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A harmadfokú bírósági eljárásról1

Mindenki által ismert, hogy az 1896. évi XXXIII. évi törvény szerint a semmisségi panasz 
csak jogkérdésben volt előterjeszthető,  az alaki  és az anyagi  semmisségi  okok lényegében 
ugyanazok  voltak,  mint  a  másodfokú  eljárásban.  A  Bp.  eredeti  rendelkezése  szerint  a 
semmisségi  panaszt  ténykérdést  sohasem  érinthetett.  Az  alaki  semmisségi  okoknál  is 
megszorítást  alkalmazott  a  törvény,  nevezetesen  olyan  alaki  semmisségi  okot,  amelyet  a 
másodfokú eljárásban nem érvényesítettek, a semmisségi panaszban sem lehetett kifogásolni. 
Szintén nem volt helye semmisségi panasznak olyan vélt alaki semmisségi ok miatt, amelyet a 
másodfokú bíróság már megvizsgált és alaptalannak talált. Nyilvánvalóan helye volt azonban 
olyan  alaki  semmisségi  ok miatt  a  semmisségi  panasznak,  amely  a  másodfokú eljárásban 
merült  fel.  Az anyagi  semmisségi  okok tekintetében ezek a korlátozások nem álltak fenn, 
tehát  a  semmisségi  panasz  tárgya  lehetett  olyan  semmisségi  ok  is,  amelyet  a  másodfokú 
eljárásban  már  megvizsgáltak  de  nem  találtak  megalapozottnak,  illetve  a  másodfokú 
eljárásban  fel  nem  hozott  anyagi  semmisségi  ok  is  érvényesíthető  volt  a  semmisségi 
panaszban. Meglehetősen korlátozva  volt  azonban a semmisségi  panasz jogintézményének 
lehetősége a törvényszék által másodfokon elbírált ügyekben, mert itt  alaki semmisségi ok 
miatt semmisségi panasznak egyáltalán nem volt helye és az anyagi semmisségi okok is csak 
korlátozottan voltak érvényesíthetők.  

1. A harmadfokú bírósági eljárás általános szabályai: 

A  harmadfokú  eljárás  2006.  július  1-jén  történő  bevezetésének  többek  között  az  volt  az 
indoka, hogy az akkor már működő négyszintű bírósági szervezet esetén valós szakmai érvek 
amellett szóltak, hogy a Legfelsőbb Bíróság maga is foglalkozzon érdemben felülbírálható, 
jogerőre  még  nem  emelkedett  ügyekkel.  Ugyanis  nehezen  képzelhető  el  az  ítélkezés 
egységének biztosítása,  amely az Alkotmány szerint  kötelessége a Legfelsőbb Bíróságnak, 
akkor, ha a legfőbb bírói fórum csak a korlátozott revízió elve alapján kialakított rendkívüli 
jogorvoslatokat bírál el vagy csak jogegységi határozatokat hoz.

Kérdés  azonban,  hogy  az  ítélőtáblák  felállítása  mellett  az  egyfokú  jogorvoslati  rendszer 
fenntartása  képessé  teszi-e  a  Legfelsőbb  bíróságot  a  jogegységi  funkciójának  érdemi 
gyakorlására.  A  négyszintű  fórumrendszerben,  de  egyfokú  jogorvoslat  mellett  a  helyi 
bíróságok által elbírált ügyek rendes jogorvoslat folytán csak a megyei bíróságokra juthatnak 
el, a megyei bíróságok által elbírált ügyek pedig az ítélőtáblákra. Ebből adódik, hogy a helyi 
bíróságok  által  elbírált  ügyek,  amelyek  a  büntetőügyek  döntő  többségét  teszik  ki,  az 
ítélőtáblára már nem kerülnek és a megyek bíróságok által elbírált ügyekkel másodfokon már 
nem a Legfelsőbb Bíróság,  hanem az  ítélőtáblák  foglalkoznak.  Így a  büntetőügyek  döntő 
többségénél a Legfelsőbb Bíróság egy-egy régióra kiterjedő joggyakorlat egységesítési hatása 

1 Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2008. december 4-5. napján megtartott ülése 
elfogadta.



nem érvényesül.  A Legfelsőbb Bíróság mindemellett  a  jogegységi  funkcióját  úgy látja  el, 
hogy a helyi bíróságon indult tömegügyek, de még a megyei bíróságon indult kiemelt ügyek 
sem jutnak el a Legfelsőbb Bíróságra csak rendkívüli perorvoslat esetén.

A  harmadfokú  bírósági  eljárásban  a  másodfokú  bírósági  eljárásról  szóló  XIV.  fejezet 
rendelkezéseit  az e fejezetben foglalt  eltérésekkel kell  értelemszerűen alkalmazni.  Ebből a 
rendelkezésből következik,  hogy ha egy kérdésre nézve a harmadfokú eljárásra vonatkozó 
rendelkezések között konkrét szabályt találunk, annak alkalmazása kerül előtérbe. Nemleges 
esetben viszont a Be. XIV. fejezetének a másodfokú eljárásra vonatkozó szabályai kerülnek 
előtérbe és amennyiben az adott kérdéskört a XIV. fejezet sem szabályozza, irányadó a Be. 
345. § rendelkezése, mely szerint egészen az elsőfokú eljárásra vonatkozó szabályokig a XI., 
XIII. fejezet rendelkezéséig kell visszamennünk, vagyis a bírósági eljárás általános szabályait 
meghatározó  XI.  fejezet,  a  tárgyalás  előkészítésére  vonatkozó  szabályokat  összegző  XII. 
fejezet és az elsőfokú bírósági tárgyalásra vonatkozó XIII. fejezet rendelkezései lesznek az 
irányadók.

A  harmadfokú  eljárásban  is  érvényesül  a  revízió  elve,  azaz  a  harmadfokú  bíróság  is 
felülbírálja  a  tényállás  megalapozottságát  és  az  eljárási  szabályok  megtartását  függetlenül 
attól,  hogy  ki  fellebbezett.  A  harmadfokú  bíróság  azonban  bizonyítást  nem  vesz  fel  és 
általában kötve van ahhoz a tényálláshoz, amelynek alapján a másodfokú bíróság az ítéletét 
meghozta, kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan. Ha megalapozatlanság az iratok alapján 
kiküszöbölhető a harmadfokú bíróság a tényállást hivatalból kiegészítheti vagy helyesbítheti.

A harmadfokú bíróság reformációs jogköre a büntető anyagi jogi szabályok alkalmazásában 
szűkebb körű,  mint  a  másodfokú bíróságé,  a  büntetőjogi  főkérdések közül  csak a  vádlott 
bűnösségére vagy felmentésére, illetve az ezekkel szorosan összefüggő rendelkezésekre terjed 
ki.  A  harmadfokú  bíróság  kasszációs  jogkört  gyakorol,  ha  a  másodfokú  ítélet 
megalapozatlanságát nem tudja kiküszöbölni vagy abszolút eljárási szabálysértést állapít meg. 
Az  abszolút  eljárási  szabálysértés  vagy  megalapozatlanság  miatt  azonban  nincs  helye 
harmadfokú eljárásnak. Ezek csak akkor vehetők figyelembe, ha fennáll a harmadfokú eljárás 
általános  feltétele:  az  elsőfokú,  illetve  a  másodfokú  bíróság  eltérően  döntött  a  vádlott 
bűnösségéről vagy felmentéséről. 

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. 

A másodfokú  bíróság  ügydöntő  határozata  ellen  fellebbezésre  jogosultak  a  büntetőeljárás 
főszemélyei, úgymint a vádló, a vádlott és a védő. A törvény nem teszi lehetővé a fellebbezést 
a másodfokú ügydöntő határozatnak a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése és 
egyéb  járulékos  rendelkezései  ellen.  A 367/A. § (1) bekezdésének felsorolása kiegészül  a 
magánvádlóval  és a fiatalkorú vádlott  törvényes  képviselőjével.  A 367/A. § rendelkezik a 
fellebbezés irányáról is. E szerint az ügyész a vádlott terhére és javára is, a magánvádló és a 
pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére, a vádlott, a védő, a nagykorú vádlott törvényes 
képviselője,  házastársa  vagy  élettársa  valamint  a  fiatalkorú  vádlott  törvényes  képviselője 
kizárólag a vádlott javára fellebbezhet. A 368. § rendelkezései alapján egyértelmű, hogy a 
másodfokú  bíróság  ítélete  mellett  az  ügydöntő  eljárást  megszüntető  végzése  ellen  is 
fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz.
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A 367/A. § (3) bekezdése szerint  a jelenlevő jogosultak a határozat  kihirdetését  követően 
szóban jelenthetik be fellebbezésüket, tehát a jogorvoslat megfontolására nincs helye 3 napos 
gondolkodási idő kérésének. A jelen nem lévő jogosultak a kézbesítéstől számított 8 napon 
belül írásban jelenthetik be fellebbezésüket a másodfokú bíróságnál. A Legfelsőbb Bíróság 
jogértelmezése szerint ez nem vonatkozik a jelen nem lévő ügyészre, mert a Be. 345. §-ának 
alkalmazása mellett a 342. § (5) bekezdése kerül előtérbe és az ügyész ilyen esetben 5 napon 
belül jogosult a fellebbezést bejelenteni. Megítélésem szerint vitatható a Legfelsőbb Bíróság 
jogértelmezése.  

Kétségtelen, hogy a Be. 342. § (5) bekezdése egyértelmű szabályt határoz meg arra az esetre, 
hogy ha a kihirdetés útján közölt ügydöntő határozat ellen a vádlott és a védő nem jelentett be 
fellebbezést,  a  bíróság  azt  a  tárgyaláson  jelen  nem  levő  ügyésszel  a  rendelkező  rész 
kézbesítése útján közli. Ha az ügydöntő határozatot a bíróság az ügyésszel a rendelkező rész 
kézbesítése útján közölte, az ügyész a fellebbezését 5 napon belül jelentheti be. Látható, hogy 
a harmadfokú eljárást illetően egyértelmű jogi szabályozás van arra, hogy az arra jogosultak 8 
napon belül élhetnek fellebbezési jogukkal. Furcsa helyzetet teremt, hogy az ügyész, aki ugye 
vitathatatlanul fellebbezésre jogosult, kézhez vesz egy olyan rendelkező részt, amely 8 napot 
biztosít a fellebbezésre, ennek ellenére nem a törvényben írtak szerint, hanem 5 napon belül 
kell  fellebbezését  bejelentenie.  Megjegyezzük,  hogy  a  342.  §  (5)  bekezdés  esetében  a 
rendelkező résznek az ügyész felé történő kézbesítése azt az információt hordozza, hogy a 
többi arra jogosult nem élt a fellebbezési jogával, tehát a jogerő gyorsabb beállása érdekében 
indokoltnak tűnik az 5 napos határidő megszabása.  A másodfellebbezés  esetén azonban a 
vádlott és a védő fellebbezésétől függetlenül kerül sor a határozat kézbesítésére. 

A gyakorlat szempontjából fontos, ezért pontosítjuk, hogy a másodfokú bíróság az ügydöntő 
határozat  kihirdetése  után  nyilatkoztatja  a  jelenlévő  vádlottat  –  aki  a  fentiek  alapján 
fellebbezésre jogosult –, hogy kíván-e fellebbezéssel élni. A fellebbezést tehát nyomban be 
kell jelenteni, három napos határidő erre nincs. Meg kell jelölni a fellebbezés tárgyát, okát, és 
ezt a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban 
[Be. XXI. fejezet] a törvényes képviselő is fellebbezést jelenthet be a harmadfokú bírósághoz. 
Magánvádas  eljárásban  [Be.  XXIII.  fejezet]  a  magánvádló  a  vádlott  terhére  fellebbezhet, 
ekkor közvetlenül kell felterjeszteni az iratokat a harmadfokú bíróságra. [Be. 513. § (1) és (2) 
bek.]  Azzal  a  fentiek  szerint  fellebbezésre  jogosulttal,  aki  nincs  jelen  a  másodfokú 
tárgyaláson,  kézbesítés  útján  közlik  a  másodfokú  határozatot.  Ebben  az  esetben  a 
kézbesítéstől  számított  8 napon belül lehet  írásban bejelenteni  a fellebbezést  a másodfokú 
bíróságnál  [Be.  367/A.  §  (3)  bek.]  Véleményem  szerint  ilyen  esetben  teljes,  indokolt 
határozatot  kell  megküldeni  az  ügyész  számára.  Ennek  oka  egyrészt,  hogy  másodfokon 
nincsen a Be. 259. § (1) bekezdése szerinti rövidített indokolás. (Természetesen a Be. 371. § 
(4)  bekezdése  szerint  azonban  továbbra  is  lehetőség  van  a  helybenhagyás  okainak  rövid 
leírására!) A rendelkező rész megküldése esetén tehát a bíróság csupán időt nyerne a teljes 
határozat  írásba  foglalására,  a  törvény  egyébként  sem  hivatkozik  a  rendelkező  részre. 
Másrészt  az  ügyész  a  határozat  indokolásának  ismerete  nélkül  nem  tudná  megfelelően 
megindokolni  a  számára  nyitva  álló  8  és  a  fentiek  szerint  nem 5  napos  határidőn  belül 
benyújtható fellebbezését. A Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumi ülésén ezzel kapcsolatban 
még az az az érv is elhangzott,  hogy a rendelkező rész önmagában való megküldése csak 
fellebbezést  generálhat,  hiszen  az  ügyész  így  nem ismeri  meg  az  első  fokúval  ellentétes 
döntés indokait. Amennyiben a vádlott nincs jelen a nyilvános ülésen, és egyébként törvényes 
oka  és  joga  lenne  a  fellebbezés  bejelentésére,  ugyancsak  írásban,  8  napos  fellebbezési 
határidőt biztosítva kell vele a határozatot közölni. Ha a vádlott a nyilvános ülésre egyébként 
szabályszerűen  idézhető  volt,  de  a  határozat  kézbesítése  azért  nem  járt  sikerrel,  mert 
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ismeretlen helyen tartózkodik, helye van a hirdetményi kézbesítésnek. [Be. 70. § (4), (5), (6) 
bek.]  Amennyiben  a  fellebbezés  elkésett,  a  másodfokú  bíróság  tanácsülésen  elutasítja,  a 
bejelentett fellebbezést a harmadfok bírálja el. A fellebbezési határidő elmulasztása esetén a 
fellebbezésre jogosult igazolással élhet [Be. 65. §], ezt már a harmadfokú bíróság bírálja el. A 
másodfokú bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az ügydöntő határozata ellen a tárgyaláson vagy a 
nyilvános ülésen bejelentett fellebbezés joghatályos-e, az arra jogosulttól származik-e. Ha a 
válasz nemleges, azt el kell utasítani – ez ellen fellebbezésnek sincs helye –, és a határozatot 
jogerősíteni kell.

6

A másodfokú határozatot kézbesíteni kell az érintetteknek, függetlenül attól, hogy van-e helye 
fellebbezésnek. Ha a határozat fellebbezéssel nem támadható, meg kell állapítani a határozat 
jogerejét  (végrehajthatóságát),  és  megteendők  a  szükséges  intézkedések.  Ha  helye  van  a 
fellebbezésnek, de a fellebbezésre jogosulttal kézbesítés útján közlik a határozatot, meg kell 
várni a kézbesítéstől számított 8. napot, és csak ezután lehet a jogerőről dönteni. [Be. 588. § 
(3)  bek.  c)  pontja]  A Be.  386.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  fellebbezés  a  másodfokú  ítélet 
jogerőre  emelkedését  [Be.588.§]  felfüggeszti,  és  ha  a  fellebbezés  eredményes,  akkor  a 
másodfokú  határozat  jogerejét  és  a  végrehajthatóságát  meg  is  akadályozza.  A  jogerő 
felfüggesztése  – azaz  a  fellebbezés  halasztó hatálya  – azonban az ítéletnek  csupán arra  a 
részére terjed ki, amelyet fellebbezés folytán a harmadfokú bíróság felülbírál. E helyütt kell 
megjegyezni, hogy a Be. 387. § (2) bekezdése értelmében a harmadfokú bíróság a fellebbezés 
folytán  a  több  bűncselekményről  rendelkező  másodfokú  ítélet  minden  rendelkezését 
érdemben felülbírálja, ha a fellebbezési ok annak legalább egy bűncselekményre vonatkozó 
rendelkezését érinti.  E főszabály alól tesz egyetlen kivételt a fenti jogszabályhely második 
mondata,  mely  szerint  nem terjed  ki  a  felülbírálat  a  másodfokú  bíróság  ítéletének  arra  a 
részére, amellyel az elsőfokú bíróság ítéletének felmentő, illetve megszüntető rendelkezését 
helybenhagyja. 

A másodfokú bíróság ítélete elleni fellebbezés lehetőségét a törvény szűk körben csak akkor 
teszi  lehetővé,  ha  a  másodfokú eljárásban a  büntető  anyagi  jogi  szabályok  megsértésével 
történt a bűnösség megállapítása, a kényszergyógykezelés elrendelése, a felmentés illetve az 
eljárás  megszüntetése.  A  kényszergyógykezelés  felvételét  annak  ellenére,  hogy  csak 
büntetőjogi  intézkedés  és  nyilván  felmentő  rendelkezés  mellett  alkalmazható,  egyrészt  a 
szankció  jellege  indokolja,  mert  a  kóros  elmeállapotú  személy  gyakorlatilag  határozatlan 
tartamú zárt intézetben történő elhelyezéséről van szó közbiztonsági okok miatt, másrészt az a 
körülmény,  hogy az  intézkedést  úgy is  el  lehet  rendelni,  ha  a  vádlottat  első  fokon  is  és 
másodfokon is felmentik, de másodfokon a felmentés mellett ezt az intézkedést is elrendelik. 
Ha  a  másodfokú  bíróság  határozata  más  okból  törvénysértő,  a  törvénysértés  orvoslására 
felülvizsgálati eljárás keretében van lehetőség.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 1/2007. számú véleménye a törvényhez képest 
tágabban  értelmezi  a  joghatályos  fellebbezés  fogalmát  és  ennek  következtében  jelentős 
mértékben kiszélesíti a harmadfokú eljárásban a több bűncselekményre kiterjedő felülbírálat 
lehetőségét.  
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A  kollégiumi  véleményt  kiegészítő  Bkv.  63-as  állásfoglalás  az  eljárás  megszüntetésének 
kérdéseivel  foglalkozik,  amikor  megállapítja,  hogy  „az  eljárást  megszüntette”  fordulat 
magában foglalja az eljárás megszüntetésének a Be. 332. § (2) bekezdésében megállapított 
esetét is. Fellebbezésnek van helye, ezért a másodfokú bíróság bűnösséget megállapító olyan 
rendelkezése ellen is,  amely az elsőfokú bíróság e szakaszon alapuló eljárást  megszüntető 
döntését  változtatta  meg  avagy  ellenkezőleg  az  elsőfokú  bíróság  valamely  bűnösséget 
kimondó rendelkezését e törvényhely alapján úgy változtatta meg, hogy az első fokon elítélt 
vádlottal  szemben  a  büntetőeljárást  valamely  felelősségre  vonás  szempontjából 
jelentéktelennek ítélt cselekmény miatt megszüntette. Az eltérő rendelkezés sérelmezésének 
hiánya a fellebbezés joghatályosságát ebben az esetben sem érinti. 

A Be. 386. § (1) bekezdés a) pontja az eljárás megszüntetésének eseteit nem differenciálja. 
Ebből az következik, hogy e törvényhely alkalmazása szempontjából mindazokat az eseteket 
ide kell érteni, amelyeket a Be. 332. §-ának (1) bekezdése, illetőleg (2) bekezdése tartalmaz. 
Egyetlen kivétel ez alól a 332. § (1) bekezdés e) pontja, amely az eljárás megszüntetésének 
okául az ügyész vádelejtését állapítja meg. A 332. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a 
bíróság az eljárást  megszünteti  az olyan  cselekmény miatt,  amelynek az vád tárgyává  tett 
jelentősebb súlyú bűncselekmény miatt a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 
A  (3)  bekezdés  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy:  a  bíróság  (1)  vagy  (2)  bekezdésben 
meghatározott ok észlelésekor az eljárást nyomban megszünteti.

Amennyiben  a  bíróság  a  Be.  332.  §  (2)  bekezdésében  megjelölt  okot  a  tárgyalás 
előkészítésének szakaszában észleli úgy az eljárást a 267. § (1) bekezdés g) pontja alapján 
szünteti  meg.  A  tárgyalás  előkészítése  során  hozott  ilyen  határozat  ellen  a  267.  §  (1) 
bekezdése fellebbezést enged. A fellebbezési jog szabályozásából következik, hogy az eljárást 
a  Be.  332.  §  (2)  bekezdésében  megjelölt  okból  történő  megszüntetés  miatt  rendes 
jogorvoslatnak minden esetben helye van, tehát akár a tárgyalás előkészítésének szakaszában, 
akár az ügyet lezáró érdemi határozat esetén.

A  Be.  306.  §-a  akként  rendelkezik,  hogy  a  bíróság  a  bizonyítást  mellőzheti  az  olyan 
bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett 
a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. A bizonyítási eljárást könnyítő ésszerű 
rendelkezés  ugyanakkor  nem  teszi  mellőzhetővé  az  egyébként  vád  tárgyává  tett 
bűncselekmény miatt  indított  eljárás  megszüntetését,  illetőleg  az  ebben  a  tárgyban  hozott 
határozott bírói döntést. E tárgyban tehát eljárást megszüntető végzést kell hozni, avagy az 
ügyet  lezáró  ítéletben  kell  a  felelősségre  vonás  szempontjából  jelentőséggel  nem  bíró 
cselekmény  miatt  az  eljárás  megszüntetését  kimondani.  Az  eljárást  megszüntető  okokat 
vizsgálva tehát kivéve azok közül az ügyészi vádelejtés már említett esetét az állapítható meg, 
hogy a Be. 386. § (1) bekezdés a) pontja szempontjából  nincs közöttük különbség. Ebből 
következően,  ha  az  elsőfokú  bíróság  ügydöntő  határozatában  a  vádlottal  szemben  egy 
súlyosabb bűncselekményben történő bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása mellett az 
ahhoz képest jelentéktelen cselekmény miatt a büntetőeljárást a Be. 332. §-ának (2) bekezdése 
alapján  megszüntette,  de  ezt  a  rendelkezést  az  ügyész  eredményesen  megfellebbezte  és  a 
másodfokú bíróság a vádlott bűnösségét e cselekményben is megállapította és vele szemben 
halmazati  büntetést  szabott  ki,  úgy  ez  esetben  a  Be.  386.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában 
megkívánt  egyik  fellebbezési  ok  megvalósult  és  a  másodfokú  bíróság  ítélete  ellen 
fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz.
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A Be. 386. §-ának (1) bekezdése a másodfellebbezés megnyílásához feltételként kívánja azt 
is,  hogy  az  a)  és  b)  pontban  meghatározott  okok  a  másodfokú  bíróság  jogszabálysértő 
döntésével  kapcsolódjanak  össze.  Ez  tartalmazza  az  (1)  bekezdésben  a  büntetőjog 
szabályainak  megsértésével  kitétel.  A  büntető  kollégium  korábbi  értelmezései  akként 
foglaltak állást, hogy a büntetőjog szabályai alatt a büntető anyagi jogot kell érteni. A vád 
tárgyává  tett  jelentősebb súlyú  bűncselekmény mellett  a  felelősségre  vonás  szempontjából 
jelentéktelennek  ítélt  bűncselekmény  miatt  az  eljárás  megszüntetésére  a  büntetőeljárási 
törvény ad lehetőséget,  de a perrendi szabályozás a döntés tartalmát tényleges anyagi jogi 
természetétől nem fosztja meg.

A büntetőjogi felelősségre vonás megvalósulása, bűnösség kimondása vagy annak mellőzése 
mindenképpen  a  Btk.  általános  része  2.  fejezetébe  foglalt  törvényi  rendelkezések 
(bűncselekmény,  szándékosság,  gondatlanság,  kísérlet,  előkészület,  elkövetők, 
büntethetőséget kizáró okok) alkalmazását és az ezen alapuló bírói mérlegelést feltételezzük. 
A büntetés kiszabást vagy annak mellőzését eldönteni pedig a Btk. 37. §-ában meghatározott 
cél vizsgálatát jelenti. Az utóbbiak mind a büntető anyagi jog részei.

A  büntetőjogi  felelősség  tárgyában  hozott  döntés  valamely  cselekmény  súlyszerinti 
értékelése,  annak  büntetést  érdemlő  természetének  megítélése  a  büntetőjog  szabályainak 
alkalmazás alapul, amely lehet helyes vagy helytelen, másként az e tárgyban történő döntés 
megfelelhet a büntetőjog szabályainak, de meg is sértheti azokat. Éppen ezért az ilyen döntés 
is  osztozik  mindazoknak a döntéseknek a jogi sorsában,  amelyeket  a Be.  386.  §-ának (1) 
bekezdés  a)  pontja  megkíván  és  amelyek  a  másodfellebbezés  lehetőségét  megnyitják.   
 
 

A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata 

A  másodfellebbezés  joghatályosságát  illetően  a  Legfelsőbb  Bíróság  a  Bhar.III.376/2007. 
számú határozatában a következő értelmezését adta:

A Be. 386. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja a másodfellebbezés lehetőségét megalapozó 
objektív helyzetet rögzíti, a fellebbezés tárgyát – amely csak egy bűncselekményes ügy esetén 
egyértelmű – azonban nem határozza meg és ezzel  szoros összefüggésben a fellebbezésre 
jogosultak  körét  sem  szűkíti.  Ezért  több  cselekményes  büntetőügyben  nem  csupán  az  a 
fellebbezés joghatályos, amely a bűnösséget érintő eltérő döntést (vagy azt is) támadja, ekként 
az  ügy  harmadfokú  eljárásra  kerülésének  nem  feltétele,  hogy  a  fellebbezésre  jogosultak 
bármelyike a másodfokú bíróság által a bűnösség kérdésében hozott az elsőfokú bíróságétól 
eltérő rendelkezést  vagy azt is sérelmezze.  Amennyiben tehát  a másodfokú bíróság ítélete 
tartalmaz olyan a Be. 386. §-a (1) bekezdésének a) vagy d) pontja alá tartozó rendelkezést, 
amely  a  másodfellebbezés  bejelentésének  s  ennek  következtében  a  harmadfokú  eljárás 
lefolytatásának  lehetőségét  megnyitja,  a  fellebbezésre  jogosultak  (a  Be.  386.  §-ának  (3) 
bekezdésében és 387. §-a (2) bekezdésének harmadik fordulatában írt kivétellel) a másodfokú 
bíróság  ítéletének  a  további  más  bűncselekménnyel  kapcsolatos  rendelkezését  is  vagy 
kizárólag  csak  azt  sérelmezhetik.  Az  ezzel  ellentétes  álláspont  a  jogorvoslati  jog 
alkotmányosan aggályos  korlátozását  jelentené,  hiszen jól  lehet  a másodfokú bíróság több 
cselekményt bírált el az ítélet csupán egy részét érintő ellentétes döntés tartalmától függően 
vagy az ügyész vagy a vádlott és védő a rendes jogorvoslat igénybevételének lehetőségéből, 
sőt amennyiben a másik, ellenérdekű fél fellebbezése folytán az ügyben a harmadfokú bíróság 
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hozott  ügydöntő  határozatot,  a  Be.  416.  §-a  (1)  bekezdésének  a)  pontja  értelmében  a 
felülvizsgálat lehetőségéből is ki lenne zárva.

Ebből következően, ha a másodfokú bíróság ítélete az érintett vádlottra nézve tartalmaz a Be. 
386.  §-ának  (1)  bekezdése  szerinti  rendelkezést,  a  másodfellebbezés  lehetősége  az  ítélet 
egészére vonatkozik és a harmadfokú bíróság az ekként joghatályos fellebbezés alapján a Be. 
387.  §-ának  (2)  bekezdésében  meghatározott  terjedelemben  a  vádlott  valamennyi 
bűncselekményére vonatkozóan bírálja felül a másodfokú bíróság ítéletét.

A  kifejtettekből  egyébként  az  is  egyértelmű,  hogy  a  másodfellebbezés  lehetőségének 
megnyíltakor bejelentett jogorvoslati kérelmek nem járulékosak, hanem önállóak, ezért a Be. 
386. § (1) bekezdésének a) vagy d) pontja szerinti  ellentétes  döntés kapcsán előterjesztett 
fellebbezés  visszavonása  a  további  fellebbezés  vagy  fellebbezések  joghatályosságát  nem 
érintik.

Ugyancsak a Legfelsőbb Bíróság a Bhar.III.63/2007. sz. ügyében a felülbírálat  terjedelmét 
illetően az alábbi megállapítást tette:

A  harmadfokon  eljáró  bíróság  a  Be.  387.  §-ának  (1),  (2)  és  (4)  bekezdésében  foglalt 
terjedelemben bírálja felül a rendes jogorvoslattal megtámadott ítéletét és ebben a keretben a 
fellebbezéseket az ellentétes döntéssel nem érintett cselekményekre nézve is. A másodfokú 
bíróságnak a Be. 386. §-a (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alá eső döntése ugyanis nem a 
fellebbezés  terjedelmét  határolja  be,  hanem  a  harmadfokú  eljárás  igénybevételének 
lehetőségét nyitja meg. Ehhez képest amennyiben a másodfokú bíróság ügydöntő határozata 
több bűncselekményről rendelkezett, a fellebbezés alapján a harmadfokú bíróság a Be. 387. §-
a (2) bekezdésének 1. fordulat alapján az e szakasz 2. fordulatában említett esetet kivéve a 
vádlott valamennyi bűncselekményére vonatkozó másodfokú ítéleti rendelkezést felülbírálja, 
függetlenül attól, hogy a harmadfokú eljárást megnyitó eltérő döntést támadó érvek alaposak-
e vagy sem.

A Legfelsőbb Bíróság a Bhar.II.1064/2007. sz. határozatában egyesen kimondta, hogy téves 
és  a  Be.  rendelkezéseivel  ellentétes  az  olyan  értelmezés,  amely  szerint  a  harmadfokú 
eljárásban  kizárólag  az  első-  és  a  másodfokú  bíróság  eltérő  döntését  támadó  fellebbezés 
alapján és csak az eltérő döntésre vonatkozó részében nyílik meg a harmadfokú felülbírálat 
lehetősége.

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

A  határozat  kifejti  továbbá,  hogy  a  részjogerő  a  másodfokú  felülbírálat  terjedelmét 
meghatározó rendelkezéseivel összhangban a harmadfokú felülbírálat terjedelmét is kizárólag 
a felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezések tekintetében korlátozza. Ezen túlmenően, 
ha  egyszer  megnyílt  a  harmadfokú  felülbírálat  lehetősége,  akkor  az  a  másodfokú  ítélet 
valamennyi  rendelkezésére  és  természetesen  az  azt  megelőző  teljes  első-  és  másodfokú 
eljárásra is kiterjed.
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A Bhar.III.966/2007. sz. ügyben a Legfelsőbb Bíróság a következőkre mutatott rá:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntéséhez képest egy cselekmény tekintetében az 
eljárást megszüntette. A másodfokú ítélet ellen a vádlott és a védője enyhítésért jelentett be 
fellebbezést. A fellebbezés indokolásában mindketten a tényállás megalapozottságát vitatták 
és  az  emberölés  bűntetteként  értékelt  cselekmény  minősítésének  megváltoztatását  és  a 
büntetés  enyhítését  kérelmezték.  A  Legfőbb  Ügyészség  indítványában  olyan  álláspontot 
alakított  ki,  hogy  az  enyhítésre  irányuló  fellebbezés  gyakorlatilag  a  harmadfokú  eljárás 
lehetőségét  nem  nyitja  meg,  ezért  indítványozta  a  fellebbezés  elutasítását.  A  Legfelsőbb 
Bíróság megállapította, hogy jelen ügyben a másodfokú bíróság ítélete tartalmaz a Be. 386. § 
(1) bekezdése szerinti rendelkezést, ezért az enyhítésre irányuló fellebbezések joghatályosak, 
mert az eltérő rendelkezés sérelmezésének hiánya a fellebbezés joghatályosságát nem érintik.

A Bhar.III.784/2007. sz. ügyben a Legfelsőbb Bíróság elutasította a másodfellebbezést, mert 
az  adott  ügyben  nem  a  felmentett  vádlott  bűnösségének  megállapításáról,  hanem  a 
cselekmény eltérő jogi minősítéséről volt szó. Az ügyben az elsőfokú bíróság a III.r. vádlott 
felmentéséről  nem  rendelkezett,  nem  is  kellett  rendelkezi,  ugyanis  nem  kell  felmentő 
rendelkezést hozni abban az esetben, ha bíróság a vádlott bűnösségét a vádiratban megjelölt 
cselekménnyel  azonos  ítéleti  tényállás  alapján  állapítja  meg,  azonban  a  vádtól  eltérő 
minősítést alkalmaz és akkor sem, ha látszólag halmazat fennállását állapítva meg egységes 
jogi minősítést alkalmaz, vagyis a minősítés körébe tartozó eltérő vagy ellentétes anyagi jogi 
értékelés  a  harmadfokú  eljárást  nem alapozza  meg.  A határozat  szerint  a  Be.  386.  §  (1) 
bekezdésének szabályai kogensek és egyértelműek, azok kiterjesztő értelmezése oda vezetne, 
hogy akkor  is  fellebbezési  jogot  kellene  biztosítani,  ha  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokú 
bíróságtól eltérően egység helyett halmazatként értékelné a vádlott terhére rótt cselekményt. 
Hasonló helyzetet tárgyal a Bhar.I.707/2007. sz. határozat, amely kimondja, hogy abban az 
esetben  sincs  harmadfokú  eljárásnak  helye,  ha  az  elsőfokú  bíróság  egyébként  a  vádirati 
tényállást teljesen kimerítve azt érintően teljes körűen megállapítja a vádlott bűnösségét, de 
mégis tévesen felmentő rendelkezést hoz, majd ehhez képest a másodfokú bíróság ugyancsak 
tévesen az ítélet rendelkező részében bűnösséget állapított meg. Ekként tehát annak ellenére 
sincs szó az első fokon felmentett vádlott bűnösségének megállapításáról, hogy a másodfokú 
ítélet  rendelkező  része,  hogy  szóhasználata  szerint  bűnösség  megállapítása  történt.  Az 
elsőfokú bíróság ugyanis ítéletszerkesztési hibát követett el, amikor a vád jogi álláspontjától 
eltérő  álláspontját  úgy  kívánta  kifejezésre  juttatni,  hogy  az  egységes  minősítésen  túl 
szükségtelenül,  tehát  eljárásjogilag  hibásan  felmentő  rendelkezést  is  hozott.  Ugyancsak 
ítéletszerkesztési  hiba csupán a másodfokú bíróság eljárása,  amikor  nem észlelte,  hogy az 
elsőfokú  bíróság  eljárásjogilag  tévesen  hozott  felmentő  rendelkezést  arra  a  cselekvőségre 
nézve, amelyre ő bűnösséget is megállapított. 

A másodfokú bíróság ügydöntő határozata ellen kizárólag az jelenthet be fellebbezést, aki erre 
a 367/A. § rendelkezései szerint jogosult.

A  Be.  fellebbezési  rendszerében  csak  a  vádló  jogosult  a  vádlott  terhére  fellebbezést 
bejelenteni. Ennek megfelelően a 367/A. § értelmében a vádlott vagy a védő nem jogosult 
fellebbezésre a másodfokú ügydöntő határozatnak a vádlott felmentéséről, illetve az eljárás 
megszüntetéséről  szóló  rendelkezése  ellen.  Az  ilyen  rendelkezés  elleni  fellebbezés  nem 
joghatályos  és  ebből  következik,  hogy  a  másodfokú  ítélet  más,  a  vádlott  bűnösségét 
megállapító rendelkezés elleni fellebbezése a törvényben kizárt. 
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Az az álláspont, hogy a vádlottnak a felmentő rendelkezése ellen bejelentett fellebbezése csak 
akként értelmezhető, hogy a saját terhére jelentett be fellebbezést, így az kizártnak tekintendő, 
egy meglehetősen régi jogeseten alapul. (BH 1980/283.)

Figyelemmel  arra,  hogy  a  felmentő  ítélet  eltérő  jogcímeken  alapulhat,  amelyek  jóllehet 
azonos rangúak, azonban mégis lényeges különbségek vannak közöttük. Álláspontom szerint 
minden olyan esetben fellebbezhet a felmentett vádlott saját javára, ha a felmentés jogcíme 
nem a bűncselekmény hiánya.

Abban az esetben, ha az első fokon elítélt vádlottat a másodfokú bíróság bizonyítottság hiánya 
miatt menti fel, a vádlottat megilleti a harmadfokú eljáráshoz való jog a fellebbezés joga, mert 
ez  a  fellebbezés  nem  a  terhére,  hanem  a  javára  benyújtott  fellebbezésnek  tekintendő.  A 
fellebbezés  eredményeként  ugyanis  a harmadfokú bíróság hozhat olyan  határozatot,  amely 
szerint nem bizonyítottság, hanem bűncselekmény hiánya miatt mentené fel a vádlottat, ez a 
tény pedig érdemi jelentőséget nyerhet egy munkaügyi,  polgári peres eljárás során is, de a 
büntetőeljárás  befejezése  szempontjából  sem  irreleváns.  Ezért  ennek  elvetése  esetén  a 
vádlottat egy további, a javára szolgáló fellebbezési lehetőségtől zárná el a bíróság, ha nem 
biztosítaná számára a harmadfokú bírósági eljárást.

Látható tehát, hogy a kollégiumi vélemény annak ellenére megnyitja a harmadfokú eljárás 
lehetőségét, hogy az eltérő döntés ellen nincs joghatályos fellebbezés. A fellebbezés valójában 
az  elsőfokú,  illetve  másodfokú  bíróság  olyan  rendelkezése  ellen  irányul,  amely  azonosan 
döntött a büntetőjogi felelősségről. Kérdés, hogy elfogadható-e, hogy a bűnhalmazatban álló 
és  mind  első  fokon,  mind  másodfokon  azonosan  elbírált  bűncselekmények  harmadfokú 
felülbírálata  lehetővé  válik  pusztán  azért,  mert  a  másodfokú  bíróság  egy  cselekmény 
tekintetében a vádlott javára az elsőfokú bíróságtól eltérően döntött. (EBH 2007/1595.)

Az előbbi álláspontot egy példával szeretném illusztrálni. Csoportos rablás miatt folytatnak 
eljárást és a rablás tekintetében az első- és a másodfok egyezően a bűnösség mellett döntött. 
Az egyik vádlottnak azonban egy további vagyon elleni vétségéről másodfokon kiderül, hogy 
csak szabálysértésnek minősül,  következésképpen felmentő  rendelkezés  születik.  E vádlott 
tekintetében  a  rablási  cselekményt  fogja  a  harmadfok  felülbírálni,  ahol  a  tényállás 
kiegészíthető,  pontosítható,  tehát  a  többi  vádlotthoz  képest  valamelyest  eltérő  tényállás  is 
megállapítható.  Ezzel  szeretném  érzékeltetni,  hogy  a  Legfelsőbb  Bíróság  álláspontjával 
szemben  álló  nézetek  is  elgondolkodtatóak  és  megfontolásra  érdemesek.   
 

A felülbírálat terjedelme. 

Joghatályos fellebbezés esetén a harmadfokú eljárásban is érvényesül a revízió elve, azaz a 
harmadfokú  bíróság  a  fellebbezés  tartalmától  függetlenül  jogosult  és  hivatalból  köteles 
felülbírálni  a  megtámadott  ítéletet  és az azt  megelőző  eljárást.  Ezen belül  mindenek előtt 
ellenőriznie  kell,  hogy  akár  az  elsőfokú,  akár  a  másodfokú  eljárásban  történt-e  abszolút 
eljárási szabálysértés.  Amennyiben igen,  kasszációs döntési jogkörével él,  és a másodfokú 
ítéletet vagy adott esetben az elsőfokú bíróság ítéletét is hatályon kívül helyezi, és új eljárást 
rendel  el.  A harmadfokú  bíróság  a  másodfokú  ítélet  megalapozottságát  is  felülbírálja,  de 
reformációs jogköre ténykérdésekben meglehetősen korlátozott. Határozatát arra tényállásra 
alapítja,  amelynek alapján a másodfokú bíróság az ítéletét  meghozta,  amely adott  esetben 
lehet a másodfokú eljárásban kiegészített helyesbített,  sőt eltérő tényállás is. Ha az eljárási 
szabálysértés  nem abszolút  ugyan,  de  a  fellebbezéssel  megtámadott  másodfokú  határozat 
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megalapozottságát  is  befolyásolja,  a  megalapozottság  felülbírálata  során  figyelembe  lehet 
venni. Főleg az befolyásolja a tényállás megalapozottságát, ha a bizonyítás törvényességére 
vonatkozó  szabályok  megsértése  miatt  valamilyen  bizonyíték  nem  vehető  figyelembe. 
Amennyiben a harmadfokú bíróság a 388. § (2) bekezdése alapján nem tudja kiküszöbölni a 
megalapozatlanságot, a másodfokú bíróság ítéletét és szükség szerint az első fokú ítéletet is 
hatályon  kívül  helyezi  és  új  eljárást  rendel  el.  A  revízió  eredményeként  megállapított 
törvénysértések és hibák kiküszöbölésére azonban a bírói gyakorlat egysége és törvényessége 
érdekében a helybenhagyó határozatok indokolásaiban jogosult és köteles iránymutatást adni 
az alsóbb szintű bíróságoknak.

A harmadfokú bíróság a fellebbezés folytán a több bűncselekményről rendelkező másodfokú 
ítélet  minden rendelkezését érdemben felülbírálja, ha a fellebbezési ok annak legalább egy 
bűncselekményre vonatkozó rendelkezését érinti. A törvénynek ez a rendelkezése kiterjeszti 
tehát  a  harmadfokú  felülbírálat  lehetőségét  azokra  a  cselekményekre  is,  amelyeket  az 
elsőfokú,  illetve  a  másodfokú  ítélet  legalább  is  a  bűnösség  kérdését  illetően  lényegében 
azonosan bírált el (BH 2007/326.). A törvény rendelkezései szerint e szabály alól kivételként 
jelentkezik,  hogy  nem  terjed  ki  a  felülbírálat  a  másodfokú  bíróság  ítéletének  arra  a 
rendelkezésére,  amellyel  az  elsőfokú  bíróság  ítéletét  helybenhagyta.  Nyilvánvalóan 
méltánytalan lenne ugyanis, ha a harmadfokú bíróság a két bírói fórum által felmentett vádlott 
bűnösségét állapítaná meg úgy, hogy erre vonatkozó indítványt nem is terjeszthető elő. (2006. 
LI. 169. §-hoz fűzött miniszteri indokolásból)

Vannak  vélemények,  amely  szerint  ezt  a  rendelkezést  akkor  is  alkalmazni  kell,  ha  a 
másodfokú bíróság megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, de anélkül, hogy a bűnösség 
kérdésében  eltérően  döntött  volna  pl:  ……  felmentette,  a  másodfokú  bíróság  pedig  az 
elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és megszüntette az eljárást.

Ha  a  másodfokú  bíróság  ügydöntő  határozata  több  vádlottról  rendelkezik,  a  harmadfokú 
bíróság  általában  csak  a  határozatnak  a  fellebbezéssel  érintett  vádlottra  vonatkozó  részét 
bírálja felül. Az összefüggő ok értelemszerű eltérésekkel azonban a harmadfokú eljárásban is 
érvényesül. E szerint a harmadfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, az 
elsőfokú bíróság ítéletének reá vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és vele szemben az 
eljárást megszünteti, illetve a másodfokú bíróságot adott esetben az elsőfokú bíróságot is új 
eljárásra  utasítja,  ha  a  fellebbezéssel  érintett  vádlott  tekintetében  is  ugyanígy  határoz. 
 

Kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához. 

A  harmadfokú  bíróság  a  másodfokú  eljárás  eredményeként  megállapított  tényállásnak  a 
megalapozottságát  vizsgálja.  A  388.  §  (1)  bekezdése  értelmében  kötve  van  ahhoz  a 
tényálláshoz, amelynek alapján a másodfokú bíróság a megtámadott ítéletét meghozta, kivéve 
természetesen, ha ez a tényállás megalapozatlan. Ez esetben a harmadfokú bíróság hivatalból 
kiegészítheti vagy helyesbítheti a másodfokú ítéletet és az alapján végzi el felülbírálatát. A 
harmadfokú bíróság nem ténybíróság,  reformációs  jogköre ténykérdésekben korlátozott.  A 
harmadfokú  eljárásban  a  tényállás  hiányos  megállapítása  az  iratellenesség  és  a  helytelen 
ténybeli következtetés küszöbölhető ki a tényállás kiegészítése vagy helyesbítése útján. Erre 
nyílván csak akkor van lehetőség, ha a helyes tényállás az iratok alapján megállapítható vagy 
a  helytelen  ténybeli  következtetés  az  iratok  alapján  kiküszöbölhető.  A  helyesbítés  és 
kiegészítés nyilván a másodfokon megállapított tényállás kisebb korrekcióját jelenti. Ennek 
ellenére  a  fellebbviteli  főügyészség  több alkalommal  tett  –  nyilván  másodfokú  felmentés 
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esetén – hogy az iratok alapján a harmadfok az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra 
térjen vissza. Ez nyilván nem lehetséges, de ha ennek valós indoka fennáll, akkor a hatályon 
kívül helyezés a járható út. Természetesen a ténybeli következtetéstől meg kell különböztetni 
a  jogi  következtetést,  amelyre  a  harmadfokú  bíróság  akkor  is  jogosult,  ha  a  tényállás 
megalapozott.  E  körben  utalni  kell  arra,  hogy  a  jogszabályok  értelmezése,  kivéve  a 
jogszabályi  formában  megjelenő  úgynevezett  technikai  normákat  a  bíróság  nem  pedig  a 
szakértő  feladata.  A  szakértő  jogértelmezésétől  a  bíróság  más  szakértő  kirendelését  vagy 
újabb  szakvélemény  beszerzését  mellőzve  szabadon  eltérhet.  Megjegyzendő,  hogy  az 
úgynevezett  keretdiszpozíciókat  tartalommal  kitöltő  jogszabályok  felsorolása,  értelmezése 
nem ténykérdés,  attól  a  felülbírálatot  végző bíróság szabadon eltérhet.  (BH 2007/218.)  A 
tényállás megalapozottságát - amint arra már utalt  is – a relatív eljárási szabálysértések is 
befolyásolhatják,  így  különösen  a  bizonyítás  törvényességére  vonatkozó  szabályok 
megsértése  zárhatja  ki  valamelyik  bizonyíték  figyelembevételét.  Abban az  esetben,  ha  az 
eljárási szabálysértés a fellebbezéssel megtámadott másodfokú határozat megalapozottságát is 
befolyásolta, az iratok tartalma alapján a harmadfokú bíróságnak ezt is figyelembe kell venni.

A harmadfokú eljárásban bizonyításnak nincs helye. A törvény figyelemmel arra, hogy már 
két  bírói  fórum vett  fel  bizonyítást  az  ügyben,  ezért  a  harmadfokú  bíróságnak  az  esetek 
többségében csak a tényállás kisebb részét érintő megalapozatlanságot kell kiküszöbölnie, és 
ez rendszerint kizárólag az iratok alapján lehetséges. Addig, amíg az első fokú ítélet ellen 
bejelentett fellebbezésben új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni, addig 
a másodfokú ítélet ellen bejelentett fellebbezésben bizonyítást indítványozni, új tényt állítani 
vagy új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. Véleményem szerint gyakorlati okokból szükséges 
és  nem  kifogásolható  a  vádlott  személyi  körülményeire  vonatkozóan  bemutatott  vagy 
hivatalból  beszerzett  iratok  ismertetése  és  figyelembevétele  a  nyilvános  ülésen.  Ennek 
megfelelően  foglalt  állást  a  Legfelsőbb  Bíróság  Büntető  Kollégiuma  is,  mely  szerint 
célszerűségi  szempontból  nem kifogásolható  a  vádlott  személyi  körülményeinek  lényeges 
megváltoztatására  vonatkozó  iratok  ismertetése  és  figyelembevétele  a  nyilvános  ülésen. 
Amennyiben a harmadfokú bíróság a 388. § (2) bekezdése alapján nem tudja kiküszöbölni a 
megalapozatlanságot,  a  fellebbezés  érdemben  nem  bírálható  el.  Ebben  az  esetben  a 
másodfokú  bíróság  ítéletét  és  szükség  szerint  az  első  fokú  ítéletet  is  hatályon  kívül  kell 
helyezni és új eljárást kell elrendelni. Eltérő tényállás megállapítása a harmadfokú eljárásban 
az eddig kialakult  gyakorlat  szerint  nem lehetséges.  Felvethető viszont,  hogy hasonlóan a 
másodfokú  eljárásban  érvényesülő  rendelkezésre  a  vádlott  felmentése  vagy  az  eljárás 
megszüntetése  esetén  nem  lenne-e  helyes  biztosítani  az  eltérő  tényállás  lehetőségének 
megállapítását. Így a „favor deffensionis” elve mindkét fellebbezési szinten hasonló formában 
és módon érvényesülne. 

Debrecen, 2008. november 26. 

Dr. Kardos Sándor

     tanácselnök
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