorlat számára: im.788-789.o.
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Eljárási szabálysértés, amennyiben a bíróság nem hoz alakszerű 
végzést a mentességi jog kérdésében, ha a tanú vallomástételt a 
mentességi okra hivatkozva megtagadja, mint ahogy az is, ha a 
bíróság nem beazonosítható módon, csak általánosságban oktatja 
ki a tanút a mentességi jogára.
Nem feltétlen jellegű perjogi szabálysértés, amikor a bíróság a 
Be.287.§  (4)  bekezdésében  foglaltaktól  eltérve  ismétli  meg  a 
tárgyalást,  ha  az  ülnök  személyében  történt  változás.  Ilyen 
esetben  a  tárgyalás  anyagának  ismertetése  nem  szorítkozhat 
csupán az előző tárgyalási jegyzőkönyvek ismertetésére, hanem 
tárgyalás  anyagává  kell  tenni  ismertetéssel  a  korábbi 
tárgyalásokon  felolvasott  okiratokat,  jegyzőkönyveket, 
szakvéleményeket is.  Csak így garantálható, hogy a bíróság új 
tagja megfelelően megismerje az ügyet.
Relatív eljárási szabálysértés, ha a bíróság indokoltsága ellenére 
nem figyelmezteti a tanút a Be.82.§ (1) bekezdés b) pontjában írt 
mentességi jogára.
Eljárási  szabályt  sért  azon  szakvélemény  bizonyítékként 
értékelése, melynek elkészítésében olyan szakértő vett részt, aki 
a  szemlebizottság  tagjaként  közreműködött  a  rendőrségi 
helyszíni  szemlén,  így kizárt  a  szakértésből.  Ebben az esetben 
másik szakértő kirendelésével kell orvosolni az eljárási hibát.
Eljárási  szabálysértés valósul meg akkor is,  ha a bíróság azon 
esetben, amikor a törvény szerint két szakértőnek kell véleményt 
adnia, csak az egyik szakértőt hallgatja meg a tárgyaláson.

3. Az  indokolási  kötelezettség  teljes  mértékű  megszegése, 
amint  láttuk  abszolút  eljárási  szabálysértés.  Amennyiben  az 
indokolási  kötelezettség  megsértése  a  másodfokú  bíróság 
megítélése  szerint  nem  teljes  mértékű,  akkor  relatív  eljárási 
szabálysértésről beszélünk.
Az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségét akkor sérti meg, 
ha  az  indokolás  hiányosságai  miatt  részben  nem  lehet 
megállapítani, hogy az ítéletét mire alapozta. Az indokolásának 
lényege az, hogy tartalma alapján ellenőrizni lehessen a határozat 
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megalapozottságát  és  törvényességét,  az  abban  foglalt  döntés 
helytállóságát.  A  bírósági  határozatoknak  ténybeli  és  jogi 
megalapozottsággal kell rendelkezniük. Eljárási szabálysértés, ha 
az  elsőfokú  bíróság  a  döntés  ténybeli  és  jogi  indokolására 
vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.

Az indokolási kötelezettség megszegéséről lehet beszélni akkor 
is,  ha a tényállás  érdemben helytálló, a valóságnak, a történeti 
tényeknek megfelel,  de  a megállapítások a  másodfokú bíróság 
számára  éppen  a  hiányos  indokolás  miatt  ellenőrizhetetlenek. 
Ennek következtében a bírói gyakorlat szigorú követelményeket 
támaszt  az  elsőfokú ítélet  indokolásával  kapcsolatban,  ugyanis 
mindenképpen szükséges a logikai összhang, egyrészt a lényeges 
tényekre  vonatkozó megállapítások és  a  vonatkozó bizonyítási 
anyag,  másrészt  a  ténymegállapítások  és  azok  jogi  értékelése 
között. A határozat rendelkező részében foglalt döntés ténybeli és 
jogi  alátámasztására  szolgáló  érveknek  meggyőzőknek  és 
minden  kételyt  kizáróknak  kell  lenniük.  Az  ezzel  kapcsolatos 
mulasztások  mind  relatív  eljárási  szabálysértést  valósíthatnak 
meg.
Meg kell azonban jegyezni, hogy nem igényelnek indokolást a 
pervezető  végzések,  az  ún.  rövidített  indokolásról  pedig  külön 
törvényi  rendelkezés  van,  amely  szerint  ha  a  kihirdetés  útján 
közölt ügydöntő határozat ellen sem az ügyész, sem a vádlott, 
sem a védő nem jelent  be fellebbezést,  a határozat  indokolása 
csupán  a  tényállásból  és  az  alkalmazott  jogszabályok 
megjelöléséből is állhat. A felmentő ítélet indokolásából még a 
tényállás is mellőzhető.
A tényállás indokolásának hiányossága hatályon kívül helyezésre 
adhat  okot,  ha  az  elsőfokú  bíróság  az  ellentétes  bizonyítékok 
sokoldalú  értékelését  elmulasztotta.  Ide  tartozik  az  az  eset, 
amikor a bíróság csak általánosságban hivatkozik a bizonyítási 
anyagra, bár több vádlottnak több bűncselekményéről, vagy több 
mozzanatú  bűncselekményről  van  szó.  Részletesen  kell 
megindokolni, különösen ellentétes tartalmú bizonyítékok esetén 
azt,  hogy  a  bíróság  melyik  vádlottnak  milyen  cselekményére 
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vonatkozóan,  a  tényállás  mely  részeit  milyen  bizonyítékok 
alapján  és  miért  fogadta  el  valóban,  illetve  az  ezekkel 
kapcsolatos bizonyítékokat egészben vagy részben miért vetette 
el.
Az ellentmondó bizonyítási  anyag alapos értékelése különösen 
elengedhetetlen  a  tanúvallomásokkal  kapcsolatban.  A  tanúk 
nevének puszta felsorolása csak akkor elegendő és fogadható el, 
ha  lényegében  egybehangzó tanúvallomásokról  van  szó.  Az is 
indokolási  hiányosság,  ha  a  bíróság  nem  fejti  ki,  hogy  a 
vádlottnak  a  tárgyaláson  felolvasott  nyomozati  vallomását  mi 
okból  nem fogadta  el  és  miért  vette  figyelembe a  tárgyaláson 
elhangzott  vallomását,  és  természetesen fordítva  is  így  van.  A 
megállapított  tények  alátámasztásaként  nem  elég  az  ítéletbe 
egyszerűen  átvenni  a  szakértő  megállapításait,  hanem  a 
bíróságnak  ellenőriznie  kell  a  szakértői  vizsgálat  teljességét, 
logikai, ténybeli megalapozottságát és azt, hogy annak alapjául 
milyen  okiratok  vagy  egyéb  adatok  szolgáltak.  A  határozat 
indokolásában  foglalkozni  kell  a  szakvélemény  meggyőző 
erejével, helytállóságával, különösen akkor, ha a szakvéleményt 
a bíróság nem fogadja el.
A bizonyítás  iránt  tett  indítványokkal  kapcsolatos  álláspontot, 
különösen  az  elutasítás  indokait  az  ügydöntő  határozat 
indokolásában  kell  kifejteni.  Általában  a  tényállás 
megállapításával  és  a  bizonyítékok  értékelésével  kapcsolatos 
álláspont hiányos kifejtése vagy elmulasztása az ítéletre lényeges 
kihatású és annak hatályon kívül helyezésére okot adó eljárási 
szabálysértés  lehet.  A  tényállás  ismertetése,  illetőleg  annak 
indokolása, hogy a bíróság a vád tárgyává tett magatartást miért 
nem  látta  bizonyítottnak,  felmentő  ítéletben  is  kötelező.  A 
ténybeli  indokolás  elmulasztásában  megnyilvánuló  eljárási 
szabálysértés egyúttal az ítélet megalapozatlanságára is utalhat.

4. Az ítélet jogi indokolásának, vagyis egyrészt a megállapított 
tények  és  bizonyítékok,  másrészt  a  tények  jogi  értékelése,  a 
jogkövetkezmények  alkalmazása  közötti  kapcsolat  kifejtésének 
teljes vagy részleges elmulasztása is relatív eljárási szabálysértés. 
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Ez akkor van lényeges kihatással az ítéletre, ha emiatt kétségessé 
válik az ítélet megalapozottsága, illetőleg nem teszi lehetővé a 
megállapítások, a ténybeli, jogi következtetések, és ennek folytán 
a  határozatban  foglalt  döntés  helytállóságának  ellenőrzését, 
vagyis lényegében az ügy felülbírálatát.
A jogszabályokra való utalás, vagy azok puszta felsorolása nem 
jelenti  a  határozatokkal  kapcsolatos  jogi  indokolási 
kötelezettségének a teljesítését, ugyanis ki kell fejteni az okokat, 
amelyek  alátámasztják  a  bíróság  döntését,  a  felmentés 
indokolásául sem elegendő a törvényhelyekre történő egyszerű 
hivatkozás.  Különösen  fontos  a  részletes  és  konkrét  jogi 
indokolás  akkor,  ha  több  vádlottnak  több  bűncselekményéről, 
illetőleg szerteágazó tényállásról, azok elkülönülő részeiről van 
szó. A törvényi rendelkezésnek az az előírása, hogy a határozat 
indokolásában  ki  kell  fejteni  a  határozat  rendelkezéseinek 
indokait,  teljes  mértékben  vonatkozik  a  jogi  indokolásra  is.  A 
büntetés  megállapítása,  a  minősítés,  a  büntetési  nemnek  és 
mértékének megválasztása, mind jogi indokolást igényel. A jogi 
indokolás elmulasztása vagy csak részbeni teljesítése a ténybeli 
indokolás hibáihoz képest a gyakorlatban ritkábban jelentkeznek 
olyan súlyúnak, amelyek miatt nem lehet megállapítani, hogy a 
bíróság  ítéletét  mire  alapozta,  vagyis  a  jogi  indokolási 
kötelezettség  megszegésével  kapcsolatos  eljárási  szabálysértés 
kevésbé befolyásolja lényegesen az ítéletet és teszi szükségessé a 
hatályon kívül helyezést. Ilyen eset lehet mégis, ha a határozat 
rendelkező  és  indokolási  része  nem teljes  körben,  de  jelentős 
kérdésekben  egymásnak  ellentmond,  és  ennek  feloldása  a 
rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetséges.

5. Azt  a  kérdést,  hogy  az  észlelt  eljárási  szabálysértés 
lényegesen befolyásolta-e az ítéletet, s így indokolt-e a hatályon 
kívül  helyezés,  az  összes  körülmények  alapján  elsősorban  a 
résztvevők  jogainak  érvényesülése  szempontjából  kell 
megvizsgálni. A bírói gyakorlat közvetlenül az elsőfokú bírósági 
eljárásban  megvalósult  szabálysértéseknek  tulajdonít  ebből  a 
szempontból jelentőséget. A nyomozás során előfordult eljárási 
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szabálysértések akkor jöhetnek figyelembe, ha azok kihatása az 
ügy érdemére  az  elsőfokú bírósági  eljárásban is  megmaradt,  s 
azokat  az  elsőfokú  bíróság  nem  orvosolta,  illetőleg  nem 
küszöbölte  ki,  vagy  nem  pótolta.  A másodfokú  felülbírálatról 
rendelkező törvényhely is az első fokú ítéletet és az azt megelőző 
bírósági  eljárást  jelöli  meg  a  felülbírálat  tárgyaként,  de  a 
bíróságnak a nyomozás során vétett eljárási szabálysértéseket is 
vizsgálnia kell.
A  hatályon  kívül  helyezés  azonban  nem  tekinthető 
diszkrecionális  bírósági  jognak,  mert  ha  a  törvényi  feltételei 
fennállnak,  a  hatályon  kívül  helyezés  kötelező.  A másodfokú 
bíróság  az  észlelt  eljárási  szabálysértés  érdemi  kihatását 
mérlegeli és ebben a kérdésben meggyőződése alapján dönt, de 
ha  a  szabálysértésnek  az  ítéletre  való  lényeges  befolyását 
megállapította,  a  hatályon  kívül  helyezést  kevés  kivételtől 
eltekintve nem mellőzheti.

6. Relatív  eljárási  szabálysértés  esetén  a  felmentő  ítélet  és 
felmentő rendelkezés hatályon kívül helyezésének mellőzésével 
kapcsolatos  törvényi  rendelkezés  a  favor  defensionis  elvének 
megfelelően  célszerűségi  és  egyszerűsítési  megfontolásokon 
alapszik.  Ha  az  elsőfokú  bíróság  a  védelem  törvényes  jogait 
érintő eljárási szabálysértés ellenére felmentő ítéletet hozott, az 
eljárási  szabálysértésnek  nyilvánvalóan  nem  volt  lényeges 
kihatása  az  ítéletre  és  ezért  kizárólag  emiatt  az  eljárás 
megismételtetése  szükségtelen.  Ehelyett  a  bejelentett  egyéb 
fellebbezéseket  kell  elbírálni,  s  ilyenkor  az  egy  vádlottra 
vonatkozó  ítéletet  részlegesen  is  hatályon  kívül  lehet  helyezni 
vagy  megváltoztatni,  illetőleg  helybenhagyni.  Ugyanilyen 
megfontoláson alapszik a törvénynek az a rendelkezése, amely a 
tanácsülésen  elbírálható  abszolút  hatályon  kívül  helyezési 
szabálysértés  esetére  is  lényegében  ugyanilyen  rendelkezést 
tartalmaz.
Relatív  eljárási  szabálysértés  esetén  a  hatályon  kívül  helyezés 
más esetekben is szükségtelen lehet. Így pl. akkor, ha az eljárási 
szabálysértés nem a felmentett,  hanem az elítélt  vádlott  javára 
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történik, de terhére fellebbezés nincs. Ebben az esetben ugyanis 
céltalan  volna  a  hatályon  kívül  helyezés,  mert  a  súlyosítási 
tilalom folytán a megismételt eljárásban nem lehetne a vádlott 
büntetését  súlyosítani.  Abban  az  esetben,  ha  az  eljárási 
szabálysértéseknek  abszolút  formájáról  van  szó,  vagy  ha  új 
bizonyítékok alapján tett új ténymegállapítások eltérő helyzetet 
teremtenek, akkor a megismételt eljárásban a súlyosítási tilalom 
már nem érvényesül, és ilyen esetekben nyilván a hatályon kívül 
helyezés szükségtelen volta sem jöhet szóba.
Amennyiben a másodfokú bíróság a relatív eljárási szabálysértés 
mellett egyúttal anyagi jogszabálysértést is tapasztal, kötelező az 
eljárási  szabálysértés  következményének  az  alkalmazása,  tehát 
felülbírálat  mellőzése  mellett  az  ítéletet  hatályon  kívül  kell 
helyezni.
A  vádlott  javára  történt  relatív  eljárási,  illetőleg  anyagi 
jogszabálysértés  együttes  előfordulásának  olyan  esetében 
azonban, amikor a vádlott terhére fellebbezés nincs, a súlyosítási 
tilalom érvényesülése miatt szükségtelen volna a hatályon kívül 
helyezés. Ebben az esetben ugyanis a megismételt eljárásban sem 
lehetne súlyosabb büntetést kiszabni. Az anyagi jogszabályt ért 
sérelem korrekciójára, ha ennek feltételei fennállnak, rendkívüli 
perorvoslatok vagy különleges eljárás útján kerülhet sor.
A relatív eljárási szabálysértésre alapított hatályon kívül helyezés 
az  eddig  említett  eseteken  túl  is  részleges  lehet  több  vádlott, 
illetve kivételesen egy vádlott esetében is.

376. §81 (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét  
hatályon kívül  helyezi,  és az  elsőfokú bíróságot  új  eljárásra 
utasítja,  ha  a  352.  §  alapján  ki  nem  küszöbölhető 
megalapozatlanság  a  bűnösség  megállapítását  vagy  a 
büntetés  kiszabását,  illetőleg  az  intézkedés  alkalmazását 
lényegesen befolyásolta.
(2)  Az  ítélet  felmentő  rendelkezését  nem kell  hatályon  kívül  
helyezni, ha az ítélet csupán egyéb részében megalapozatlan.

81 Megállapította: 2002. évi I. törvény 217. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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377.  §  A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  
hatályon  kívül  helyezi,  és  az  eljárást  megszünteti  az  olyan 
bűncselekmény miatt, amelynek a vádlott felelősségre vonása 
szempontjából nincs jelentősége.
378.  §  (1)82 A  hatályon  kívül  helyező  végzés  indokolása 
tartalmazza  a  hatályon  kívül  helyezés  okát,  továbbá  a 
másodfokú  bíróságnak  a  megismételt  eljárásra  vonatkozó 
iránymutatását.
(2)  A  másodfokú  bíróság  elrendelheti,  hogy  az  ügyet  az 
elsőfokú bíróság más tanácsa vagy - kivételesen - más bíróság 
tárgyalja.

1. A Be. 376. § (1) bekezdése alapján a másodfokú bíróság az 
elsőfokú bíróság ítéletét  akkor  is  hatályon  kívül  helyezi  és  az 
elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 352. § alapján ki nem 
küszöbölhető megalapozatlanság a bűnösség megállapítását vagy 
a  büntetés  kiszabását,  illetve  az  intézkedés  alkalmazását 
lényegesen befolyásolta.
A  másodfokú  bíróság  hatályon  kívül  helyező  határozatának 
különböző  esetei  vannak.  A  hatályon  kívül  helyezést  a  már 
tárgyaltak szerint a legsúlyosabb jellegű eljárási szabálysértések, 
az  egyéb  jellegű,  relatív  perjogi  hibák,  illetve  a 
megalapozatlanság alapozhatja meg.
Az  ítéletnek  megalapozatlanság  okából  történő  hatályon  kívül 
helyezését  a  tényállás  súlyos  fogyatékosságai  tehetik 
szükségessé.  Ebben  az  esetben  a  másodfokú  bíróságot  a 
megalapozatlan  elsőfokú  ténymegállapítások  nem  kötik.  Az 
eljárás  gyorsítását  szolgáló  pergazdaságossági  szempontok 
ugyanakkor  amellett  szólnak,  hogy  az  elsőfokú  ítélet 
tényállásának kisebb hibáit a másodfokú bíróság lehetőleg maga 
orvosolja,  sőt  csak  mint  egy  kisegítő  jellegű  rendelkezés  a 
hatályon  kívül  helyezés  arra  az  esetre,  ha  az  ítélet 
megalapozatlansága  a  rendelkezésre  álló  eszközökkel  nem 
küszöbölhető  ki.  Hatályon  kívül  helyezésre  tehát  csak  a 
megalapozatlanság  legsúlyosabb  eseteiben  kerül  sor.  Ez  a 
megoldás  biztosítja  a  büntetőeljárások  időszerűségét,  a  kisebb 

82 Megállapította: 2002. évi I. törvény 218. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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jelentőségű  tényállási  hiányosságok  miatt  az  eljárások 
elhúzódásával járó hatályon kívül helyezések lehető elkerülését.
 A megalapozatlanságból  történő  hatályon  kívül  helyezés  első 
feltétele  tehát,  hogy  a  rendelkezésre  álló  eszközökkel  a 
másodfokú  bíróság  a  megalapozatlansági  hibát  ne  tudja 
kiküszöbölni. A másodfokú bíróságnak mindenekelőtt abban kell 
állást  foglalnia,  hogy  egyáltalán  megalapozatlan-e  az  ítélet, 
amennyiben  igen,  úgy  vizsgálnia  kell  a  tényállás  közvetlen 
módosításának, kiegészítésének, helyesbítésének a lehetőségét is. 
Így  megalapozatlansági  okból  történő  hatályon  kívül  helyezés 
alapfeltétele  a  súlyos  fokú  vagy  túlnyomórészi 
megalapozatlanság. Az ilyen széleskörű megalapozatlanság már 
a másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki.  Ez a súlyosfokú 
megalapozatlanság a másodfokú bíróság részéről kétféleképpen 
ismerhető fel. Egyrészt nyomban a felülbírálat során, másrészt a 
tényállás  kiegészítés  vagy  helyesbítés,  illetve  bizonyítás 
eredményeként. Ez utóbbiak során keletkezett új tények ugyanis 
ellentétbe kerülhetnek a tényállásnak azzal a részeivel, amelyekre 
a kiegészítés, a helyesbítés, vagy a bizonyítás nem terjed ki és 
amelyekkel  kapcsolatban  a  bizonyítékokat  a  másodfokú 
eljárásban eltérően értékelni nem lehet.
Súlyos  fokú  megalapozatlanság  esetén  nem  a  tényállás 
módosításának,  hanem  az  eltérő  megállapításának  a 
szükségessége merül fel, az pedig alapvetően nem megengedett. 
Ez a helyzet teremti meg a hatályon kívül helyezés lehetőségét, 
illetve szükségességét. Már hivatkoztunk is rá, hogy kivételesen 
eltérő  tényállás  megállapításának  szükségessége  esetén  is 
mellőzhető  a  hatályon  kívül  helyezés  és  nincs  akadálya 
ténykérdésben a reformatórius döntésnek akkor, ha a másodfokú 
bizonyítás eredményéhez képest a vádlott felmentésének vagy az 
eljárás megszüntetésének van helye.

A megalapozatlanságból  történő  hatályon  kívül  helyezés  első 
feltétele  tehát  akkor  valósul  meg,  ha  az  észlelt 
megalapozatlanság  a  tényállás  egészére  vagy  túlnyomórészére 
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kiterjed,  ami  a  másodfokú bíróság  számára  rendelkezésre  álló 
eszközökkel nem küszöbölhető ki.
Annak azonban, hogy a másodfokú bíróság az ítéletet ez alapján 
hatályon  kívül  helyezhesse,  további  feltétele  az,  hogy  a 
megalapozatlanság  a  bűnösség  megállapítását  vagy  a  büntetés 
kiszabását lényegesen befolyásolja. A törvény e szabályozásában 
is célszerűségi és pergazdaságossági szempontok érvényesülnek. 
Nem volna ugyanis értelme az elsőfokú eljárás megismétlésének, 
ha az új eljárásban tisztázandó tények előre láthatóan nem, vagy 
nem  lényegesen  érintenék  az  említett  büntetőjogi  főkérdések 
érdemi eldöntését. Így a minősítés alapjául szolgáló tények ebből 
a  szempontból  akkor  jelentősek,  ha  lényeges  összefüggésben 
vannak a bűnösség megállapításával, illetőleg a büntetéssel.

2. Annak  eldöntése,  hogy  az  észlelt  súlyos  fokú 
megalapozatlanság  mikor  érintheti  lényegesen  a  bűnösség 
megállapítását,  vagy  a  büntetés  kiszabását,  a  másodfokú 
bíróságnak az adott ügy összes körülményei alapos figyelembe 
vétele alapján kell eldöntenie. Ez az értékelés hasonló feladatot 
jelent  a  relatív  eljárási  szabálysértések  érdemi  kihatásának  a 
megítéléséhez. Elsősorban azt igényli, hogy a másodfokú bíróság 
a  büntetőjogi  felelősség  alapja  és  mértéke  vonatkozásában 
jelentős tények várható alakulását vegye számításba az esetleges 
megismételt eljárás előre látható fejleményei alapján.
Amennyiben a megalapozatlanság a tényállás egészére kiterjed, 
mellőzhetetlen a hatályon kívül helyezés. Kizárt ugyanis, hogy a 
teljes  megalapozatlanságnak  ne  legyen  lényeges  befolyása  a 
bűnösség megállapítására vagy a büntetés kiszabására.
A tényállás  túlnyomó  részét  érintő  megalapozatlanság  esetén 
rendszerint ugyancsak hatályon kívül helyezésnek van helye. Ez 
mégis  kivételesen  mellőzhető  akkor,  ha  a  megalapozatlanság 
nem hat  ki  lényegesen a  bűnösség megállapítására,  illetőleg a 
büntetés  kiszabásra.  Ez  utóbbi  akkor  fordulhat  elő,  ha  a  több 
bűncselekménnyel  vádolt  személyt  az  elsőfokú  bíróság 
kiemelkedő  súlyú  bűncselekményben  bűnösnek  mondta  ki, 
kisebb  jelentőségű  bűncselekmények  vádja  alól  felmentette, 
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ugyanakkor  a  megalapozatlanság  csak  ezekkel  a  felmentő 
rendelkezésekkel  kapcsolatos,  bár  esetleg  jelentős  terjedelmű 
tényállásrészt  érint.  Hasonló  a  helyzet  a  folytatólagos 
bűncselekmény  egyes  részcselekményeit  illetően.  Ezekben  az 
esetekben lehetséges, hogy a büntetés mértéke nem módosulna 
számottevően, ha a megismételt eljárásban a vádlottat a kisebb 
jelentőségű  bűncselekmények miatt  is  bűnösnek mondanák ki. 
Ezért  ilyenkor,  bár  jelentős  terjedelmű,  de  a  büntetőjogi 
főkérdések  megítélésére  nem  lényeges  kihatású 
megalapozatlanság ellenére sem kell az elsőfokú ítéletet hatályon 
kívül  helyezni  és  új  eljárást  elrendelni,  hanem  a  kisebb 
jelentőségű  bűncselekmény  miatt  részbeni  hatályon  kívül 
helyezéssel az eljárást meg kell szüntetni.

3. A  bírói  gyakorlat  részletesen  kimunkálta  a  súlyos  fokú 
megalapozatlanságnak  azokat  a  változatait,  amelyek 
kiküszöbölése  meghaladja  a  másodfokú  bíróság  számára 
rendelkezésre  álló  lehetőségeket.  A  megalapozatlanságnak  e 
körbe  vonható,  különösen  a  tényállás  felderítetlenségével, 
hiányosságával, vagy hiányával kapcsolatos eseteire már részben 
adtunk  magyarázatot.  A  megalapozatlanságnak  ezek  a 
megnyilvánulásai,  ha  részleges  természetűek,  a  tényállás 
közvetlen módosítását, ha széleskörűek, az itt írt feltételekkel az 
ítélet hatályon kívül helyezését eredményezik.
Megalapozatlanságot  jelent  és  a  másodfokú  eljárásban  nem 
küszöbölhető  ki,  ha  az  elsőfokú  bíróság  által  megállapított 
tényállás  jelentős  mértékben  iratellenes,  mert  a  másodfokú 
bíróság nem mérlegelheti felül az első bírói bizonyíték értékelést 
még akkor sem, ha esetleg rendelkezésre állnak az iratokban a 
helyes tényálláshoz szükséges adatok.
Mindezeken felül  a  megalapozatlanság az ítélet  hatályon kívül 
helyezésére ad okot a bírói gyakorlat szerint abban az esetben is, 
ha döntő körülményekre nézve ellentmondó bizonyítékok vannak 
és  a  bíróság  a  további  bizonyítást  hivatalból  nem  teljesítette. 
Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy a 75.§ (3) 
bekezdése új helyzetet teremt, mert, ha erre azért került sor, mert 
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az  ügyész  nem  tett  eleget  teljes  körűen  a  vád  bizonyítására 
kiterjedő  kötelezettségének,  az  ebből  eredő  ténymegállapítási 
hiányosságok megalapozatlansági hibaként nem értékelhető.

Ugyancsak hatályon kívül helyezésre kerülhet sor, ha az elsőfokú 
bíróság felderítetlenül hagyott  olyan tényeket,  amelyektől  függ 
annak  megítélése,  hogy  a  vádlottakkal  szemben  nyomatékos 
enyhítő  vagy  nyomatékos  súlyosító  körülményt  kell-e 
figyelembe  venni,  és  ehhez  képest  a  büntetésüket  lényegesen 
eltérően kell-e kiszabni.
Szintén hatályon kívül helyezésre ad okot, ha az elsőfokú bíróság 
nem tett  eleget  bizonyítás  felvételi  kötelezettségének és  széles 
körben az ügy érdemére lényeges kihatással hagyta tisztázatlanul 
a  vádlottnak  a  tárgyalás  és  a  nyomozás  során  tett  vallomásai 
közötti  alapvető  ellentéteket.  Ugyancsak  hatályon  kívül 
helyezésre adhat okot a fiatalkorú elleni bűnügyben, ha a vádlott 
szellemi fogyatékosságával,  illetőleg a cselekmény indítékaival 
kapcsolatos tényállás  tisztázatlan, vagy a bűnösség kimondását 
lényegesen  érintő  terhelő  és  mentő  körülmények 
megállapításának  alapjául  szolgáló  tények  maradtak 
felderítetlenül.
Ellenben nincs törvényi alap megalapozatlanság okából hatályon 
kívül helyezésre az ügy érdemi elbírálását nem érintő lényegtelen 
tényállási  részletek,  a  büntetést  nem  lényeges  mértékben 
befolyásoló  tények  felderítése  végett.  Továbbá  akkor  sem,  ha 
vagyoni  előny  vagy  elkobzás  alá  eső  érték  megfizetésére 
kötelezés alapjául szolgáló tények tisztázatlanok, ez esetben az 
elsőfokú bíróságot különleges eljárás lefolytatására kell utasítani.

4. A favor  defensionis  elve  a  relatív  eljárási  szabálysértések 
esetén is töretlenül érvényesül. Ezért ha az ítélet felmentő része 
megalapozott és egyúttal törvényes, szükségtelen az ítélet egészét 
hatályon kívül helyezni akkor, ha az utóbbi határozatra csak az 
ítélet egyéb részeit érintő megalapozatlanság okából van szükség. 
Ebben az  esetben,  valamint  akkor  is,  ha  a  másodfokú bíróság 
menti  fel  egyes  bűncselekmények  vádja  alól  az  egyebekben 
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bűnösnek  kimondott  vádlottat  lehetőség  van  az  egy  vádlottra 
vonatkozó  ítélet  részleges  hatályon  kívül  helyezésére  is.  Több 
bűncselekményben  bűnösnek  kimondott  vádlott  esetében 
azonban a részleges hatályon kívül helyezés pl.  csak az egyik 
bűncselekménnyel  kapcsolatos  tényállás  megalapozatlansága 
miatt  kizárt,  mert  az  ilyen  megoldás  sértené  a  vádlott 
bűncselekményei egységes elbírálásának követelményét.
Mindemellett  azonban  figyelembe  kell  venni,  hogy  még  a 
megalapozatlan tényállásra alapított vagy egyébként törvénysértő 
felmentő rendelkezést sem lehet hatályon kívül helyezni akkor, 
ha  az  ítélet  felmentő  rendelkezése  ellen  kifejezetten  nem 
fellebbeztek. Ezek a szabályok a vádlott érdekében és az eljárás 
egyszerűsítése végett érvényesülnek.
Az  ítéletnek  megalapozatlanság  okából  való  hatályon  kívül 
helyezését  illetően  is  érvényes  az  az  elv,  hogy  a  másodfokú 
bíróság a hatályon kívül  helyezést  a  törvényben írt  több okra, 
tehát  a  megalapozatlanság  mellett  akár  abszolút,  akár  relatív 
eljárási szabálysértésekre is alapíthatja.

5. A Be. 377. §-a értelmében a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti 
az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vádlott felelősségre 
vonása  szempontjából  nincs  jelentősége.  Erre  nyilván  sor 
kerülhetett volna már az elsőfokú eljárásban is. Az a tény, hogy 
ez  elmaradt  és  a  másodfokú bíróság  ezt  megteszi,  a  két  bírói 
fórum szemléletének különbségét mutatja. A másodfokú bíróság 
döntése  mintegy  iránymutatásul  is  szolgálhat.  Ez  a  törvényi 
rendelkezés  egyébként  azok  sorába  tartozik,  amelyek 
célszerűségi okból az opportunitásnak enged teret.
A másodfokú bíróság ezt a határozatát csak tárgyaláson hozhatja 
meg,  mert  a  másodfokú  bíróság  e  döntésénél  érvényesül  a 
tényálláshoz  kötöttség  szabálya.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 
jelentéktelen  súlyú  bűncselekmény  megítélésénél  irányadó  az 
elsőfokú  bíróság  által  megállapított  ténybeli  alap,  vagyis  az 
elsőfokú bíróság ítéleti tényállása. 
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A  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróságnak  a  jogi 
következtetését  felülbírálja,  de  kötve  van  az  azok  alapjául 
szolgáló tényálláshoz. 
Lehetséges azonban, hogy a másodfokú bíróság a tényállásnak az 
említett  okokkal  kapcsolatos  részeit,  esetleg  egyéb  tényállási 
részekkel  együtt  megalapozatlannak  találja.  Ez  esetben  az 
általános szabályok szerint lehetőség van a vonatkozó tényállási 
részek  kiegészítésére,  helyesbítésére  és  az  így  kiegészített, 
helyesbített  tényállás  ezt  követően lesz az alapja  a  másodfokú 
felülbírálatnak.  Abban  az  esetben,  ha  a  jelentéktelen  súlyú 
bűncselekmény  megállapítását  szolgáló  tényállási  rész 
súlyosfokú megalapozatlanságban szenved, elvileg felmerülhetne 
a hatályon kívül helyezés lehetősége, azonban erre nyilván nem 
kell, hogy sor kerüljön, mert azzal a döntéssel, hogy a másodfokú 
bíróság  a  felelősségre  vonás  szempontjából  jelentőséggel  nem 
bíró  bűncselekmény  miatt  megszünteti  az  eljárást,  mindezt 
szükségtelenné teszi. 

5. A Be.  378.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  hatályon  kívül 
helyező végzés indokolása tartalmazza a hatályon kívül helyezés 
okát,  továbbá a  másodfokú bíróságnak a  megismételt  eljárásra 
vonatkozó iránymutatását is. 
A hatályon kívül helyező végzés indokolása aszerint alakul, hogy 
a  hatályon  kívül  helyezés  eljárási  szabálysértés  vagy 
megalapozatlanság miatt történt-e. Az előbbi esetben az észlelt 
eljárási  szabálysértés,  az  utóbbinál  a  megalapozatlanság 
mibenlétét kell kifejteni a törvényhelyekre való pontos utalással. 
A hatályon kívül helyezés okát a szükséghez képest attól függően 
kell  körülírni,  hogy a hatályon kívül helyezés az ítéletnek egy 
vagy több vádlottra, illetőleg kivételesen (részfelmentés esetén) 
ugyanazon vádlott egyik vagy másik cselekményére vonatkozó 
részével kapcsolatos.
Az eljárási szabálysértés megjelölése viszonylag egyszerűbb az 
abszolút  eljárási  szabálysértések  eseteiben,  azonban  még  ez 
esetben  sem  elegendőek  az  általános  utalások  pl.  a  bíróság 
törvénysértő  megalakítására,  hatáskör  hiányára,  stb.,  hanem 
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pontosan meg kell jelölni a Be-nek azokat a szakaszait, amelyek 
a  bíróság  összetételéről,  kizárásáról,  hatásköréről,  stb. 
rendelkeznek  és  ismertetni  azokat  a  tényeket,  módozatokat, 
amelyekkel  az  elsőfokú  bíróság  a  törvényes  rendelkezéseket 
megsértette.
A  relatív  eljárási  szabálysértés  esetén  már  valamelyest 
részletesebben  indokolt  és  szükséges  az  okok  megjelölése  és 
kifejtése. Az elsődleges feladat itt is az, hogy az észlelt eljárási 
szabálysértéseket  a  törvényhelyekre  pontos  utalással  meg  kell 
jelölni és ki kell fejteni, hogy azokat az elsőfokú bíróság milyen 
módon sértette meg. Figyelemmel azonban arra, hogy a relatív 
eljárási  szabálysértések  nem  önmagukban,  hanem  csak  akkor 
adnak alapot hatályon kívül helyezésre, ha az ítéletet lényegesen 
befolyásolták,  a  másodfokú  bíróságnak  közölnie  kell  ezzel  a 
körülménnyel kapcsolatos álláspontját is és rá kell mutatnia arra, 
hogy az eljárási szabálysértés az ügy érdemi elbírálását milyen 
vonatkozásban  és  miért  befolyásolta.  Az  indokolásból  ki  kell 
tűnnie  annak is,  hogy  a  hatályon  kívül  helyezés  nem céltalan 
súlyosítási tilalom hiányára tekintettel.
Ugyancsak  körültekintő  és  többirányú  indokolást  igényel  a 
hatályon kívül helyezés okának kifejtése akkor, ha annak oka az 
ítélet megalapozatlansága. Ez esetben meg kell jelölni az adott 
ügyben  észlelt  megalapozatlanság  mibenlétét,  megnyilvánulási 
módját,  másrészt  a  megalapozatlanság  széles  körét,  azaz  a 
tényállás egészére vagy túlnyomó részére kiterjedő voltát és azt, 
hogy  a  másodfokú  bíróság  számára  rendelkezésre  álló 
eszközökkel az nem küszöbölhető ki. Ezen túlmenően pedig azt 
is  ki  kell  mutatni,  hogy  a  megalapozatlanság  lényegesen 
befolyásolta  a  bűnösség  megállapítását  vagy  a  büntetés 
kiszabását.  Nyilvánvaló,  hogy  ha  a  hatályon  kívül  helyező 
végzés több okra van alapítva, ennek a végzés indokolásából a 
szükséges  részletességgel  ki  kell  tűnnie.  Ez  vonatkozik  a 
másodfokú bíróság iránymutatására is.
A hatályon  kívül  helyező  másodfokú  végzés  indokolásában  a 
hatályon kívül  helyezés  okának kifejtését  követően következni 
kell a megismételt eljárásra vonatkozó részletes iránymutatásnak, 
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ugyanis ez a másodfokú határozat indokolásának szerves része. 
Nyilvánvaló, hogy a hatályon kívül helyezés okának világos és 
meggyőző  kifejtése  már  önmagában  is  eligazításul  szolgál  a 
megismételt eljárásban elvégzendő eljárási cselekményekre, de a 
másodfokú  bíróságnak  külön  is  figyelmet  kell  fordítania  arra, 
hogy a megismételt eljárásban ítélkező bíróság a hatályon kívül 
helyezés  okának  megismerésén  és  megértésén  túl  tisztában 
legyen  azzal,  hogy  az  új  eljárást  miként  kell  lefolytatni. 
Természetesen az iránymutatás tartalmát, jellegét is az határozza 
meg,  hogy  milyen  okból  történt  a  hatályon  kívül  helyezés  és 
abból  következően  milyen  szabálysértéseket  vagy 
megalapozatlanságot kell orvosolni az új eljárásban.
Az iránymutatás viszonylag egyszerű feladat akkor, ha a hatályon 
kívül  helyezés  oka  eljárási  szabálysértés,  mert  ilyenkor  az 
iránymutatás lényegében abból áll, hogy a másodfokú bíróság az 
eljárási  szabálysértés  pontos  megjelölése  mellett  rámutat  a 
megismételt eljárásban alkalmazandó eljárási szabályra, illetőleg 
az elmulasztott eljárási cselekmény pótlására.
Tulajdonképpen  hasonló  feladatot  jelent  az  iránymutatás  a 
megalapozatlanság okából történt hatályon kívül helyezés esetén 
is.  Az  esetek  jelentős  részében  a  megalapozatlanság  okának, 
széles  körének  és  az  ügy  érdemi  elbírálására  kiható  voltának 
kifejtése  már  maga  is  eligazítást  ad.  Ehhez  képest  azonban 
szükség szerint külön is részletezni kell a megismételt eljárásban 
elvégzendő  teendőket.  Így  különösen  a  megalapozatlanság 
leggyakoribb  megnyilvánulása  a  felderítetlenség  okából  való 
hatályon kívül  helyezés  esetén  kell  pontosan  rámutatni  a  még 
tisztázandó  tényekre  és  a  beszerzendő  bizonyítási  eszközökre. 
Irányítást  kell  adni  a  tényállás  felderítéséhez  szükséges  egyéb 
eljárási  cselekmények  elvégzésére  is,  pl.  szembesítések  a 
kihallgatások,  kényszerintézkedések,  szakértő  meghallgatása, 
iratok  beszerzése,  stb.  Általában  arra  is,  hogy  a  bíróság  a 
megismételt eljárásban milyen bizonyítékokat vonjon értékelési 
körébe,  illetőleg milyen  eldöntésre  váró  kérdésekben foglaljon 
állást,  hogy  mindezek  útján  az  észlelt  megalapozatlanságot 
kiküszöbölhesse.  Iránymutatást  lehet  tehát  adni  a  bizonyítás 
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tárgyát,  a  bizonyítás  törvényességét  és  teljességét  érintő 
rendelkezések  megtartására  az  adott  ügyben,  de  nem  szabad 
állást  foglalni  akár  közvetve  sem a  beszerzendő  bizonyítékok 
mikénti értékelését illetően. Ez utóbbi feladat teljesítése ugyanis 
a megismételt eljárásban ítélkező bíróságra tartozik. Amennyiben 
szükséges,  az  iránymutatásban  ki  kell  térni  a  megismételt 
tárgyalás  egyszerűsítését  célzó  rendelkezések 
alkalmazhatóságára is,  továbbá arra  nézve is,  hogy a  hatályon 
kívül  helyezés  folytán  az  eljárást  mely  szakaszától  kell 
megismételni.
Ami  az  eljárási  szabálysértés  kijavítása,  illetőleg  a 
megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében adott  iránymutatás 
során  az  anyagi  és  eljárási  jogszabályok  helyes  alkalmazását 
illeti,  a  másodfokú  bíróság  az  ide  vonatkozó  álláspontját  a 
szükséghez képest természetesen kifejtheti. Különösen akkor, ha 
megalapozatlanságból  történő  hatályon  kívül  helyezésről  van 
szó,  lehet  indokolt  a  tényállási  változatoktól  függő,  pl.  több 
vádlott  vagy  több  cselekmény  esetén,  iránymutatás  adása  az 
anyagi jogszabály helyes alkalmazására a bűnösség, a minősítés 
vagy a büntetéskiszabás kérdésében.
A törvény kifejezetten nem mondja ki, hogy a másodfokú bíróság 
iránymutatása a megismételt eljárásban ítélkező bíróság számára 
kötelező,  de  ez  a  gyakorlatban  így  érvényesül.  Az 
iránymutatásnak  ilyen  értelemben  való  kötelező  volta  a  bírói 
függetlenséget  nem  érinti,  mert  az  iránymutatás  a  törvény 
megtartására vonatkozik,  a  törvénynek pedig a bíró is  alá van 
vetve. Az iránymutatás nem terjedhet ki a bírói meggyőződésre, a 
bizonyítékok  mikénti  értékelésére,  a  hozandó érdemi döntésre. 
Az  anyagi  jogszabály  alkalmazására  adott  iránymutatás  sem 
kötelező az elsőfokú bíróság számára.
Az  iránymutatásnak  az  említett  keretek  közötti  quasi  kötelező 
jellege  közvetve  abból  is  adódik,  hogy  az  attól  eltérő 
állásfoglalás és döntés a megismételt eljárásban hozott határozat 
megfellebbezése esetén újból a másodfokú bíróság felülbírálata 
alá kerül.
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Ugyanakkor  a  megismételt  eljárásban  hozott  elsőfokú  ítélet 
felülbírálása során a másodfokú bíróságot változatlan tényállás 
mellett sem köti az előző hatályon kívül helyező végzésben adott 
iránymutatás.
A hatályon kívül  helyező  végzést  hozó másodfokú bíróságnak 
joga van az ítélet első fokon jogerőre emelkedett részében észlelt 
törvénysértésekre  vagy  egyéb hiányosságokra  is  rámutatni.  Az 
ilyen észrevételek, különösen ha a Legfelsőbb Bíróság, vagy az 
ítélőtábla részéről történik, a jogalkalmazás törvényességének és 
egységességének  biztosítása,  az  első  fokon  ítélkező  bíróságok 
irányításának szempontjából igen fontosak.
A bírák kizárásával kapcsolatos Be. szakaszok úgy rendelkeznek, 
hogy ha a hatályon kívül helyezésre megalapozatlanságból került 
sor, akkor a megismételt eljárásban másik bíró jár el. Emellett a 
másodfokú  bíróság  maga  is  elrendelheti,  hogy  az  ügyet  az 
elsőfokú  bíróság  más  tanácsa,  vagy  kivételesen  más  bíróság 
tárgyalja. E rendelkezéseknek alapja, hogy az ügyben korábban 
már bizonyos álláspontot elfoglalt bíráktól egyes esetekben nem 
várható,  hogy  a  másodfokú  iránymutatásnak  megfelelő  és  az 
eredeti  felfogásuktól  eltérő  ténybeli  vagy  jogi  álláspontra 
helyezkedjenek  és  annak  alapján  megnyugtató,  új  döntést 
hozzanak. Az ügynek az elsőfokú bíróság másik tanácsa, avagy 
más bíróság által történő tárgyalására a másodfokú tárgyaláson 
az ügyész is tehet indítványt.
A  gyakorlatban  viszonylag  ritkán  fordul  elő  másik  bíróság 
kijelölése a megismételt eljárásra.  Ez általában akkor indokolt, 
amikor  az  elsőfokú  bíróság  eljárásában,  illetőleg  ítéletében 
feltűnően súlyos mulasztások észlelhetők, vagy egyoldalú, nem 
tárgyilagos szemlélet érvényesült akár tény, akár jogkérdésekben, 
vagy  akkor,  ha  az  elsőfokú  bíróság  a  korábbi  hatályon  kívül 
helyező  végzésben  adott  iránymutatásnak  nem  tett  eleget.  A 
másik tanács vagy más bíróság eljárására vonatkozó utasítást a 
másodfokú  hatályon  kívül  helyező  végzés  rendelkező  részébe 
kell foglalni. Ez a rendelkezés pervezető jellegű, ezért indokolást 
nem igényel.
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Bírói gyakorlat:

4/1999.Büntető  Jogegységi  Határozat:  A  fiatalkorúak  tanácsának  összetételére  vonatkozó  törvényi  
rendelkezések megsértése miatt a másodfokú bíróság a kényszerintézkedések tárgyában hozott első fokú  
határozatot  hatályon  kívül  helyezi  és  az  elsőfokú  bíróságot  új  eljárásra  utasítja  akkor  is,  ha  a  
határozatot kizárólag a felnőtt korú terhelt fellebbezése folytán bírálja felül.

A  bűncselekmény  helyszínén  az  intézkedő  rendőröknek  a  cselekményt  elismerő  terhelt  nyilatkozatát  
rögzítő  rendőri  jelentés  és  a  rendőrök  tanúvallomása  bizonyítékként  nem  vehető  figyelembe,  ha  a  
rendőrök a terheltet  kikérdezése előtt nem figyelmeztették arra, hogy nem köteles nyilatkozatot tenni  
(IH.2005.136.).

A határozathirdetésre elnapolt tárgyaláson meg nem jelent vádlottnak és védőnek indokolt ítéletet kell  
kézbesíteni, amit nem helyettesíthet az ítélet rendelkező része, és a rövidített indokolás szabályai sem  
alkalmazhatóak (IH.2005.139.).

A törvényes vád hiányára való hivatkozás alaptalan, ha a vádirat tényállást leíró részében tartalmazza a  
sikkasztás  alapjául  szolgáló  cselekményt,  amellyel  azonos  az  ítéletben  megállapított  tényállás  
(BH.2002.347.).

A  másodfokú  bíróság  határozata  ellen  emelt  felülvizsgálati  indítvány  alaptalan,  ha  a  határozat  
kiadmányára tévesen került rá az elsőfokú eljárásban részt vett tanács elnökének a neve, aki a végzés  
kijavítása  tárgyában  hozott  határozat  szerint  nem  volt  a  fellebbezési  eljárást  lefolytató  másodfokú 
bíróság tagja ( BH. 2002.48.) 

A  perújítási  eljárás  eredményeként  hozott  és  első  fokon  jogerőre  emelkedett  ítélet  hatályon  kívül  
helyezése  feltétlen  eljárási  szabálysértés  miatt,  mivel  a  perújítási  eljárás  során  hozott  határozat  
meghozatalában ugyanaz a hivatásos bíró vett részt, aki az alapügyben hozott perújítással megtámadott  
határozatot egyesbíróként meghozta (BH.2001.516.)

A  szemérem  elleni  erőszak  miatt  indult  bűnügyben  a  gyámhatóság  magánindítványa  a  másodfokú  
eljárásban is pótolható ( BH.2001.508.).

A  fogva  lévő  terhelt  ügyében  a  védő  és  az  ügyész  részvétele  nélkül  megtartott  tárgyalás  feltétlen  
hatályon kívül helyezési okot valósít meg, mert a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg,  
akinek  a  részvétele  a  törvény  szerint  kötelező,  mely  az  első  fokon  jogerőre  emelkedett  ügydöntő  
határozat tekintetében is felülvizsgálati ok ( BH.2001.466.).

A törvényes vád hiánya nem állapítható meg, ha a bíróság olyan bűncselekményben is megállapítja a  
vádlott  bűnösségét, amelyre a nyomozás nem terjed ki, de az ügyész a tárgyaláson felmerült tények 
alapján élt a vádkiterjesztés lehetőségével ( BH.2001.98.)

Ha a terhelt a másodfokú bíróság jogerős határozata ellen fellebbezést jelent be, ennek a törvényben 
kizárt fellebbezésnek az elutasítása nem az elsőfokú, hanem a másodfokú bíróság hatáskörébe tartozik  
(BH.2001.59.). (Szerzői megjegyzés: Feltéve ha nincs helye harmadfokú eljárásnak).

A bíróságnak a bizonyítási eljárás során nem csak joga, hanem kötelessége is a vád esetleges ténybeli  
pontatlanságainak  a  helyesbítése,  hiányosságainak  a  pótlása,  ami  nem  jelenti  a  vádelv  sérelmét  
(BH.2001.57.).

Az eljárási szabálysértés miatt előterjesztett felülvizsgálati indítvány esetén nincs lehetőség arra, hogy a 
Legfelsőbb  Bíróság  olyan  terhelt  ügyében  is  folytassa  le  az  eljárást,  aki  nem  terjesztett  elő  
felülvizsgálati indítványt (BH.2000. 533.).

Hat hónapon belül a tárgyalás megismételhető a korábbi tárgyalás anyagának az ismertetésével, feltéve,  
hogy a hivatásos bíró személyében nem történt változás (BH2000. 291.).
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Hatályon kívül helyezést eredményező feltétlen eljárási  szabálysértés valósul  meg, ha a vád súlyára  
tekintettel a büntetőeljárásban a védő részvétele kötelező, és az elsőfokú bíróság a terhelt és a védője  
távollétében hallgatja ki a többi terheltet, holott a távolmaradt terhelt és a többi terhelt cselekménye  
között - a társtettességben elkövetés folytán - tárgyi összefüggés van (BH.2000.290).

Az  a  hatályon  kívül  helyezést  eredményező  feltétlen  eljárási  szabálysértés,  hogy  az  eljárást  olyan  
személy  távollétében  tartották  meg,  akinek  a jelenléte  a  törvény szerint  kötelező,  nem a nyomozati  
cselekményekre, hanem kizárólag a tárgyalási szakra vonatkozik (BH.2000. 193. I.).

A másodfokú bíróság határozatának feltétlen eljárási szabálysértés folytán a hatályon kívül helyezését  
eredményezi,  ha  a  megyei  főügyész  bejelentette  a  fellebbezési  tárgyaláson  való  részvételét,  ennek 
ellenére  a  megyei  bíróság  a  főügyész  értesítése  nélkül  megtartott  fellebbezési  tárgyaláson  érdemi 
határozatot hozott (BH. 2000. 50).

Ha az ügyész kifejezetten úgy nyilatkozik,  hogy a vádirati  tényállás valamely részével kapcsolatban  
meghatározott személy büntetőjogi felelősségének a megállapítását nem kívánja; erre nézve törvényes  
vád nincs, ezért e tényállási részre nem lehet bűnösséget megállapítani (BH.2000.7.).

A feltétlen  hatályon  kívül  helyezést  eredményező  az  az  eljárási  szabálysértés,  mely  szerint  az  ítélet  
meghozatalában  olyan  bíró  vett  részt,  aki  nem volt  mindvégig jelen  a  tárgyaláson,  csak  azokra  az  
esetekre vonatkozik, amikor a hivatásos bíró személyében történt változás, vagy pedig az ülnök személye  
változott, de a korábbi érdemi tárgyalás megtartását követően 6 hónap vagy ennél hosszabb idő telt el,  
és a korábbi tárgyalás tényleges megismétlésére nem került sor (BH1999. 444.).

Relatív - és nem abszolút - eljárási szabálysértés valósul meg, ha a vádirati minősítés szerint a védelem  
nem kötelező, és a bíróság a nyomozás során kirendelt védőt csupán értesíti a tárgyalásról, ugyanakkor  
nem  állapítja  meg  a  kirendelés  hatályvesztését,  és  a  védő  távollétében  hozza  meg  az  ügydöntő  
határozatát (BH1999. 198. II.).

Ha az elsőfokú eljárás során az ülnök személyében bekövetkezett változás, esetén elmarad a korábbi  
tárgyalás anyagának az ismertetése: nem a feltétlen, hanem csupán az ún. relatív eljárási szabálysértés  
valósul  meg,  amelynek  a  felülvizsgálati  eljárásban  történő  kifogásolása  eredményre  nem  vezethet 
(BH1999. 59. II.).

Feltétlen  eljárási  szabálysértés  valósul  meg,  ha  a  városi  bíróság  a  több  vádlottas  büntetőügyben  
hivatalból nem észleli,  hogy az egyik megvádolt elkövető fiatalkorú, és a megyei bíróság székhelyén  
kívüli városi bíróság a fiatalkorú ügyében érdemi ügydöntő határozatot hoz (BH1998. 579).

Bűnhalmazatban álló egyes cselekmények miatt az eljárás megszüntetése a másodfokú bíróság részéről,  
mert a vádlott felmentésére irányuló ügyészi nyilatkozatot - tévesen - a vád elejtésének tekintette, olyan  
eljárási szabálysértés, amely miatt felülvizsgálatnak nincs helye (BH1997. 166. II).

A hatáskör túllépése folytán feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés valósul  
meg, ha a városi bíróság egyesíti a megyei bíróság katonai tanácsának a próbára bocsátással befejezett  
ügyét a próba tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt indult üggyel, és azokat elbírálva, a megyei  
bíróság végzésének hatályon kívül helyezése mellett  a vádlottal  szemben halmazati  büntetést szab ki 
(BH1997. 70).

A vádirat benyújtása után a fiatalkorú vádlott előzetes letartóztatásának a fenntartása tárgyában hozott  
végzés  hatályon  kívül  helyezésének  van  helye,  ha  a  tanács  egyik  ülnök  tagja  nem  volt  pedagógus 
(BH1997. 16. I.).

A  fiatalkorú  terhelt  ügyében  a  vádirat  benyújtása  előtt  a  kényszerintézkedéssel  kapcsolatos  
meghallgatás a védő részvétele nélkül nem tartható meg; a védő távollétében a terhelt meghallgatása 
alapján  hozott  végzés  esetén  a  másodfokú  bíróságnak  a  határozatot  hatályon  kívül  kell  helyeznie 
(BH.1997. 12. I).. 
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Az  emberölés  bűntette  miatt  indított  büntetőeljárás  során  a  nyomozás  szakában  a  gyanúsított  
elmemegfigyelésének  az  egyesbíró  által  történt  elrendelése  esetén  feltétlen  hatályon  kívül  helyezést  
eredményező eljárási  szabálysértés  valósul  meg,  mivel  a  bíróság  nem volt  törvényesen megalakítva 
(BH1996. 354.).

Olyan esetben, amikor a bíróság katonai tanácsa a Be. 331. §-ának (3) bekezdésében írt okból, a szoros  
összefüggés folytán a nem katona fiatalkorú terhelt ügyében folytatja le a büntetőeljárást, a Be. XIII.  
fejezetének a fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezéseit a katonai büntetőeljárásban is alkalmazni  
kell (BH1996. 140).

A fellebbezési ok téves megjelölése vagy a perorvoslati nyilatkozat téves volta miatt a fellebbezés érdemi  
elbírálását  nem  lehet  megtagadni,  illetőleg  annak  fellebbezési  tárgyalás  megtartása  nélkül  történő  
elbírálása törvénysértő (BH1995. 333.).

Az elmemegfigyelés elrendelésének kérdésében a bíróságnak a nyomozás szakában is tanácsban kell  
eljárnia (BH1994. 176.). 

Ha a vádirat benyújtása előtt a gyanúsított elmemegfigyelése elrendelésének a szükségessége merül fel,  
erre nem a kényszerintézkedések elrendelésére vonatkozó, a Be. 379/A §-ának (1) bekezdése szerinti,  
hanem az általános rendelkezések szerinti bíróságnak van hatásköre és illetékessége (BH1993. 723.).

A  katonai  bíróság  és  a  helyi  bíróság  ítéleteivel  kiszabott  büntetések  összbüntetésbe  foglalására  a  
katonai bíróságok megszűnése után a megyei bíróság katonai tanácsának, és nem a helyi bíróságnak  
van hatásköre (BH1993. 416.).

A vádirati tényállásban le nem írt cselekményt, amelyre az ügyész utóbb sem terjesztette ki a vádat, a  
bíróság - törvényes vád hiányában - nem bírálhatja el. Ha mégis így jár el, és ez az ítéletet lényegesen 
befolyásolta, azt hatályon kívül kell helyezni (BH1993. 151.).

Ha a másodfokú bíróság a terhelt ellen indított büntetőeljárást kegyelem okából megszünteti, a megítélt  
polgári jogi igény tekintetében érdemi határozatot kell hozni (BH1992. 520 .).

A határozat  törvénysértő,  ha az ügyész a fellebbezési  tárgyaláson való részvételét  bejelentette,  és  a  
másodfokú bíróság az ügyész távollétében hoz határozatot (BH1991. 430).

Az  ítélet  hatályon  kívül  helyezése,  amikor  az  egymással  érdekellentétben  levő  vádlottak  védelmét  
ugyanaz a védő látja el (BH1989. 173.).

Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése és a büntetőeljárás megszüntetése, ha a terhelt  
az elsőfokú ítélet meghozatala után meghalt (BH1988. 429.).
 
Mivel  az  ítélet  hatályon  kívül  helyezése  esetén  az  eljárt  tanács  kizárása  az  ügy  egészére  és  ahhoz  
kapcsolódó utólagos eljárásra is vonatkozik: feltétlen hatályon kívül helyezési ok, ha a kizárt tanács  
(egyesbíró)  a  megismételt  eljárás  jogerős  befejezése  után  a  különleges  eljárásban  határozatot  hoz 
(BH1985. 464.).

Ha  a  magánvádló  a  feljelentést  tartalmazó  jegyzőkönyv  felvételekor  téves  kioktatásban  részesült,  
mulasztását nem lehet a hátrányára értékelni (BH1984. 438.).

A fogva levő vádlott ügyében - az őrizetbe vételt kivéve - a tárgyaláson a védő részvétele kötelező akkor  
is, ha más ügyben helyezték előzetes letartóztatásba, avagy a terhelt szabadságvesztését tölti (BH1981.  
446).

A  magánvádas  eljárásban  is  kötelező  a  védő  részvétele,  ha  a  terhelt  más  ügyben  kiszabott  
szabadságvesztés büntetését tölti (BH1979. 60. ).
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Az első  fokú  határozat  hatályon  kívül  helyezésére  vezető  súlyos  eljárási  szabálysértések,  amikor  az  
ügyész magánvádra üldözendő ügyben nem tartja fenn a vád képviseletét, és az első fokú bíróság a  
magánvádlót továbbra is sértettként kezeli (FBK 1994/21.).

A másodfokú bíróság hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító végzése nem ügydöntő határozat  
(IH.2005/141.).

Relatív eljárási szabálysértés valósul meg, amennyiben a tanács elnöke nem tett eleget a Be.283.§ (1)  
bekezdésében  meghatározott  tájékoztatási,  kioktatási  kötelezettségének.  Ez  nem  alapozza  meg  a  
Be.375.§ (1) bekezdésében meghatározott hatályon kívül helyezési okokat ( IH.2004/82.).

Az első fokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata83

379.§(1)84 Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra,  
a  vagyonelkobzásra,  a  pártfogó  felügyelet  elrendelésére,  a 
lefoglalásra,  a  polgári  jogi  igényre,  a  szülői  felügyeleti  jog 
megszüntetésére vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó 
rendelkezése  ellen  irányul,  és  a  másodfokú  bíróság  az 
ítéletnek  csak  ezt  a  részét  bírálja  felül,  ha  a  fellebbezést  
alaposnak  találja,  az  ítéletnek  ezt  a  részét  hatályon  kívül  
helyezi  vagy  megváltoztatja,  ha  a  fellebbezés  alaptalan,  a 
másodfokú  bíróság  az  első  fokú  bíróság  ítéletét 
helybenhagyja.
(2)85 Ha  az  első  fokú  ítéletnek  a  büntetőjogi  felelősség 
megállapítására  vonatkozó  rendelkezése  törvénysértő,  ezért  
azt a másodfokú bíróság megváltoztatja,  az (1) bekezdésben 
foglalt kérdésekben is a törvénynek megfelelő határozatot hoz.
(3) 86Ha  az  egyéb  érdekelt  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének 
elkobzást,  illetőleg  vagyonelkobzást  elrendelő  rendelkezése 
ellen  fellebbezést  jelentett  be,  és  a  másodfokú  bíróság  e  
fellebbezés vagy bármely más fellebbezés alapján az elsőfokú 
bíróságnak az egyéb érdekelt  tulajdonjogát  érintő elkobzást,  
illetőleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezését

a) nem változtatta meg és nem helyezte hatályon kívül, a 
másodfokú bíróság az iratokat az egyéb érdekelt tulajdonjogra 
vonatkozó  igényének  elbírálására  első  fokon  hatáskörrel  és 
illetékességgel  rendelkező  polgári  ügyben  eljáró  bíróságnak 
küldi meg,

b)  megváltoztatta,  de  az  elkobzást,  illetve 
vagyonelkobzást  nem  mellőzte,  az  elsőfokú  bíróság  a 
83 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 164. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
84 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 164. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
85 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 164. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
86 A 379.§ (3)-(5) bekezdését a 2002. I. törvény 219.§-ának második bekezdése iktatta be.
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másodfokú bíróság határozatának az egyéb érdekelt  részére 
történő  közléséről  az  egyéb  érdekeltnek  az  55.§  (3)  
bekezdésében írt jogára való tájékoztatással gondoskodik.
(4)  Ha  az  egyéb  érdekelt  tulajdonjogát  érintő  elkobzást,  
illetőleg  vagyonelkobzást  a  másodfokú bíróság  rendeli  el,  a 
határozat  rendelkező  részének  tartalmaznia  kell  az  egyéb 
érdekeltnek  az  55.§  (3)  bekezdésében  írt  jogára  történő 
tájékoztatást.
(5)  Az  (1)  bekezdés  esetén  a  polgári  perben eljáró  elsőfokú 
bíróság az egyébként érdekelt  tulajdonjogi  igényét az egyéb 
érdekeltnek  a  büntetőeljárás  során  bejelentett  fellebbezése 
keretei között a polgári perrendtartás szerint bírálja el.

A  polgári  jogi  igény  érvényesítésével  és  elbírálásával 
kapcsolatban az elsőfokú eljárásban hatályosuló rendelkezések és 
az  alkalmazásukra  kialakult  bírói  gyakorlat  iránymutatásai 
jórészt  a  másodfokú  eljárásban  is  irányadók.  A  másodfokú 
felülbírálat  eredményeként  hozandó  döntésben  ugyanis  éppen 
abban  kell  állást  foglalni,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  helyesen 
alkalmazta-e a polgári jogi igény elbírálására vonatkozó anyagi 
jogi és eljárásjogi rendelkezéseket és adott esetben azokat ki kell 
javítani. 
A másodfokú bíróság kétféle módon kerülhet abba a helyzetbe, 
hogy az  elsőfokú ítéletnek a polgári  jogi  igénnyel  kapcsolatos 
rendelkezését  felülbírálja.  A  leggyakoribb  eset  az,  amikor  a 
jogosultak az ítélet egyéb, a büntetőjogi kérdésekről rendelkező 
részével szemben jelentenek be jogorvoslatot, mert az gyakran, 
például ha a bűnösséget vitatják, érinti a polgári jogi igényt is. 
Ebben az esetben a polgári jogi igényt érintő döntésre azok az 
általános  rendelkezések  az  irányadók,  amelyek  a  másodfokú 
bíróságnak  az  anyagi  jogszabályok  alkalmazása  kérdésében 
hozható,  egyrészt  helybenhagyó,  illetőleg  megváltoztató 
határozatát szabályozzák, ugyanis a megváltoztató határozatban a 
polgári  jogi  igénnyel,  mint  járulékos  kérdéssel  kapcsolatban 
helye lehet részlegesen hatályon kívül helyező és az igényt egyéb 
törvényes útra utasító rendelkezésnek is. 
A  polgári  jogi  igény  vonatkozásában  fontos  annak 
hangsúlyozása,  hogy  a  Be.  Novella  egyértelmű  helyzetet 
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teremtett amikor a felülbírálatra ebben a körben csak akkor nyújt 
lehetőséget,  amikor  az  igényt  érdemben  elbírálták.  Egyéb 
törvényes  útra  utasítás  esetén  gyakorlatilag  az  elsőfokú 
eljárásban végleges döntés születik.

A másodfokú felülbírálatnak  ritkábban  előforduló  szabályozott 
esete  az,  amikor  a  fellebbezés  tárgya  az  ítéletnek  kizárólag  a 
polgári jogi igénnyel kapcsolatos rendelkezése. Ebben az esetben 
az ítélet egyéb rendelkezései, amelyeket a fellebbezés nem érint, 
elsőfokon  jogerőre  emelkednek.  A  másodfokú  bíróság 
kizárólagosan  a  polgári  jogi  igényt  érintő  fellebbezést 
tárgyaláson  bírálja  el.  Az  e  kérdésben  való  határozathozatal 
ugyanis a tanácsülésen elintézhető fellebbezési ügyek között nem 
szerepel.  Az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  korlátozott 
felülbírálatáról  szóló  törvényi  rendelkezések  a  felülbírálatot 
illetően az  eljárás  lefolytatását  nem, hanem csak a  felülbírálat 
eredményeként  hozható  határozatok  fajtáit  szabályozzák.  Az 
általános szabályoknak megfelelően abban a kérdésben, hogy a 
polgári  jogi  igényre  nézve  az  arra  jogosultak  fellebbeztek-e, 
illetőleg hogy a fellebbezés nem törvényben kizárt, avagy nem 
elkésett-e,  már  az  elsőfokú  bíróságnak,  s  ha  elmulasztja,  a 
másodfokú  bíróságnak  kell  határoznia  és  megfelelő  esetben  a 
fellebbezést  el  kell  utasítania.  A  fellebbezés  esetleges 
elutasítására vonatkozó általános rendelkezéseket tehát akkor is 
alkalmazni kell, ha a fellebbezés az ítéletnek kizárólag a polgári 
jogi  igénnyel  kapcsolatos  rendelkezését  támadja.  Amennyiben 
kizárólag  a  polgári  jogi  igényt  érintő  fellebbezés  hatályos,  az 
érdekeltek  részvételével  tartott  másodfokú  tárgyaláson  az 
elsőfokú  ítélet  és  eljárás  felülbírálatára  az  általános 
rendelkezések az irányadók azzal, hogy ilyen esetben az elsőfokú 
ítélet  egyéb  rendelkezéseit  nem lehet  felülbírálni  a  részjogerő 
következtében.  Fordított  esetben  azonban,  vagyis  amikor  a 
fellebbezés  egyéb  kérdésekkel  kapcsolatos,  de  az  ítéletnek 
polgári  jogi  igényre  vonatkozó  részét  nem  érinti,  már  nincs 
részleges jogerő.
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Kizárólag  a  polgári  jogi  igényt  érintő  fellebbezés  folytán 
lefolytatott  másodfokú  tárgyaláson  eljárási  kérdésekben  az 
elsőfokú eljárásban érvényesülő rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Így  elsősorban  a  polgári  jogi  igény  érvényesítésének  alapvető 
szabályait  tartalmazó  rendelkezéseket,  továbbá  ezekkel 
összefüggésben  azokat  a  rendelkezéseket,  amelyek  szerint  a 
polgári jogi igényt az eljárást megszüntető végzésben, valamint a 
büntethetőséget  kizáró  okra  alapított  felmentő  ítéletben  is 
érdemben el lehet bírálni.
A  másodfokú  bíróságnak  a  kizárólag  a  polgári  jogi  igény 
tárgyában  bejelentett  fellebbezés  folytán  tárgyaláson  hozott 
határozata az általános szabályoknak megfelelően megváltoztatás 
esetén ítélet, egyébként pedig végzés. 
Csak  a  teljesen  megalapozott  tényállás  alapján  lehet  állást 
foglalni a polgári jogi igény jogalapja és összegszerűsége, avagy 
az  igény  alaptalansága  kérdésében.  Megalapozatlan  az  ítélet  e 
tekintetben,  ha  a  bíróság  a  kárfelelősség  megállapításához 
szükséges körülményeket  nem tisztázta.  Vizsgálni kell  továbbá 
az  eljárási  szabályok  megtartását  a  polgári  jogi  igény 
elbírálásával  összefüggésben.  Ebben  a  körben  az  érdekeltek 
idevonatkozó bizonyítási indítványainak elbírálása, a résztvevők 
eljárási jogainak érvényesülése is fontos kérdés lehet. 
Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  a  polgári  jogi  igény 
kérdésével  összefüggésben  megalapozatlanságot,  illetőleg 
eljárási  szabálysértést,  vagy  mindezekkel  kapcsolatos 
mulasztásokat, hiányosságokat észlel, a kijavítás módja csakis a 
polgári jogi igényre vonatkozó ítéleti rendelkezés hatályon kívül 
helyezése  és  az  igény  érvényesítésének  egyéb  törvényes  útra 
utasítása  lehet.  Nagyon  kivételes  az  az  eset,  amikor  az  iratok 
alapján,  vagy  a  helyes  ténybeli  következtetéssel  a  helyes 
tényállás  megállapítható.  Nem  kerülhet  sor  tehát  sohasem  a 
hatályon  kívül  helyezést  követő  megismételt  eljárásra,  ha  a 
másodfokú  bíróság  kizárólag  a  polgári  jogi  igény  kérdésében 
bejelentett fellebbezést bírál el, ugyanis kizárólag a polgári jogi 
igény tekintetében az eljárás nem ismételhető meg akkor sem, ha 
a  másodfokú  bíróság  nem  kizárólag  a  polgári  jogi  igény 

209



elbírálását,  hanem  a  büntetőjogi  kérdéseket  is  sérelmező 
fellebbezések alapján jár el.
Ezért hatályon kívül kell helyezni az elsőfokú ítéletnek a polgári 
jogi igényről rendelkező részét és az igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra kell utasítani, ha az iratok alapján nem tisztázható 
az  igény  alapossága,  továbbá  ha  a  polgári  jogi  igényt,  bár  a 
bíróság  figyelmeztetési  kötelezettsége  elmulasztásának  is 
betudhatóan  elkésetten  jelentették  be,  amellett  a  terheltet  meg 
sem  hallgatták  a  polgári  jogi  igényre,  viszont  nincs  helye 
másodfokon az igény egyéb törvényes útra utasításának abból az 
okból,  hogy  a  magánfél  figyelmeztetés  hiányában  az  illeték 
lerovási kötelezettségét elmulasztotta.
A  bírói  gyakorlatnak  a  törvény  helyes  értelmét  tükröző 
iránymutatásai  ugyancsak  érvényesülnek  akkor  is,  ha  nem 
kizárólag a polgári jogi igényt, hanem egyidejűleg egyéb ítéleti 
rendelkezéseket  is  érintő  fellebbezések  elbírálásáról  van  szó. 
Helyes jogértelmezés szerint az eljárás késleltetésének minősül 
az is, ha a polgári jogi igény ténybeli alapjának tisztázása végett 
a  másodfokú  tárgyaláson  bizonyítást  kellene  felvenni.  A Be. 
rendelkezéseinek  szövegéből  kitűnően  a  lehetőség  éppen  úgy 
nincs  meg,  mint  a  polgári  jogi  igénnyel  kapcsolatos  tényállás 
megalapozatlansága okából az eljárás megismétlésére. A polgári 
jogi  igénnyel  kapcsolatos  tényállás  megalapozatlanságának 
kiküszöbölése végett a másodfokú eljárásban bizonyításra, vagy 
az  ítélet  hatályon  kívül  helyezésével  új  eljárásra  csakis  akkor 
kerülhet sor, ha egyúttal a büntetőjogi kérdésekkel kapcsolatos 
megalapozatlanság kiküszöbölése is szükséges.
A  másodfokú  bíróság,  ha  a  felülbírálat  eredményeként  a 
tényállást  megalapozottnak találja és lényeges kihatású eljárási 
szabálysértést  nem észlel,  úgy a polgári jogi igény kérdésében 
érdemi  határozatot  hoz,  amely  helybenhagyás  vagy 
megváltoztatás  is  lehet.  A  másodfokú  bíróság  a  kizárólag  a 
polgári  jogi  igény  kérdésében  bejelentett  fellebbezés 
alaptalansága esetén az elsőfokú ítéletet helybenhagyja, ha pedig 
a  fellebbezést  alaposnak  találja,  az  ítéletet  megváltoztatja.  Az 
érdemi  döntésnél  a  polgári  jog  szabályait  kell  alkalmazni.  Az 
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eljárási  szabályokat  illetően  a  másodfokú  bíróságnak  is 
figyelemmel  kell  lennie  arra,  hogy  a  magánfél,  illetőleg  az 
ügyész  által  eltérő  összegben  előterjesztett  igényt  a  magasabb 
összeg alapján kell elbírálni, de ezen túl nem lehet terjeszkedni. 
Ebben  a  tekintetben  ugyanis  érvényesül  a  Pp-nek  a  kereseten 
túlterjeszkedés tilalmával kapcsolatos elve.

A  379.§  (2)  bekezdése  szerint  ha  az  első  fokú  ítéletnek  a 
büntetőjogi  felelősség  megállapítására  vonatkozó  rendelkezése 
törvénysértő,  azt a másodfokú bíróság megváltoztatja és az (1) 
bekezdésben  foglalt  kérdésekben  a  törvénynek  megfelelő 
határozatot  hoz.  Ez  a  rendelkezés  az  ítéletnek  a  379.§  (1) 
bekezdése alapján hatályon kívül helyezett részére is irányadó, 
tehát  ezekben  az  esetekben  hatályon  kívül  helyezéskor  is  a 
másodfokú bíróság hoz  a  törvénynek  megfelelő  határozatot  és 
nincs helye az elsőfokú bíróság új eljárásra utasításának.

A törvény rendelkezése szerint ha az egyéb érdekelt az elsőfokú 
bíróság ítéletének elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást elrendelő 
rendelkezése  ellen  fellebbezést  jelentett  be,  és  a  másodfokú 
bíróság akár e fellebbezés, vagy bármely más fellebbezés alapján 
az  elsőfokú  bíróságnak  az  egyéb  érdekelt  tulajdonjogát  érintő 
elkobzással,  illetőleg  vagyonelkobzással  kapcsolatos 
rendelkezését  helybenhagyja,  a  másodfokú  bíróság  az  egyéb 
érdekelt tulajdonjogra vonatkozó igényének elbírálása érdekében 
az  iratokat  az  erre  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező 
polgári bíróságnak küldi meg.
Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  az  elkobzással,  illetve 
vagyonelkobzással  kapcsolatos  rendelkezéseket  megváltoztatta 
ugyan, de azokat nem mellőzte, az elsőfokú bíróság a másodfokú 
bíróság határozat megküldi az egyéb érdekelt részére és egyben 
kioktatja az 55.§ (3) bekezdésében írt azon jogára, hogy az egyéb 
érdekelt  az  ítélet  jogerőre  emelkedését  követően  tulajdonjogi 
igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 
Amennyiben  az  egyéb  érdekelt  tulajdonjogát  érintő  elkobzást, 
illetőleg vagyonelkobzást a másodfokú bíróság rendeli el, úgy a 
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másodfokú  határozat  rendelkező  részének  kell  tartalmaznia  az 
55.§ (3) bekezdése szerinti tájékoztatást.
Abban az esetben ha a másodfokú bíróság saját  maga dönt az 
elkobzás,  illetve  vagyonelkobzás  tekintetében  úgy  az  egyéb 
érdekeltnek a büntetőeljárás során bejelentett fellebbezése keretei 
között azt a polgári perrendtartás szerint bírálja el.

A polgári jogi igényre és a szülői felügyeleti jog 
megszüntetésére

vonatkozó külön rendelkezések87

380. §88 Ha a polgári jogi igény érdemi elbírálása vagy a szülői  
felügyeleti  jog  megszüntetése  kérdésében  való  döntés  a 
büntetőeljárás  befejezését  jelentékenyen  késleltetné,  vagy  a 
büntetőeljárásban  való  érdemi  elbírálását  más  körülmény 
kizárja, a másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletének e 
kérdésben  döntő  rendelkezését  hatályon  kívül  helyezi,  és  a 
polgári  jogi  igény,  illetőleg  a  szülői  felügyeleti  jog 
megszüntetése iránti indítványt egyéb törvényes útra utasítja.

A 380.§ külön rendelkezéseket tartalmaz a polgári jogi igényre és 
a  szülői  felügyeleti  jog  megszüntetésére.  A  büntetőeljárással 
szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy az ésszerű 
időn  belül  kerüljön  befejezésre.  A járulékos  kérdés  adhéziós 
perben  történő  elbírálása  szintén  fontos,  ez  esetben  a  sértetti 
érdeket szolgál.  A két  érdek közöl az időszerűségé a prioritás, 
mert  a  büntetőeljárás  célja  alapvetően  a  terhelt  büntetőjogi 
felelősségével  kapcsolatos  kérdés  eldöntése.  Ez  egyben  nem 
jelenti azt, hogy a polgári jogi igénnyel vagy a szülői felügyeleti 
joggal  kapcsolatos  kérdést  bármilyen  sérelem  érné,  hisz  a 
törvény  egyéb  útján,  kifejezetten  ilyen  kérdésekkel  foglalkozó 
szakbíróság előtt azok érvényesíthetők.
Erre figyelemmel ha a polgári jogi igény elbírálása vagy a szülői 
felügyeleti  jog  megszüntetése  kérdésében  való  döntés  a 
büntetőeljárás  lefolytatását  jelentékenyen  késleltetné,  vagy  a 

87 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 165. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
88 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 165. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja, 
a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének e kérdésben 
döntő  rendelkezését  hatályon  kívül  helyezi,  és  a  polgári  jogi 
igényt, illetőleg a szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló 
indítványt egyéb törvényes útra utasítja.

A bűnügyi költség

381. § (1) A másodfokú bíróság a határozatában megállapítja a 
másodfokú bírósági eljárásban felmerült bűnügyi költséget, és 
szükség esetén rendelkezik annak a viseléséről.
(2)  A  másodfokú  bíróság  a  bűnösnek  kimondott  vádlottat  
mentesítheti  a  másodfokú  bírósági  eljárásban  felmerült  
bűnügyi költségnek vagy egy részének a megfizetése alól, ha a  
vádlott vagy a védő fellebbezése eredményes volt.

A bűnügyi költség a büntetőeljárásban a polgári  jogi  igényhez 
hasonlóan  járulékos  kérdés  annyiban,  hogy  megállapítása  és 
viselése  nagyrészt  attól  függ,  hogy  a  bíróság  a  büntetőjogi 
főkérdésekben,  mint a  bűnösség,  a minősítés,  a büntetés és az 
intézkedések tekintetében milyen határozatot hozott. 
A bűnügyi  költség fogalmával,  megállapításával  és  viselésével 
kapcsolatos  kérdések  már  az  elsőfokú  eljárásban  felmerülnek, 
fellebbezett  ügyben  az  ide  vonatkozó  rendelkezések  helyes 
alkalmazását  a  másodfokú  bíróság  lényegében  felülbírálja.  A 
bűnügyi  költségről  a  másodfokú  bíróság  az  érdemi  eljárási 
cselekménye  során  tárgyaláson  vagy  nyilvános  ülésen  dönt, 
amikor  az  ügyet  az  ítélet  egyéb  rendelkezéseit  is  érintő 
fellebbezések  alapján  bírálja  felül.  Ilyenkor  az  ügydöntő 
határozatban  a  másodfokú  bíróság  vagy  megváltoztatja  az 
elsőfokú ítéletnek a bűnügyi költségről rendelkező részét, vagy 
azt  részlegesen  hatályon  kívül  helyezheti  és  egyidejűleg  a 
bűnügyi költséggel kapcsolatos különleges eljárás lefolytatására 
adhat utasítást.
A másodfokú  bíróság  ennek  során  többek  között  állást  foglal 
abban  a  kérdésben,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  helyesen 
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rendelkezett-e  a  bűnügyi  költségekről,  illetőleg  hogy  az  ítélet 
megváltoztatása folytán nincs-e szükség a bűnügyi költségről az 
elsőfokú bíróság ítéletétől  eltérően rendelkezni,  figyelemmel  a 
bűnösség  körére,  vagy  a  szükségtelenül  felmerült  bűnügyi 
költséget  és  külön  vagy  egyetemlegesen  kötelezést  érintő 
szabályokra is.
Mindezek  a  szempontok  irányadók  akkor  is,  ha  a  másodfokú 
bíróság  korlátozott  felülbírálati  jogkörében  eljárva  kizárólag  a 
bűnügyi  költséggel  kapcsolatos  fellebbezést  bírálja  el,  azzal  a 
különbséggel, hogy ebben az esetben lehetőség van tanácsülésen 
eljárni.
A másodfokú bíróságnak azonban nem csak azt kell felülbírálnia, 
hogy az elsőfokú bíróság a bűnügyi költség tárgyában helyesen 
rendelkezett-e, hanem meg kell állapítania magában a másodfokú 
eljárásban  felmerült  bűnügyi  költséget  is.  A bűnügyi  költség 
megállapítására  és  viselésére  a  másodfokú  eljárásban  is 
alkalmazni  kell  azokat  a  szabályokat,  amelyek  az  elsőfokú 
eljárásban a bűnügyi költséggel kapcsolatosak. A gyakorlatban a 
másodfokú tárgyaláson előforduló bűnügyi költségek a kirendelt 
védő készkiadása és díja, a vádlott elővezetésének költsége, vagy 
a  felvett  bizonyítás  során  kihallgatott  tanúk  és  meghallgatott 
szakértők díja és költségei. A másodfokú bíróság határozatában 
megállapítja a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költséget 
és a törvény szavai szerint a szükség esetén rendelkezik annak 
viseléséről.  Mikor  van  erre  szükség?  Mindig!  Korábban  több 
évtizeden keresztül a bírói gyakorlat szerint az elsőfokú bíróság 
ítéletében rendelkezett az ítélethozataláig, és az „ezt követően, a 
jövőben”  felmerülő  bűnügyi  költség  viseléséről.  Ekkor  a 
másodfokú  eljárásban  valóban  elég  volt  a  bűnügyi  költség 
megállapítása,  a  viselésre  való  kötelezés  nélkül,  hisz  az  már 
megtörtént.  Az  utóbbi  években,  jó  néhány  Bírósági 
Határozatokban megjelenő döntésnek köszönhetően az elsőfokú 
bíróságok már nem rendelkeznek a jövőben felmerülő bűnügyi 
költségről,  így  a  másodfokú  eljárásban  a  megállapítás  mellett 
szükségszerűen kell a bűnügyi költség viseléséről rendelkezni.
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Az első  fokú ítélet  hatályon kívül  helyezése  esetén a  bűnügyi 
költség kérdésében hozott másodfokú döntésnek több változata 
lehetséges  attól  függően,  hogy  a  hatályon  kívül  helyezés  az 
ítéletnek egy vagy több vádlottról ugyanazon vádlott egy vagy 
több cselekményéről, illetőleg a tényállás valamely részéről szóló 
rendelkezését  érinti-e.  A hatályon  kívül  helyező  végzésben  – 
mivel  a  másodfokú  bíróság  nem  döntött  a  büntetőjogi 
felelősségről  -  a  fellebbviteli  bíróság  a  bűnügyi  költségeket 
csupán megállapítja, azok viselése felől a megismételt eljárásban 
kell rendelkezni.
A másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költségnek vagy egy 
részének  megfizetése  alól  lehet  a  vádlottat  mentesíteni  ha  a 
vádlott vagy a védő fellebbezése eredményes volt.
Abban  a  kérdésben,  hogy  a  vádlott  vagy  a  védő  fellebbezése 
eredményes volt-e, az első-, illetőleg a másodfokú döntés lényegi 
részének összehasonlítása, a büntetőjogi főkérdések másodfokú 
elbírálása  alapján  kell  állást  foglalni.  Ebbe  a  körbe  tartozik  a 
bűnösségi  kör  jelentős  szűkülése,  pl.  egyes  bűncselekmények 
vádja alóli felmentés vagy az eljárás megszüntetése, az enyhébb 
törvényi  minősítés,  vagy  enyhébb  büntetési  tétel  alkalmazása, 
továbbá  a  büntetés  lényeges  enyhítése.  A  bűnösség  körének 
szűkülése és a minősítés enyhítése tehát önmagában is jelezheti a 
védelmi fellebbezés eredményességét,  bár a  bírói  gyakorlatban 
inkább  csak  akkor,  ha  mindez  együtt  jár  a  büntetés  jelentős 
mérvű enyhítésével.
Eredményes a védelmi fellebbezés, ha annak következménye a 
szabadságvesztés  lényegesen  enyhébb  megállapítása,  vagy 
végrehajtásának  felfüggesztése,  a  pénzbüntetés  vagy  más 
mellékbüntetések jelentős mérséklése vagy mellőzése. Ebben az 
esetben  azt  kell  értékelni,  hogy  a  másodfokú  határozattal 
kiszabott  fő-  és  mellékbüntetések  összhatásukban  lényegesen 
kedvezőbbek  a  vádlottra  az  elsőfokú  ítéletben  megállapított 
jogkövetkezményekhez képest. Ebből a szempontból még egyéb 
törvényi rendelkezések is figyelembe jöhetnek, pl. a végrehajtási 
fokozat,  a  feltételes  szabadság,  elévülés,  mentesítés,  stb.  Az 
elsőfokú ítélet rendelkezéseinek jelentéktelen megváltoztatása a 
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vádlott  javára  nem  minősíthető  a  fellebbezés  olyan 
eredményességének,  amely  a  másodfokon  felmerült  bűnügyi 
költség alóli mentesítés lehetőségét megteremtené.
Viszont a törvény helyes értelmének az a magyarázat felel meg, 
hogy a vádlott vagy a védő fellebbezését akkor is eredményesnek 
kell tekinteni, ha a másodfokú bíróság nem kizárólag az elsőfokú 
ítéletnek  a  vádlott  vagy  a  védő  által  megfellebbezett  részeit, 
hanem  a  hivatalból  végzett  felülbírálat  alapján  más 
rendelkezéseit  változtatja  meg  lényegesen  a  vádlott  javára.  A 
védelmi fellebbezések ugyanis, bár csak közvetett módon, végső 
fokon ilyenkor is  eredményesek lettek.  A másodfokú határozat 
indokolásának minderre ki kell terjednie.

IV. Cím89

A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTŐ 
VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS90

382. §91 A másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, nem 
ügydöntő végzés elleni jogorvoslatra, amely ellen az első fokú 
eljárásban  fellebbezésnek  lenne  helye,  a  326.  §-t  és  az  I-III.  
Címben  foglaltakat  az  e  címben  meghatározott  eltérésekkel 
kell alkalmazni.
383.  §92 (1)  A  másodfokú  bíróság  eljárása  során  a  
kényszerintézkedés  elrendeléséről,  megszüntetéséről,  a 
kényszerintézkedés  tartamának  egy  évet  meghaladó 
felülvizsgálatáról  hozott  végzés ellen,  valamint  a másodfokú 
eljárásban  hozott,  olyan  nem ügydöntő  végzés  ellen,  amely 
ellen az első fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, ha a 
végzést
a) a megyei bíróság hozta, az ítélőtáblához,
b) az ítélőtábla hozta, a Legfelsőbb Bírósághoz
fellebbezésnek van helye.
384.  §93 Az  ítélőtábla,  illetőleg  a  Legfelsőbb  Bíróság  a 
fellebbezést tanácsülésen bírálja el.
89 Megállapította: 2002. évi I. törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
90 Megállapította: 2002. évi I. törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
91 Megállapította: 2002. évi I. törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
92 Megállapította: 2002. évi I. törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
93 Megállapította: 2002. évi I. törvény 220. §. Hatályos: 2003. VII. 1-től.
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A másodfokú eljárásban olyan első fokon hozott nem ügydöntő 
végzés támadható meg fellebbezéssel, amelynek kötőereje van és 
az  elsőfokú  eljárásban  külön  fellebbezéssel  támadható.  A 
pervezető végzés  ellen bejelentett  fellebbezést  elutasító végzés 
ellen  az  erre  vonatkozó  általános  szabályok  szerint  van  helye 
fellebbezésnek.  A  másodfokú  bíróság  végzése  ellen 
fellebbezésnek  van  helye  ha  az  elsőfokú  bíróság  mulasztását 
pótolva  utasítja  el  az  arra  nem  jogosulttól  származó  vagy  az 
elkésett  fellebbezést.  Nincs  azonban  helye  fellebbezésnek  a 
másodfokú  tanács  elnökének  olyan  intézkedései  és  pervezető 
végzései illetőleg a másodfokú tanács olyan pervezető végzései 
ellen, amelyek azonos vagy hasonló jellegűek mint az elsőfokú 
eljárásban  végzett  ilyen  eljárási  cselekmények.  A  tárgyalás 
vezetésének  és  rendjének  fenntartása  körében  hozott  olyan 
határozatokat,  amelyek  ellen  a  törvény  rendelkezései  szerint 
külön  fellebbezésnek  nincs  helye,  az  érintett  legfeljebb  a 
rendkívüli jogorvoslatra irányuló indítványában vagy kérelmében 
sérelmezheti.
A kényszerintézkedés tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés 
elbírálása  esetén  a  másodfokú  bíróság  a  felülbírálat  keretében 
hivatalból  vagy  indítványra  ebben  a  körben  is  határoz  vagy 
határozhat. Itt elsősorban az előzetes letartóztatás, az ideiglenes 
kényszergyógykezelés, a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet 
fordulhat elő.
A  kényszerintézkedések  tartamának  törvényi  szabályozásából 
következik,  hogy  az  ügydöntő  határozat  kihirdetését  követően 
elrendelt  vagy  fenntartott  kényszerintézkedés  további 
fenntartásáról hivatalból nem kell rendelkezni. Ha az erről szóló 
végzés  ellen  bejelentett  fellebbezést  a  másodfokú  bíróság 
elbírálja  a  végzés  ellen  nincs  helye  fellebbezésnek.  Az  e 
törvényhelyben  írt  első  fokon  hozott  döntésnek  tekintendő  és 
fellebbezéssel  támadható  meg a  másodfokú  bíróság  végzése  a 
kényszerintézkedés  elrendeléséről  vagy  megszüntetéséről, 
továbbá az előzetes letartóztatás, a házi őrizet és az ideiglenes 
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kényszergyógykezelés  egy  évet  meghaladó  tartamának 
felülvizsgálatáról. Ha a felülvizsgálat eredményeként az elsőfokú 
vagy a másodfokú bíróság nem szünteti meg a vádlott előzetes 
letartóztatását,  azt  „továbbra  is  fenntartja”.  Ha  azonban  a 
másodfokú  bíróság  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  hatályon  kívül 
helyezi, új eljárást rendel el, és a vádlott előzetes letartóztatását 
fenntartja.  Ez  olyan  rendelkezés,  amely  ellen  az  elsőfokú 
eljárásban  is  fellebbezésnek  lenne  helye  a  hatályon  kívül 
helyezés okát is figyelembe véve, már új helyzetben „első fokon” 
hozott  és  ezért  fellebbezéssel  támadható  döntésnek  tekinthető. 
Fellebbezésnek van helye a hatályon kívül helyező végzésnek a 
kényszerintézkedés  elrendeléséről  vagy  megszüntetéséről  szóló 
rendelkezése ellen is. Az óvadék ellenében a vádlott szabadlábra 
helyezésére  irányuló,  a  másodfokú  eljárásban  első  fokon 
bejelentett indítvány elbírálására más szabályok vonatkoznak.

A másodfokú eljárásban hozott és fellebbezéssel megtámadható 
egyéb,  tehát  nem  kényszerintézkedés  tárgyában  hozott 
végzésekkel kapcsolatban a következőkre kell rámutatni:

A  fellebbezés  előkészítése  keretében  tett  tanácselnöki 
intézkedések és végzések ellen fellebbezésnek helye nincs. 
Amennyiben az elsőfokú bíróság elmulasztja a törvényben kizárt 
az  arra  nem jogosulttól  származó vagy  az  elkésett  fellebbezés 
elutasítását  erről  a  másodfokú bíróságnak kell  rendelkeznie.  A 
másodfokú bíróság végzése a másodfokú eljárásban első fokon 
hozott  olyan  nem  ügydöntő  végzés,  amely  ellen  az  elsőfokú 
eljárásban  is  fellebbezésnek  lenne  helye  ezért  ha  a  megyei 
bíróság  vagy  az  ítélőtábla  járt  el  másodfokon  a  végzés 
fellebbezéssel támadható.
Más a helyzet ha a Legfelsőbb Bíróság utasítja el a másodfokú 
eljárásban de első fokon nem ügydöntő végzés ellen irányuló a 
törvényben  kizárt  az  arra  nem  jogosulttól  származó  vagy  az 
elkésett  fellebbezést.  A  Legfelsőbb  Bíróság  nem  ügydöntő 
végzése ellen ugyanis fellebbezésnek helye nincs, mert a 383.§ 
rendelkezései nem teszik lehetővé.
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Az áttétel és az eljárás felfüggesztése fellebbezéssel támadható, 
ugyanakkor nincs helye  fellebbezésnek a tanácsülés,  nyilvános 
ülés vagy tárgyalás kitűzése ellen vagyis amiatt, hogy a tanács 
elnöke milyen eljárási formát választ a fellebbezés elbírálására. 
Nincs helye a fellebbezésnek a tárgyalásra vagy nyilvános ülésre 
szóló idézés vagy értesítés ellen sem.
Nem ügydöntő az első fokú ügydöntő határozat hatályon kívül 
helyezéséről  és új eljárás elrendeléséről szóló határozat. Ennek 
ellenére  nem  támadható  meg  fellebbezéssel  mert  felülbírálati 
jellegű és mint ilyen csak a másodfokú eljárásban meghozható 
rendelkezés,  megváltoztatása  tehát  érdemi,  harmadfokú 
felülbírálatot  jelentene.  A hatályon  kívül  helyező  végzésnek  a 
kényszerintézkedés tárgyában hozott rendelkezése ellen azonban 
az előbb kifejtettek szerint van helye fellebbezésnek.

A másodfokú eljárásban első fokon hozott végzés közlésére az 
általános szabályok az irányadók. A tanácsülésen hozott végzést 
kézbesítés útján kell közölni és ha fellebbezést nem jelentenek be 
a fellebbezési határidő elteltével emelkedik jogerőre.
A  négyszintű  bírósági  rendszerben  az  ilyen  végzés  elleni 
fellebbezést  egyel  magasabb  szintű  bíróság  bírálja  felül.  A 
megyei  bíróság  mint  másodfokú  bíróság  végzése  elleni 
fellebbezést  az  ítélőtábla,  míg  az  ítélőtábla  mint  másodfokú 
bíróság végzése elleni fellebbezést pedig a Legfelsőbb Bíróság.

XVI. Fejezet94; 95

A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS96

402. §97

Általános rendelkezések98

94 Az  1998.  évi  XIX.  számú  törvény  XV.  fejezetének  hatályon  kívül  helyezése  folytán  XVI.  fejezet  néven,  új  
számozással lép életbe a megismételt eljárásra vonatkozó szabályozás.
95 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 184. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
96 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 184. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től.
97 Hatályon kívül helyezve: 2006. évi LI. törvény 184. § alapján.
98 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 185. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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403. §99 (1) A bíróság határozatának hatályon kívül helyezése 
folytán  megismételt  eljárásban  a  XII.  és  a  XIII.  Fejezet 
rendelkezéseit  az  e  fejezetben  foglalt  eltérésekkel  kell  
alkalmazni.

(2) A megismételt eljárásban a bíróság soron kívül jár el.
(3)  A  megismételt  eljárásban  a  bíróság  az  ügyet  a 

hatályon  kívül  helyező  határozat  okainak  és  indokainak 
figyelembevételével bírálja el.

(4)  A  megismételt  eljárásban  hozott  ítélet  felülbírálata 
során  a  másodfokú,  illetőleg  a  harmadfokú  bíróságot 
változatlan tényállás mellett sem kötik a hatályon kívül helyező 
határozatban kifejtett okok és indokok.

(5)  A  vádlott  nem  kötelezhető  annak  a  bűnügyi 
költségnek a viselésére, amely annak folytán merült fel, hogy 
az eljárást meg kellett ismételni.

A másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzése a vádlott 
halála, elévülés, kegyelem, magánindítvány, feljelentés, kívánat 
hiánya, a törvényes vád hiánya, és ítélet dolog esetén egyben az 
eljárás  megszüntetésével  jár  együtt.  A hatályon kívül  helyezés 
lényegesen gyakrabban előforduló formája, amikor az elsőfokú 
bíróság új eljárására kerül sor.
Az eljárás megismétlése azt jelenti, hogy az elsőfokú bíróság az 
ügyet  újra  tárgyalja,  az  első  fokú  tárgyalásra  vonatkozó 
szabályok  szerint,  a  megismételt  eljárást  érintő  eltérő  normák 
figyelembe vételével. A Be. Novella a megismételt eljárás során 
alkalmazandó  szabályok  körét  kiterjeszti  a  tárgyalás 
előkészítésére  vonatkozó  szabályokra  is.  A  hatályon  kívül 
helyezés  következtében  ugyanis  az  ügy  a  tárgyalás 
előkészítésének  szakaszába  kerül  vissza,  és  ugyanolyan 
intézkedések  megtétele  szükséges  mint  a  vádirat  benyújtását 
követően  (pl.  döntés  a  kényszerintézkedésről,  a  tárgyalás 
kitűzése,  okiratok  beszerzése,  stb.).  A hatályon  kívül  helyezés 
kétségkívül  az  időszerűség ellen  hat,  ennek ellensúlyozására  a 
törvény  rendelkezik  arról,  hogy  a  megismételt  eljárásban  a 
bíróság soron kívül jár el.
99 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 185. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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A  megismételt  eljárást  lefolytató  bíróság  számára  sajátos 
helyzetet teremt, hogy a bíróság az ügyet hatályon kívül helyező 
határozat okainak és indokainak figyelembe vételével bírálja el, 
mert  a  hatályon  kívül  helyező  végzés  az  új  eljárás  irányát 
kötelező erővel szabja meg.
Ezzel szemben a megismételt eljárásban hozott ítélet felülbírálata 
során  a  másodfokú,  illetve  harmadfokú  bíróságot  változatlan 
tényállás mellett sem kötik a hatályon kívül helyező határozatban 
kifejtett okok és indokok. A megismételt eljárásra ugyanis éppen 
azért került sor, mert az első fokú döntés tartalmilag vagy alaki 
okból  nem  felelt  meg  a  törvénynek  vagy  felülbírálatra 
alkalmatlan volt. A hatályon kívül helyezés éppen arra irányult, 
hogy az iránymutatásnak is köszönhetően a megismételt eljárás 
során most már a felülbírálatra alkalmas és a törvénynek minden 
más módon megfelelő határozat szülessen.
A megismételt eljárásban hozott határozat a régi helyébe lép, azt 
figyelmen kívül kell hagyni, következik ez a kasszációs jogkör 
természetéből  is,  mivel  a  hatályon  kívül  helyezés  a  határozat 
„megsemmisítését” jelenti.
A Be. Novella új rendelkezése, hogy a vádlott nem kötelezhető 
annak a bűnügyi  költségnek a viselésére,  amely annak folytán 
merült  fel,  hogy az  eljárást  meg kellett  ismételni.  A jogalkotó 
szándéka nyilván arra irányult,  hogy a bíróság megalapozatlan 
vagy törvénysértő döntésének az eljárás megismétlésével együtt 
járó  anyagi  következményeit  nem  kívánta  a  terhelttel 
megtéríttetni.  Kérdés  azonban,  hogy  az  ismételten  bűnösnek 
kimondott  vádlott  akkor milyen bűnügyi költség megfizetésére 
lesz  köteles.  A  hatályon  kívül  helyezett  határozatban 
megállapított bűnügyi költséget nyilván nem köteles viselni, mert 
az a határozat már nem létezik. Amennyiben az iránymutatásnak 
megfelelően a lefolytatott megismételt eljárás eredményes volt a 
tekintetben,  hogy  megalapozott  és  a  törvénynek  megfelelő 
határozat  született,  akkor  valószínűsíthető,  hogy  a  bűnügyi 
költséget  létrehozó „új”  bizonyítás  indokolt  és  szükséges  volt. 
(Természetesen azt mindig vizsgálni kell, hogy a bizonyítás nem 
volt-e  eltúlzott.)  A  szerző  álláspontja  szerint  éppen  ezért  a 
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megismételt  eljárás során felmerülő bűnügyi költség viselésére 
kötelezni kell a vádlottat.

I. Cím100

AZ ELSŐ FOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE” 101

404.  §102 (1)  A tárgyalás  megkezdése  után  a  tanács  elnöke 
ismerteti  a  másodfokú,  illetőleg  a  harmadfokú  bíróság 
hatályon  kívül  helyező  határozatát,  az  első  fokú  bíróság, 
illetőleg  a  másodfokú  bíróság  hatályon  kívül  helyezett 
határozatát,  ha  másodfokon  bizonyítást  vettek  fel,  a 
másodfokú  bírósági  tárgyalás  jegyzőkönyvét,  valamint  a 
vádiratot.

(2)  Ha  az  ügyész  a  vádat  az  első  fokú  bíróság 
határozatának  hatályon  kívül  helyezése  után  módosította,  a 
módosított vádiratot az ügyész ismerteti.

(3) Ha a vádlott  nem tesz vallomást,  a tanács elnöke a 
hatályon  kívül  helyezett  határozat  alapjául  szolgáló 
tárgyaláson tett vallomását is felolvashatja.

(4) A tanú kihallgatása, illetőleg a szakértő meghallgatása 
helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett határozat alapjául  
szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, illetőleg a szakértőnek 
az  ott  előterjesztett  szakvéleményéről  készült  jegyzőkönyvet 
fel lehet olvasni.

(5)  A (4)  bekezdés  nem alkalmazható,  ha  az  első  fokú 
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése azért történt, mert  
az ítélet megalapozatlanságát a másodfokú bírósági eljárásban 
nem lehetett kiküszöbölni.

(6)  Az  (5)  bekezdés  nem  zárja  ki  annak  a  
tanúvallomásnak,  illetőleg  szakvéleménynek  a  felolvasását,  
amely  nem  az  ítéleti  tényállás  megalapozatlan  részére 
vonatkozik.
405.  §103 (1)  Ha  a  vádlott  terhére  nem  jelentettek  be 
fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett  
vádlott  bűnösségét  megállapítani,  illetőleg  a  hatályon  kívül 

100 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 186. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
101 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 186. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
102 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 186. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
103 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 187. §. Hatályos: 2006. VII. 1-től. A §-t korábban megelőző alcímet hatályon  
kívül helyezte: ugyane törvény 285.§ (1) b). Hatálytalan: 2006. VII. 1-től.
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helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést  
kiszabni,  vagy  büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedésnél 
súlyosabb intézkedést alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés nem irányadó, ha
a)  az  első  fokú  bíróság  ítéletének  hatályon  kívül 

helyezése a 373. § (1) bekezdésének II. a)-c) vagy e) pontjában 
vagy  376.  §-ának  (1)  bekezdésében  meghatározott  ok  miatt  
történt,

b)  a  megismételt  eljárásban  felmerült  új  bizonyíték 
alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán 
súlyosabb büntetést kell kiszabni, feltéve, hogy az ügyész ezt  
indítványozza,

c)  az  ügyész  vádkiterjesztése  folytán  a  vádlott 
bűnösségét más bűncselekményben is meg kell állapítani,

d)  az  első  fokú  bíróság  ítéletének  hatályon  kívül 
helyezésére  a  felülvizsgálati  eljárásban  a  terhelt  terhére 
bejelentett felülvizsgálati indítvány folytán került sor.

(3)  A  (2)  bekezdés  esetében  sem  lehet  a  vádlott  
bűnösségét  megállapítani,  illetőleg  súlyosabb  büntetést 
kiszabni  vagy  a  büntetés  helyett  alkalmazott  intézkedésnél  
súlyosabb intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú bíróság az 
első  fokú  bíróság  ítéletét  a  349.  §  (2)  bekezdése  alapján 
helyezte hatályon kívül.

A  másodfokú  bíróság  hatályon  kívül  helyező  végzésének 
rendszerint az a következménye, hogy az elsőfokú bíróságnak az 
eljárást újból le kell folytatnia. A hatályon kívül helyező végzés 
indokolásának  tartalmaznia  kell  a  másodfokú  bíróságnak  a 
megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. 
Az  első  fokú  ügydöntő  határozatban  valamint  a  másodfokú 
bíróság hatályon kívül helyező végzésében megnyilvánuló bírói 
meggyőződés között esetenként igen nagy lehet az ellentét.  Ez 
lehet annyira nagy, hogy az elsőfokú bíróságtól nem várható el, 
hogy  a  másodfokú  bíróság  iránymutatásának  indokoltságát 
mindenben magáévá tudja tenni. Az ilyen helyzetek elkerülése, a 
bírói függetlenség megóvása érdekében a Be.21.§ (2) bekezdése 
egy  speciális  kizárási  szabályt  fogalmaz  meg,  mely  szerint  a 
hatályon  kívül  helyezés  folytán  megismételt  eljárásból  ki  van 
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zárva az a bíró is, aki a megalapozatlansága miatt hatályon kívül 
helyezett  határozat  meghozatalában  részt  vett.  A megismételt 
eljárásban ekként az a bíró nem vehet részt, aki olyan határozat 
hozatalában  működött  közre,  melyet  megalapozatlanság  miatt 
helyeztek  hatályon  kívül.  Hasonló  az  eljárásjogi  helyzet,  ha  a 
hatályon  kívül  helyezés  fő  oka  a  megalapozatlanság a  relatív 
eljárási hibák mellett. 
Az eljárási szabálysértésekből eredő hatályon kívül helyezésnél 
ugyanakkor a törvény nem mondja ki a kizárást, melynek oka, 
hogy  az  eljárási  hibák  nem  lehetnek  összefüggésben  a  bíró 
meggyőződésével. Továbbra is lehetőség van viszont a Be.378.§ 
(2)  bekezdése  alapján  arra,  hogy  a  másodfokú  bíróság 
rendelkezzen arról, az ügyet a bíróság más tanácsa vagy másik 
bíróság  tárgyalja.  Más  tanács  kijelölésére  a  szerző  álláspontja 
szerint  az eljárási  okból  történt  hatályon kívül  helyezés  esetén 
kerülhet sor, mert a már kifejtettek szerint megalapozatlanságnál 
erre nézve külön rendelkezés szükségtelen, mivel a törvény maga 
rögzíti a kizárási okot.
Más bíróságot csak igen kivételes esetben jelöl ki a másodfokú 
bíróság a megismételt eljárásra. Általában erre nagy horderejű, a 
közvélemény  által  figyelemmel  kísért  ügyekben  kerül  sor  a 
pártatlanság biztosítása érdekében.

Az elsőfokú bírósági eljárás megismétlése során a tanács elnöke 
a tárgyalás  megkezdése után ismerteti  a  másodfokú illetőleg a 
harmadfokú  bíróság  hatályon  kívül  helyező  határozatát,  az 
elsőfokú illetőleg a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezett 
határozatát  valamint  a  vádiratot.  Ha a  hatályon kívül  helyezés 
után az ügyész a vádat  módosította  úgy a vádiratot  az ügyész 
ismerteti.  Amennyiben  a  megismételt  eljárásban  tartott 
tárgyaláson  a  vádlott  nem  tesz  vallomást,  a  tanács  elnöke  a 
hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson 
tett  vallomását  is  felolvassa.  A  szerző  véleménye  szerint  a 
feltételes mód használata, mely szerint „felolvashatja” a vádlott 
vallomását, nem felel meg a törvény rendelkezéseinek. A helyes 
értelmezés  szerint,  ha  a  vádlott  nem  tesz  vallomást,  fel  kell 
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olvasni korábbi vallomását. Ha ugyanis ez elmarad, és a törvényi 
szóhasználat szerint ez el is maradhatna, a bizonyítás értékelése 
során nem állna rendelkezésre a vádlott vallomása, mivel nem 
lett a tárgyalás anyagává téve.
 
A tanú kihallgatása illetőleg a szakértő meghallgatása helyett a 
tanú  a  hatályon  kívül  helyezett  határozat  alapjául  szolgáló 
tárgyaláson  tett  vallomásáról  illetőleg  a  szakértőnek  az  ott 
előterjesztett  szakvéleményéről  készült  jegyzőkönyvet fel  lehet 
olvasni.  Ezek  a  rendelkezések  a  bizonyítási  eljárás 
egyszerűsítését  és  egyben  az  ügy  gyorsabb  befejezését 
szolgálják.  Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható ha az 
elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése azért történt, 
mert  az  ítélet  megalapozatlanságát  a  másodfokú  bírósági 
eljárásban  nem  lehetett  kiküszöbölni.  Természetesen  ez  a 
rendelkezés  nem  zárja  ki  annak  a  tanúvallomását,  illetőleg 
szakvéleménynek a felolvasását, amely nem az ítéleti tényállás 
megalapozatlan részére vonatkozik.
Amennyiben a másodfokú bíróság az elsőfokú határozat hatályon 
kívül helyezésével egyidejűleg a vádlott előzetes letartóztatását, 
illetőleg  ideiglenes  kényszergyógykezelését  fenntartotta,  az 
előzetes  letartóztatás  és  az  ideiglenes  kényszergyógykezelés  a 
bíróságnak  a  megismételt  eljárásban  hozott  újabb  ügydöntő 
határozatának  a  kihirdetéséig  tart.  Ebből  következik,  hogy  az 
elsőfokú  bíróságnak  a  megismételt  tárgyalás  kitűzése  előtt 
ezekről a fenntartott kényszerintézkedésekről határozni már nem 
kell.  Ha  azonban  a  vádlott  vagy  a  védő  kéri  az  előzetes 
letartóztatás  illetőleg  az  ideiglenes  kényszergyógykezelés 
megszüntetését  a  kérelem  felől  dönteni  kell.  Ha  a  vádlott 
szabadlábon van a hatályon kívül helyezés után felmerült újabb 
körülmény  folytán  a  bíróság  az  ügyész  indítványára  vagy 
hivatalból  is  elrendelheti  az  előzetes  letartóztatását  illetőleg 
ideiglenes kényszergyógykezelését, de ugyan ilyen alapon nincs 
akadálya a feltételek fennállása esetén más kényszerintézkedés 
alkalmazásának sem.
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Az  első  fokú  határozat  hatályon  kívül  helyezése  esetén  a 
meghozatalának  alapjául  szolgáló  tárgyalást  lényegében  nem 
létezőnek  kell  tekinteni,  hiszen  azt  meg  kell  ismételni. 
Alapvetően  pergazdaságossági  szempontokat  figyelembe  véve 
azonban a törvény meghatározott keretek között lehetővé teszi a 
korábbi  tárgyalás  adatainak  felhasználását.  Így  sor  kerülhet  a 
tanúk  és  szakértők  közvetlen  kihallgatásának  illetőleg 
meghallgatásának  mellőzésére.  E  lehetőség  alapján  kialakult 
gyakorlat  az,  a  törvény  rendelkezéseinek  megfelelően,  hogy  a 
tanú  és  szakértő  bizonyítás  felvételének  rendszerinti  módja  a 
megismételt  eljárásban  a  bíróság  előtt  korábban  tett 
vallomásokról  illetve  a  korábban  előterjesztett  véleményükről 
készült  jegyzőkönyv  felolvasása.  A  tárgyalási  jegyzőkönyv 
ezeket a bizonyítékokat már rögzítette és ha az eljárás célját nem 
veszélyezteti,  nincs  ok  a  bizonyítás  közvetlen  felvételének 
megismétlésére.  Ilyen  esetben  tehát  a  tanút  és  a  szakértőt  a 
tárgyalásra nem kell megidézni. Ki kell azonban emelni, hogy a 
törvény  csak  a  tanúk  vallomásának  illetve  szakértők 
véleményének  felolvasását  engedi  meg.  A  vádlottat  tehát  a 
megismételt eljárásban az arra fennálló szabályok szerint újra ki 
kell  hallgatni.  A  közvetlenség  mellőzése  azonban  nem 
veszélyeztetheti  az  eljárás  célját  ezért  a  törvény  kivételeket 
tartalmaz a felolvasás megengedhetősége alól. Ha a vádlott ellen 
több bűncselekmény miatt folyik az eljárás és a tényállás csupán 
egyes  bűncselekmények  vonatkozásában  hiányos  vagy  nem 
megalapozott  a  tanú  és  szakértői  bizonyítás  közvetlen 
felvételének megismétlése csak ezeknek a bűncselekményeknek 
a körére indokolt. Ennek feltétele, hogy a tényállásnak a hatályon 
kívül helyezésére okot adó része, úgyszintén az erre vonatkozó 
bizonyítékok a tényállás további részeitől és az ezekre vonatkozó 
bizonyítékoktól  egyértelműen  külön  választhatók  legyenek. 
Ugyan  az  a  helyzet  akkor  is,  ha  a  törvényi  egységbe  pl.  a 
folytatólagosság  egységébe  tartozó  cselekményeknek  csak  egy 
része tekintetében áll fenn megalapozatlanság.
Ha  a  bíróság  nem  él,  illetőleg  nem  élhet  az  egyszerűsített 
bizonyítás  felvétel  lehetőségével  a  tanúk  kihallgatására 
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vonatkozó  általános  szabály  szerint  a  korábban  tett 
vallomásoknak a tanú elétárása az újabb kihallgatás előtt  tilos, 
ennek  csak  akkor  van  helye,  ha  a  tanú  a  tárgyaláson  eltér,  a 
nyomozás során vagy korábban a tárgyaláson tett vallomásától.
A megismételt eljárás során lefolytatott  tárgyalási jegyzőkönyv 
egyszerűsítésére  szintén  van  lehetőség.  Nem  kell  ugyanis 
rögzíteni  a  vallomásnak vagy a szakvéleménynek azt  a  részét, 
amely  az  ügyben  korábban  készült  bírósági  jegyzőkönyv 
tartalmával  megegyezik,  ehelyett  erre  a  jegyzőkönyvre  kell 
utalni.  Az  ügyben  korábban  készült  jegyzőkönyvön  pedig  ez 
esetben az alapeljárásban készített jegyzőkönyvet is érteni kell. 
A harmadfokú  eljárás  bevezetése  maga  után  vonja,  hogy  az 
elsőfokú bíróság határozatát a másodfokú illetőleg a harmadfokú 
bíróság is hatályon kívül helyezheti továbbá a másodfokú bíróság 
eljárásában  felvett  bizonyítás  esetén  szükséges  a  megismételt 
eljárásban  a  másodfokú  bírósági  tárgyalás  jegyzőkönyvét  kell 
ismertetni.

A  súlyosítási  tilalom  elsődlegesen  a  fellebbezési  eljárásban 
érvényesül de másodlagosan ugyancsak szerepet kap a hatályon 
kívül helyezést  követő megismételt  eljárásban is.  A súlyosítási 
tilalom  itt  nem  a  másodfokú  bíróság  hanem  a  másodízben 
elsőfokon eljáró bíróság határozatát köti. A büntetés súlyosítására 
vonatkozó  tilalom  az  első  ízben  kiszabott  büntetéshez 
viszonyítva  áll  fenn.  Ismételt  hatályon  kívül  helyezés  esetén 
természetesen  az  első  ízben  kiszabott  büntetés  alatt  az  előző, 
tehát  a  második  alkalommal  az  elsőfokú  eljárásban  kiszabott 
büntetést kell érteni. 
A súlyosítási tilalom csupán a felmentett vádlott bűnösségének a 
megállapítását illetve bűnösnek kimondott vádlott büntetésének a 
súlyosítását akadályozza. Érvényesülési területe tehát a bűnösség 
és a büntetés kiszabás kérdése, egyéb kérdésekben a súlyosítási 
tilalom nem érvényesül.
Az eljárás megszüntetése a súlyosítási tilalom szempontjából a 
felmentéssel azonos megítélés alá esik, mert a vádlott bűnösségét 
a fellebbezéssel megtámadott határozat nem állapította meg. 
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Nem akadályozza azonban a súlyosítási tilalom a bűncselekmény 
minősítésének a súlyosítását, az elkobzás a vagyoni előny vagy 
az  elkobzás  alá  eső  érték  fizetésére  kötelezés  kimondását,  a 
feltételes szabadságra bocsátás kizárását,  a súlyosabb büntetés-
végrehajtási  fokozat  megállapítását,  a  kényszergyógyítás 
alkalmazását.
Ezeken túlmenően a megismételt eljárás során nem érvényesül a 
súlyosítási tilalom még a következő esetekben sem: 
Amennyiben  a  hatályon  kívül  helyezés  oka  abszolút  hatályon 
kívül  helyezési  ok,  úgy  a  törvény  álláspontja  szerint  nem 
korlátozhatja  a  törvényesen  megalakított  illetve  hatáskörrel  és 
illetékességgel  rendelkező  bíróság  meggyőződésének  az 
érvényesülését. Előfordulhat, hogy a másodfokú bíróság hatáskör 
túllépés  miatt  helyezi  hatályon  kívül  az  elsőfokú  ítéletet,  a 
megismételt eljárásban viszont kiderül, hogy az első ízben eljárt 
bíróság  a  bűncselekmény  törvényes  minősítésének  alapul 
vételével  még  sem  lépte  túl  hatáskörét.  Ebben  az  egyébként 
ritkán  előforduló  esetben  a  súlyosítási  tilalom  a  megismételt 
eljárásban szintén nem érvényesül. Erre nézve az is közömbös, 
hogy  a  megismételt  eljárásban  esetleg  nem  az  első  ízben 
alkalmazott minősítést, hanem más de a helyi bíróság hatáskörét 
megállapító  minősítést  állapítanak  meg.  Az  abszolút  hatályon 
kívül helyezési okok közül azonban kivétel az az eset, amikor az 
ítéletet olyan személy távollétében hozták, akinek a jelenléte a 
tárgyalás során egyébként kötelező. 
Ugyancsak nem érvényesül a súlyosítási tilalom akkor sem, ha a 
megismételt eljárásban új bizonyíték merül fel és ennek alapján a 
bíróság  olyan  új  tényt  állapít  meg,  amelynek  következtében 
súlyosabb minősítést kell alkalmazni, feltéve, hogy az ügyész a 
vádat kiterjesztette a vádlott bűnösségét más bűncselekményben 
is meg kell állapítani. 
Felmerül  a  kérdés,  hogy  ebben  a  körben  mit  kell  új 
bizonyítéknak  tekinteni.  A  megismételt  eljárásban  felmerült 
bizonyíték általában az olyan bizonyíték, amelyről az alapeljárás 
során első és másodfokon eljáró bíróságnak nem volt tudomása 
éppen  azért,  mert  a  bizonyíték  csak  a  megismételt  eljárásban 
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merült  fel.  Előfordulhat azonban, hogy a már kihallgatott  tanú 
vagy szakértő is új bizonyítékot, tényeket szolgáltat.
A perújítás lényege, hogy annak megengedhetőségéhez is jórészt 
új  bizonyítéknak  kell  fennállnia,  olyannak,  amely  az  alapper 
anyagában  nem  szerepelt.  A súlyosítási  tilalom  alóli  tárgyalt 
kivételnek  egyik  belső  indoka  éppen  az  azonos  eredményre 
vezető,  felesleges  perújítás  elkerülése.  Az  új  bizonyítékok 
alapján új ténymegállapításnak is kell keletkeznie ahhoz, hogy a 
súlyosítási  tilalom a  megismételt  eljárásban  ne  érvényesüljön. 
Végül  ugyancsak  nem érvényesül  a  súlyosítási  tilalom,  ha  az 
ügyész  vádkiterjesztése  folytán  a  vádlott  bűnösségét  más 
bűncselekményben  is  meg  kell  állapítani  vagy  ha  elsőfokú 
bíróság  ítéletének  hatályon  kívül  helyezésére  a  felülvizsgálati 
eljárásban  a  terhelt  terhére  bejelentett  felülvizsgálati  indítvány 
folytán került sor.
Fontos szabály azonban, hogy olyan esetben amikor a másodfokú 
bíróság az un. összefüggő okok alapján helyezte hatályon kívül a 
fellebbezéssel  nem érintett  vádlottal  szemben  hozott  ítéletet  a 
súlyosítási  tilalom a fenti  kivételek ellenére  fennáll.  Ebben az 
esetben ugyanis az ítéletek a fellebbezéssel nem érintett vádlottra 
vonatkozó része már jogerőre emelkedett,  nem engedhető meg 
tehát,  hogy  a  hivatalból  történt  hatályon  kívül  helyezés 
következtében  a  vádlott  kedvezőtlenebb  helyzetbe  kerüljön 
( favor defensionis).

II. Cím104

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE105

406. §106 Ha a harmadfokú bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság a  
másodfokú  bíróság  határozatát  hatályon  kívül  helyezi,  és  a 
másodfokú  bíróságot  utasítja  új  eljárásra,  a  másodfokú 
bíróság  eljárására  a  XIV.  Fejezet  rendelkezéseit  kell  
értelemszerűen alkalmazni.

104 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 188. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
105 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 188. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
106 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 188. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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A  406.§  rögzíti,  hogy  ha  a  harmadfokú  bíróság  vagy  a 
Legfelsőbb  Bíróság  a  másodfokú  bíróság  határozatát  hatályon 
kívül  helyezi,  és  a  másodfokú,  tehát  az  első  fellebbviteli 
bíróságot utasítja új eljárásra, a másodfokú bíróság eljárására a 
XIV.  fejezetnek,  a  másodfokú  eljárásra  vonatkozó  szabályait 
értelemszerűen alkalmazni kell. 
A  megismételt  eljárásban  tehát  a  másodfokú  bíróság  a  rá 
irányadó  szabályok  szerint,  a  törvényben  meghatározott 
formában és eljárási keretek között folytatja le újból az eljárását 
és hozza meg határozatát.

III. Cím107

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS EGYESÍTÉSEKOR” 108

407. §109 (1) Az 568. § (3) bekezdése alapján kitűzött tárgyalás  
lefolytatására  az  e  §-ban  foglalt  rendelkezéseket  kell  
alkalmazni.

(2)  A  tárgyalás  megkezdése  után  a  tanács  elnöke 
ismerteti a bíróság utólagos egyesítést kimondó határozatát,  
valamint az alapügyekben hozott határozatokat.

(3)  A bíróság  a  tárgyalás  alapján  a  próbára  bocsátást  
kimondó  rendelkezést,  valamint  a  próbára  bocsátás  előtt,  
illetőleg  alatt  elkövetett  bűncselekményt  elbíráló  határozat 
büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül  
helyezi, és halmazati büntetést szab ki.

(4) Ha a bíróság a tárgyalás alapján megállapítja, hogy az 
ügyek utólagos egyesítésének nem volt  helye,  az egyesítést 
kimondó végzést hatályon kívül helyezi.

A  törvénynek  ez  a  rendelkezése  az  elsőfokú  tárgyalás 
megismétlésének egy sajátos esetéről rendelkezik, mely szerint a 
tárgyalás  megismétlésére  nem  egy  magasabb  szintű  bíróság 
kasszációs  döntése  következtében  hanem  hivatalból  vagy  az 

107 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 189. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
108 Beiktatta: 2006. évi LI. törvény 189. § (1). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
109 Megállapította: 2006. évi LI. törvény 189. § (2). Hatályos: 2006. VII. 1-től.
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ügyész indítványára kerül sor.  Amennyiben a terhelt a próbára 
bocsátás próbaideje előtt illetőleg a próbaidő alatt követ el újabb 
bűncselekményt és emiatt újabb büntető eljárás indul az ügyek 
egyesítése  kötelező  és  a  próbára  bocsátás  megszüntetéséről  a 
büntetést kiszabó ügydöntő határozatban kell rendelkezni. Ez a 
törvényhely arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha a bíróság az 
ügyek  kötelező  egyesítését  elmulasztotta.  Az  újabb  ügy 
elbírálására  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  elsőfokú 
bíróság  az  ügyész  indítványára  vagy  hivatalból  egyesíti  az 
ügyeket  és  tárgyalást  tűz  ki.  Az  egyesítést  kimondó  határozat 
ellen fellebbezésnek nincs helye.

A Be. 330.§ (4) bekezdésének rendelkezése szerint a bíróság a 
próbára bocsátást kimondó rendelkezést minden esetben hatályon 
kívül  helyezi  ha a  vádlott  bűnösségét  akár  a  próbára  bocsátás 
ideje alatt akár a próbára bocsátás előtt elkövetett bűncselekmény 
miatt  állapítja  meg,  így  a  próbára  bocsátás  megszüntetésének 
jogintézménye  és  az  erre  utaló  korábbi  szövegrész  kiüresedett 
ezért ahol a törvény korábban próbára bocsátás megszüntetéséről 
tartalmazott  rendelkezést  ott  egységesen  a  próbára  bocsátást 
kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezését kell tartalmaznia. 

A korábbi  Be.  rendszerétől  eltérően  a  hatályos  Be.  szerint  a 
bíróság  ítéletében  bűnösnek  mondja  ki  a  vádlottat  az  adott 
bűncselekményben  és  bocsátja  próbára.  A  próbára  bocsátást 
kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezésekor az ítéletnek a 
próbára bocsátást kimondó rendelkezésén kívül valamennyi része 
érintetlen marad. 
Ezért a Be. 330.§ (4) bekezdésének megfelelően csak a próbára 
bocsátást kimondó rendelkezést kell hatályon kívül helyezni, az 
ügyek  utólagos  egyesítése  következtében  viszont  a  próbára 
bocsátás előtt  illetőleg alatt  elkövetett  bűncselekményt elbíráló 
határozat büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezését hatályon 
kívül kell helyezni, és ezáltal nyílik meg a lehetőség a halmazati 
büntetés kiszabására.
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HATODIK RÉSZ

XXVII. fejezet

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

Az összbüntetésbe foglalás

574. § (1) Az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befejezett  
ügyben  eljárt  elsőfokú  bíróság  illetékes,  ha  az  eljárásokat  
azonos hatáskörű bíróságok folytatták; egyébként a magasabb 
hatáskörű elsőfokú bíróság jár el.
(2)  Ha  az  egyik  ügyben  katonai  büntetőeljárás  volt  
folyamatban,  az  összbüntetésbe  foglalásról  az  a  bíróság 
határoz, amely a katonai büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha 
a legutóbb befejezett ügyben a katonai büntetőeljárás hatályát  
a 470. § (3) bekezdése alapozta meg.
(3) Annak közlése végett, hogy az elítélt az összbüntetési ítélet  
alapjául  szolgáló  szabadságvesztés  büntetésekből  az 
összbüntetési  ítélet  meghozatalának  napjáig  mennyi  időt  
töltött  ki,  a  bíróság  megkeresi  a  büntetés-végrehajtási 
intézetet,  és  ha  a  kapott  tájékoztatás  alapján  indokolt,  az 
alapítéletek  végrehajtását  felfüggeszti.  Az  összbüntetési  
ítéletnek  az  összbüntetésbe  foglalt  szabadságvesztések 
végrehajtásának  felfüggesztéséről  szóló  rendelkezése 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(4)  A  bíróság  az  összbüntetésbe  foglalást  ítélettel,  az  erre 
irányuló  indítvány  elutasítását  végzéssel  mondja  ki.  Az 
ítéletben  a  bíróság  az  556.  és  557.  §-ban  foglaltakról  is  
rendelkezhet.
(5)  Az  összbüntetésbe  foglalásra  jogosult  bíróság  előtt  
folyamatban  volt  eljárásban  a  védő  meghatalmazásának,  
illetőleg kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra is 
kiterjed.
(6) Ha az összbüntetésbe foglalást nem rendelték el, a bűnügyi  
költséget az állam viseli.

1. Ha  az  elkövetőt  több,  határozott  ideig  tartó 
szabadságvesztésre  ítélik,  és  az  elkövető  valamennyi 
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bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését 
megelőzően követte  el  (quasi  halmazat),  a  jogerősen kiszabott 
büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni. 
Az összbüntetésbe foglalás anyagi jogi feltételeit a Btk. 92-96. §-
ai, a fiatalkorúakat érintően a 120. §-a szabályozza.

A törvényi rendelkezések mellett a 3/2002. és a 2/2006. számú 
Büntető Jogegységi Határozatok ( BJE) adnak iránymutatást az 
összbüntetést  érintő  anyagi  jogi  és  részben  eljárásjogi 
kérdésekben. 

A 3/2002. számú BJE főbb rendelkezései az alábbiak.
Összbüntetésbe  foglalni  –  ha  ennek  törvényi  előfeltételei 
fennállnak  –  kizárólag  a  végrehajtandó  szabadságvesztéseket 
lehet.
Ha a felfüggesztett szabadságvesztést utóbb végre kell hajtani, az 
összbüntetésbe  foglalás  szempontjából  a  továbbiakban 
végrehajtandó szabadságvesztésnek tekintendő.

A 2/2006. számú BJE szerint az összbüntetésbe foglalásnak nem 
törvényi feltétele a büntetések folyamatos végrehajtása.
Ha a terheltet feltételes szabadság tartama alatt olyan cselekmény 
miatt ítélik jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre, amelyet 
a  korábbi  ítélet  jogerőre  emelkedése  előtt  követett  el,  a 
büntetéseket  összbüntetésbe  kell  foglalni  arra  tekintet  nélkül, 
hogy az újabb büntetést foganatba vették-e, vagy sem.

Az összbüntetésbe foglalás esetén több alapügy van, ezért a 574. 
§ (1) bekezdése a különleges eljárásokban általános előírásoktól 
eltérő  hatásköri  és  illetékességi  szabályokat  állapít  meg.  Az 
összbüntetésbe  foglalásra  a  magasabb  hatáskörű  bíróság 
kompetens,  ha  az  összbüntetésbe  foglalás  alapját  képező 
határozatok egyikét ez a bíróság hozta. Helyi bíróság és megyei 
bíróság jogerős határozatait a jogszabályi  rendelkezés szerint a 
megyei  bíróságnak,  mint  magasabb  hatáskörű  bíróságnak  kell 
összbüntetésbe foglalni.
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Az általános illetékességi szabály érvényesül, ha az összbüntetés 
alapjául szolgáló korábban hozott ítéletet a fiatalkorúak bírósága 
hozta.
Ha az azonos hatáskörű bíróságok között nem volt kizárólagos 
illetékességű  bíróság,  az  összbüntetésbe  foglalási  eljárásra  a 
legutoljára befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság az illetékes. 
E különleges eljárás indulhat hivatalból, az ügyész, a terhelt vagy 
a  védő  indítványára.  A  bíróság  az  összbüntetési  határozat 
meghozatala  előtt  beszerzi  az  annak  alapjául  szolgáló  büntető 
ügyek  iratait,  majd  egyesbíróként,  az  iratok  alapján  ítélettel 
határoz.
Hivatalból  indul  az  eljárás,  ha  a  bíróság  maga  észleli  az 
összbüntetésbe  foglalás  szükségességét  és  tesz  intézkedést  az 
eljárás  lefolytatására.  A gyakorlatban tipikus,  hogy a büntetés-
végrehajtási  intézet  javaslatban,  értesítőben  keresi  meg  a 
bíróságot,  hogy  vizsgálja  meg  az  összbüntetésbe  foglalás 
szükségességét. A bíróság ezt követően vizsgálja meg az iratokat 
és  intézkedik  az  eljárás  megindítása  iránt,  ha  a  törvényi 
előfeltételek adottak. Az eljárás lényegében ilyenkor is hivatalból 
indul,  mivel  a  büntetés-végrehajtási  intézet  indítványtételre 
jogosult eljárásbeli személynek nem tekinthető.

2. Az  általánostól  eltérő  a  helyzet,  ha  az  egyik  alapügyben 
katonai  büntetőeljárás  (XXI.  Fejezet)  folyt.  Ilyen  esetben  a 
katonai tanács határoz az összbüntetésbe foglalásról akkor is, ha 
a többi alapügyben megyei szintű bíróság járt el. Kivételt jelent 
ez alól, ha az egyébként nem katonai büntetőeljárás hatálya alá 
tartozó terhelt vonatkozásában a katonai büntetőeljárás hatályát a 
katona  [470.§  (1)  bekezdés  a-d)  pont]  cselekményével  való 
szoros tényállásbeli összefüggés [(470.§ (3) bekezdés] alapozta 
meg. Ebben az esetben ugyanis a törvényhely (1) bekezdésében 
megjelölt  általános  hatásköri  és  illetékességi  szabályokat  kell 
alkalmazni.

3. A (3) bekezdésben megfogalmazott szabályokat a 2006. évi 
LI. törvény ( Be. novella ) vezette be. A norma lényege, hogy a 
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bíróság az összbüntetésbe foglalás előtt a büntetés-végrehajtástól 
tájékozódik  az  alapítélet  végrehajtási  adatai  iránt  és  azoktól 
függően határozhat  szükség szerint  az  alapítéletekkel  kiszabott 
főbüntetések  végrehajtásának  felfüggesztése  iránt.  A  korábbi 
szabályozás ezt a pervitelt nem követelte meg, ami nem ritkán 
oda  vezetett,  hogy  a  bíróság  a  végrehajtási  adatok  kellő 
ismeretének  hiányában  olyan  mérvű  elengedést  eszközölt  az 
összbüntetési  ítéletben,  hogy  a  tényleges  tartamnál  a  terhelt 
hosszabb  időt  töltött  le,  mely  kártalanítási  igényt  nyitott  meg 
számára az állammal szemben.
Az új szabály a „túltöltés” veszélyét ha nem is zárja ki teljesen, 
de  feltétlen  csökkenti,  mert  a  bíróság  a  végrehajtási  adatok 
tükrében  (  főként  rövidebb  tartamú  büntetéseknél,  nagyobb 
tartamhányad  kitöltésekor  )  rendelkezhet  a  végrehajtás 
felfüggesztéséről azonnali végrehajtási hatállyal.
Felmerül viszont a kérdés, hogy a végrehajtási adatok mennyiben 
befolyásolják az összbüntetési célok érvényre jutását, mert nem 
vitás,  hogy  érinthetik  az  elengedés  mértékét.  Szükséges  ezért 
megjegyezni,  hogy  minden  esetben  törekedni  kell  az 
összbüntetési  eljárás  soron  kívüli,  lehetőség  szerint  azonnali 
lefolytatására és ezen esetekben nem válhat indokolttá a vizsgált 
bekezdésben írt és nem vitásan kényszerű eljárási cselekmény, a 
végrehajtás felfüggesztése.

4. A  (4)  bekezdés  meghatározza,  hogy  a  bíróság  az 
összbüntetésbe foglalást ítélettel mondja ki, míg az erre irányuló 
indítvány  elutasításáról  ügydöntő  határozatnak  nem  tekinthető 
végzéssel  rendelkezik.  Az  összbüntetés  alapvetően  érinti  az 
alapügyben kiszabott és büntetőjogi főkérdést jelentő büntetést, 
ezért az ítéleti formát az eljárás mindenképp megkívánja. Ezzel 
szemben  az  indítvány  elutasítása  ilyen  hatással  nincs,  ezért 
ügydöntő határozati forma nem indokolt.
Az  összbüntetésbe  foglalás  speciális  szabálya,  hogy  a  bíróság 
akár  indítványra,  akár  hivatalból  rendelkezhet  feltételes 
szabadság megszüntetéséről, illetve annak megállapításáról, hogy 
a terhelt feltételes szabadságra az összbüntetéssel megállapított 
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szabadságvesztésből nem bocsátható. Előfordul ugyanis, hogy az 
alapügyben  eljáró  bíróság  nem  észleli,  miszerint  a  feltételes 
szabadságra bocsátással kapcsolatos rendelkezés nem felel meg a 
törvénynek,  erre csak az összbüntetési  eljárást  folytató bíróság 
előtt  kerül  sor.  Célszerűtlen  lenne  ha  külön-külön  kellene 
lefolytatni  a  hiba  orvoslására  a  különleges  eljárást,  ezért  a 
törvény felhatalmazást  ad az összbüntetést  végző bíróságnak a 
hibák korrigálására.

5. A  törvényhely  (5)  bekezdésében  írtak  szerint  az 
összbüntetésbe  foglalásra  hatáskörrel  bíró  bíróság  előtt 
folyamatban  volt  ügyben  a  védő  meghatalmazásának,  illetve 
kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra is kiterjed. Ilyen 
esetben  tehát  nem  szükséges  új  védő  meghatalmazása,  avagy 
védő  kirendelése.  Az  összbüntetési  határozatot  a  védőnek 
kézbesíteni kell, aki joghatályosan jogosult perorvoslattal élni a 
terhelt javára.

6. Végül  a  törvényszakasz  (6)  bekezdése  költségviselési 
szabályról  rendelkezik,  mely  szerint  ha  az  összbüntetésbe 
foglalást nem rendelték el, a bűnügyi költséget az állam viseli. 
Ennek oka, hogy indokolatlan eljárás esetén a terhelt nem köteles 
viselni a felmerült költségeket, az az államot terheli.
Kiemelendő,  hogy  a  gyakorlatban  az  összbüntetési  eljárásban 
általában nem merül fel  költség, mert  nincsenek olyan eljárási 
cselekmények, melyek költségvonzattal bírnának. 

7. Az összbüntetés tartamának megállapítását ugyan az anyagi 
jogi szabályok rendezik, de a kérdés fontossága és a perjoghoz 
fűződő szoros kapcsolata miatt indokolt az alábbiak kiemelése.
Az  összbüntetés  tartamának  meghatározására  a  Btk.93.§-a  ad 
rendelkezést,  amely  szerint  az  összbüntetés  tartamát  úgy  kell 
megállapítani,  mintha  halmazati  büntetést  szabnának  ki.  Az 
összbüntetési  tartamnak  azonban  el  kell  érnie  a  legsúlyosabb 
büntetését,  de  nem  érheti  el  a  büntetések  együttes  tartamát, 
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valamint  a  büntetési  tétel  generális  maximumát  is  figyelembe 
kell venni.
A  tartam,  illetve  az  elengedés  mértékének  pontos 
meghatározására ezen felül törvényi részletszabály nincs, az erre 
vonatkozó főbb elveket  a  bírói  gyakorlat  alakította  ki,  melyek 
megjelentek a BK.151.  számú állásfoglalásban,  majd később a 
3/2002. Büntető Jogegységi Határozatban.
A  korábban  hatályos  kollégiumi  állásfoglalás  és  az  érdemi 
részeiben  jelenleg  is  hatályban  lévő  3/2002.  sz.  BJE  sem  ad 
azonban  konkrét  útmutatást  az  összbüntetési  tartam 
meghatározására,  másként  fogalmazva  a  tartam  kiszámítására 
azon  esetekben,  ha  több  alapítélet  összbüntetésbe  foglalására 
kerül sor. A vonatkozó normák teljes részletességgel csak azon 
esetet taglalják, amikor egy hosszabb tartamú büntetés találkozik 
egy  rövidebb  szabadságvesztéssel.  A  gyakorlatban  azonban 
tipikus több alapítélet összbüntetésbe foglalása.

Ilyen esetekben a főbb elengedési-számítási módok a következők 
lehetnek.

a) Az elsőként  vizsgált  számítási  formánál  egy  többlépcsős 
műveletre kerül sor. Ennek során a leghosszabb tartamú büntetés 
a  kiindulópont  és  az  vetendő  össze  a  második  leghosszabb 
szabadságvesztéssel. Az így kalkulált „közbenső” összbüntetési 
tartamot  (  tartamokat  )  végül  a  legrövidebb  büntetéssel  kell 
egybefoglalni  s  ezt  követően adódik  a  tényleges  összbüntetési 
tartam. 
b) Olyan számítási mód is lehetséges, amikor az alapítéletek 
időrendi  sorrendjében  haladva  –  függetlenül  a  tartamok 
mértékétől  –  történik  a  büntetések  összevetése,  majd  a 
fennmaradó büntetések további vizsgálata az időrendileg soron 
következő szabadságvesztésekkel. Ilyen tartamszámítás azonban 
egyes esetekben már eltúlzott csökkentéshez vezethet.
c.) A  legegyszerűbb  számítási  mód  a  rövidebb  tartamú 
büntetéseknek a jogegységi határozatban foglaltaknak megfelelő, 
arányos csökkentése, majd a fennmaradó tartamok hozzáadása a 
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legsúlyosabb büntetéshez. Rövidebb tartamú alapítéletek esetén 
ez a számítási mód gyakorlatilag azzal is jár, hogy az elengedés 
mértékének meghatározásakor a legrövidebb büntetés elenyészik.

Három-négy  ítélet  összbüntetésbe  foglalásánál  az  a)  és  b) 
változathoz képest jelentősebb eltérés nincs a végleges tartamot 
illetően, de ettől több alapítéletnél azzal már számolni kell, mely 
akként jelentkezik, hogy a jelen, c) pont alatt tárgyalt elengedési 
formánál jóval csekélyebb mérvű elengedés történhet, ami már 
nem feltétlenül alkalmas az összbüntetési célok elérésére.

Bírói gyakorlat:

Az egymással quasi halmazati viszonyban nem lévő, az alapítéletekben végrehajtandó szabadságvesztést  
kiszabó büntetések 1999. március 1-jét követően kizárólag akkor foglalhatóak összbüntetésbe, ha ennek 
feltételei  1999. március 1.  napja előtt  már megnyíltak,  azaz a legutóbb hozott  alapítélet  az említett  
időpont előtt emelkedett jogerőre ( BH.2001.1.).

Amennyiben  az  összbüntetésbe  foglalásra  a  büntetés-végrehajtási  intézet  tesz  javaslatot  és  annak  
törvényi  előfeltételei  nem  állnak  fenn,  alakszerű  határozatot  nem  kell  hozni,  hanem  átiratban  
tájékoztatandó a bv. intézet arról, hogy az összbüntetésbe foglalásnak nincs helye. Ennek oka az, hogy a  
büntetés-végrehajtási  intézet  a  büntetőeljárásban,  értve ide a különleges  eljárást  is,  indítványtételre  
jogosult személynek nem tekinthető (BH.2000.145.).

A feltételes  szabadságra  vonatkozó  rendelkezés  utólagos  módosítása  tárgyában  az  alapügyben  első 
fokon  eljárt  bíróság  jár  el  akkor  is,  ha  a  feltételes  szabadságra  bocsátásból  való  kizárást  az  
összbüntetési ítélet kapcsán sérelmezték (BH.2000.144.).

Az összbüntetési eljárást akkor is a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság folytatja le, ha a  
terhelt korábbi ügyében a fiatalkorúak bírósága hozott ítéletet (BH.1998.420.).

Az  összbüntetés  mértékének  téves  megállapítása  számítási  hiba  címén  nem  helyesbíthető  
( BH.1994.643.).

Az  utólagos  összbüntetési  eljárás azoknak az  összbüntetéssel  kapcsolatos hibáknak a kiküszöbölését  
célozza,  amelyek a korábbi  jogi  rendezés  mellett  csak  rendkívüli  perorvoslattal  voltak  orvosolhatók  
( BH.1994.361.).

Az összbüntetésbe foglalás a megyei bíróság hatáskörébe tartozik, ha az egyik alapítéletet a katonai  
bíróság vagy a megyei bíróság katonai tanácsa hozta (BH.1993.155.).

A katonai bíróság és a helyi bíróság ítéletével kiszabott büntetések összbüntetésbe foglalására a katonai  
bíróságok  megszűnése  után  a  megyei  bíróság  katonai  tanácsának  és  nem  a  helyi  bíróságnak  van  
hatásköre. (BH1993. 416., BH1992. 155.)

A bíróság a fellebbezéssel  támadható összbüntetési  ítélethez  kötve  van,  azt  saját  hatáskörében nem 
helyezheti hatályon kívül és nem módosíthatja (BH.1992.91.).

A hatásköri szabályok törvénysértő alkalmazása összbüntetésbe foglalás esetén ( BH.1990.174.).
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Az elsőfokú bíróság által elmulasztott összbüntetésbe foglalásról a másodfokú bíróság nem rendelkezhet  
( BH.1986.318.).

Az  összbüntetés  mértékének  helyes  megállapításánál  a  másodfokú  bírósági  eljárásban  a  büntetési  
tartam jelentéktelen változtatásának tilalma eltérően érvényesül,  tekintettel  arra is,  hogy viszonylag  
rövidebb  tartamoknál  már  csekélyebb  mérvű  módosítás  is  indokolt  lehet  az  összbüntetési  célok 
eléréséhez (BH.1986.217.II.).

Az összbüntetési eljárást akkor is a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság folytatja le, ha  
valamelyik  alapügyben  a  különös  illetékesség  miatt  a  fiatalkorúak  bíróság  hozott  ítéletet  
(BH.1984.175.II.).

Az  összbüntetési  eljárásban  a  súlyosítási  tilalmat  feloldó  rendelkezések  nem  alkalmazhatók 
( BH.1983.312.).

Fogház végrehajtási fokozatot állapítandó meg azon fiatalkorúval szemben, akit korábban szándékos 
bűncselekmény miatt ítéltek ugyan javítóintézeti nevelésre, de az elbírálás alatt álló ügyben kiszabott  
szabadságvesztés mértéke az 1 évet nem éri el (BH.1983.103.I.)

Az  alapítéletben  tévesen  meghatározott  büntetés-végrehajtási  fokozatot  köteles  helyesbíteni  az  
összbüntetésbe foglalás során eljáró bíróság ( BH.1983.103.II.)

Az összbüntetési eljárás lefolytatásánál az általános illetékességi szabály jut érvényre, amennyiben az  
összbüntetés alapjául szolgáló korábban hozott ítéletet a fiatalkorúak bírósága hozta (BH.1982.416.).

Az összbüntetési ügyben hozott határozatot a jogorvoslati nyilatkozattétel érdekében annak a védőnek  
kell  kézbesíteni,  aki  az alapeljárás során akár meghatalmazással,  akár kirendelés  alapján a terhelt  
védelmét ellátta. (BH1982. 88.)

Az összbüntetési eljárásban is korrigálható a feltételes szabadságra bocsátást érintő rendelkezés, ha a  
bíróság  észleli,  hogy  az  alapítélet  ebben  a  tekintetben  nem  felel  meg  a  törvényi  rendelkezéseknek 
(BH.1978.159.).

Utólagos összbüntetésbe foglalás

575.  §  A  bíróság  az  összbüntetésbe  foglalásról,  illetve  az 
összbüntetés  tartamáról  utólag  határoz,  ha  erről  a  jogerős 
összbüntetési  ítélet  nem  a  törvénynek  megfelelően 
rendelkezett.

Az  utólagos  összbüntetésbe  foglalásra  irányuló  különleges 
eljárás  az  összbüntetéssel  összefüggő  anyagi  jogi  tévedéseket, 
hiányosságokat, mulasztásokat korrigálhatja. Erre akkor kerülhet 
sor,  ha  a  jogszabálysértő  rendelkezéseket  fellebbezéssel  nem 
támadták, ekként az összbüntetési határozat első fokon jogerőre 
emelkedett,  vagy  folytattak  ugyan  másodfokú  eljárást,  de  a 
fellebbezési  bíróság  nem  orvosolta  a  hibákat.  E  körben 
jegyzendő  meg,  hogy  az  összbüntetési  határozat  ellen 
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felülvizsgálatnak  nincs  helye,  a  törvénysértéseket  ugyanis  a 
különleges eljárásban lehet kiküszöbölni.

Az  eljárás  megindítására  az  555.§  (2)  bekezdés  a)  pontjának 
megfelelően  az  ügyész,  a  terhelt,  vagy  az  elítélt  jogosult.  A 
különleges  eljárás  lefolytatására  az  alap  összbüntetési  eljárást 
lefolytató  bíróság  az  illetékes.  Első  fokon  a  bíróság 
egyesbíróként,  a  rendelkezésre  álló  iratok  alapján  dönt.  Ha 
valamilyen okból bizonyítás  felvétele válik szükségessé,  akkor 
az 555.§ (2) bekezdés e) pontjának előírása szerint tárgyalást kell 
tartani. 

A már hivatkozottak szerint e különleges eljárás főként az anyagi 
jogszabálysértéseket  orvosolhatja.  Ide  tartozik,  ha  a  bíróság  a 
Btk.93.§ rendelkezéseitől eltérve, azt megsértve állapítja meg az 
összbüntetés tartamát. Példaként hozható fel, ha a tartam nem éri 
el a legsúlyosabb büntetését, vagy eléri, illetőleg meghaladja a 
büntetések  együttes  tartamát.  Ha  a  tartam  a  törvényi  keretek 
között marad, akkor még a már felhívott jogegységi határozatban 
írtaktól lényegesen eltérő tartamnál sincs lehetőség az eljárásra.

A bíróság ítélettel dönt, ha az összbüntetés tartamát a korábbitól 
eltérő  tartamban  állapítja  meg,  egyébként,  így  az  indítvány 
elutasítása esetén is végzéssel határoz.

Bírói gyakorlat:

Az  összbüntetéseknél  az  esetleges  törvénysértések  utólagos  összbüntetési  eljárásban  orvosolhatók 
(BH2004. 232. II).

Az utólagos összbüntetési  eljárásban az összbüntetés tartamának a különleges eljárás során történő  
utólagos  meghatározására  csak  akkor  van  lehetőség,  ha  az  összbüntetési  ítéletben  a  tartam 
megállapítása a Btk. kifejezett és a törvény elvi sérelmét eredményező megsértésével történt (BH1995.  
19.).

Az  utólagos  összbüntetésbe  foglalás  iránti  különleges  eljárásnak  csak  akkor  van  helye,  ha  az  
összbüntetés  mértékének  a  meghatározása  a  törvény  elvi  sérelmével  került  megállapításra  
(BH1995.444.II.).

Az utólagos összbüntetésbe foglalásnak azon törvényi előfeltételét, hogy az összbüntetési ítélet nem a  
törvénynek megfelelően rendelkezett, nem lehet kiterjesztően értelmezni, a különleges eljárásnak csak  
akkor  van  helye,  ha  a  korábbi  összbüntetés  tartamát  a  bíróság  az  anyagi  jogszabály  kifejezett  
megszegésével  állapította  meg;nincs  helye  ezért  az  említett  különleges  eljárásnak,  ha  a  bíróság  a  
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törvény sérelme nélkül, de a Legfelsőbb Bíróság által iránymutatásul megjelölt arányokat megsértve  
hozta  meg  összbüntetési  határozatát.  Az  összbüntetések  tekintetében  az  esetleges  törvénysértések,  
utólagos összbüntetési eljárásban küszöbölhetők ki (BH1997. 513.).
.

Az  összbüntetési  tartam  téves  megállapítása  számítási  hiba  okán,  kijavítással  nem  helyesbíthető  
(BH1994. 643.).

Az  utólagos  összbüntetésbe foglalásra  irányuló  különleges eljárásnak  nemcsak akkor van helye,  ha 
utóbb  derül  ki,  hogy  az  összbüntetésbe  foglalás  során  a  terheltre  kiszabott  további  végrehajtandó  
szabadságvesztésre ítélés is történt, amely így kimaradt az összbüntetési ítéletből, vagy összbüntetésbe 
foglalásra került már végrehajtott, illetőleg nem végrehajtandó büntetés is, hanem akkor is, ha utóbb 
válik ismertté, hogy a korábbi összbüntetés tartama a büntető anyagi jogi rendelkezéseknek nem felel  
meg (BH1994. 71. I.).

Az utólagos összbüntetésbe foglalási különleges eljárás során az elsőfokú bíróság ítélettel határoz, ha az  
összbüntetés tartamát a korábbitól eltérő tartamban állapítja meg (BH1994. 71. II.).

Az összbüntetési ítéletre vonatkozó törvénysértés miatt kizárt a felülvizsgálati indítvány előterjesztése;  
ilyen esetben az indítványt - mint a különleges eljárás lefolytatása iránti kérelmet - az alapügyben eljárt  
bírósághoz kell megküldeni (BH1994. 240).

***
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