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BEVEZETÉS

Engedjék  meg,  hogy  a  harmadfokú  eljárás  egyes  problémáival  kapcsolatosan 

tartandó  előadást  -  amit  részben  gondolat  ébresztőnek  is  szánok  -  egy  idézettel 

kezdjem. 

Az idézet a következő: „Ha a semmisségi panasz elbírálására hivatott bíróság úgy 

találja,  hogy  az  alsóbíróság  ténymegállapítása  hiányos,  homályos  vagy  az  iratok 

tartalmával  ellentétben  áll,  vagy  helytelen  ténybeli  következtetéssel  történt  és  a 

helyes  tényállás  az  iratok  alapján  kétségtelenül  helyesen  megállapítható,  a 

semmisségi panasz elbírálására hivatott bíróság a ténymegállapítást helyesbíti és a 

Bp. 387.§-ában foglalt rendelkezések szem előtt tartásával a törvénynek megfelelő 

határozatot hoz. Ha a ténymegállapítás helyesbítése a vádlott terhére befolyásolná a 

hozandó ítéletet, a Legfőbb Államügyészt és a védőt mindig meg kell hallgatni.

Ha  pedig  a  semmisségi  panaszt  felülvizsgáló  bíróság  azt  találja,  hogy  a  helyes 

tényállás az iratok tartalma alapján kétségtelenül meg nem állapítható, a semmisségi 

panaszt  felülvizsgáló  bíróság az ítéletet  megsemmisíti  és az alsófokú bíróságot az 

észlelt  hiányok  pótlására  és  új  ítélet  hozatalára  utasítja.  A  semmisségi  panaszt 

felülvizsgáló bíróság ilyen határozatot csak hivatalból  hozhat. E végett perorvoslat 

nem használható”.2

Ha az idézetben nem szerepelnének a semmisségi panaszra vonatkozó kitételek, azt 

is mondhatnánk, hogy a jelzett anyag a jelenleg is hatályos harmadfokú eljárással 

kapcsolatos szabályozás néhány értelmezési kérdésére vonatkozik. 

Az  előbbiekből  látható  a  ma  harmadfokú  eljárásként  megjelölt  szabályoknak 

meglehetősen  sokoldalú  jogtörténeti,  intézménytörténeti  előzménye  van. 

1  Az előadás az MBA harmadfokú eljárásról tartott konferenciáján hangzott el 2010. január 18-án.
2 A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai Dr. Auer György Budapest, 1948. Forrás Nyomdai Műintézet és 
Kiadó Vállalat Rt.



Engedtessék  meg  nekem,  hogy  először  e  jelzett  intézménytörténeti  kérdéseket 

tekintsem  át,  ezeknek  a  kérdéseknek  a  felelevenítése  az  említettekből  a  jelzett 

felolvasott idézetből is kitűnően nem tanulság nélküli.

Annak  a  kérdésnek  az  eldöntése  tehát,  hogy  egyfokú  vagy  kétfokú  legyen  a 

jogorvoslat, egyáltalán legyen-e másodfellebbezés nem egyszerű feladat. Érvek és 

ellenérvek sora mindkettő mellett felhozható. Indokolások mindkét megoldás mellett 

számtalan esetben megjelentek és számtalan esetben érveltek is a különböző időszak 

kodifikátorai.  Az egyértelműnek tűnik, hogy a kétfokú fellebbviteli  rendszerben sor 

kerülhet a másodfokú bíróság hibáinak kijavítására is. Az ellenérvek ezzel szemben 

felhozzák, hogy teljesen természetes módon a másodfokú bíróság is hibázhat, így 

elvileg még további fellebbviteli lehetőségeket is kellene biztosítani. Ugyanakkor az is 

kétségtelen,  hogy  a  másodfokú  bíróság  tévedései  semmiképpen  sem tekinthetők 

gyakoriaknak,  így  szükségszerűtlen  és  indokolatlan  ezek  miatt  a  büntetőeljárás 

elhúzódása  és  a  pertartam megnövekedése.  Egyes  felfogások  szerint  az  elsőfokú 

bíróságok  megfelelő  szervezeti  és  működési  feltételeinek  biztosítása  esetén 

elképzelhető a kétfokú fellebbvitel  mellőzése.  Van olyan nézet is,  amely szerint  a 

többfokú  fellebbvitel  akkor  jelentene  egyszer  s  mind  több  biztosítékot  is,  ha  a 

büntető ügynek ugyanazon érdemi kérdéseit vizsgálnák felül többször. 3

Ugyanazon érdemi kérdést illetően erre azonban a kétfokú fellebbvitel esetén is csak 

egy  esetben  kerül  sor,  mert  a  fellebbezéssel  érintett  kérdések  felülbírálata 

megosztott  kétfokú  fellebbvitel  esetén  is  az  eljáró  bíróságok  között,  ugyanis  a 

ténykérdést és az ezzel együtt járó anyagi jogi kérdést tulajdonképpen csak egyszer, 

éspedig a másodfokú bíróság bírálja felül. A harmadfokú fórum tipikusan semmisségi 

panasz formájában csupán jogkérdést vizsgálja felül. Az említett szabályozás végül is 

közös mind a korábbi Bp. szabályozásában és megjelenik természetesen a jelenlegi 

harmadfokú eljárás egyes szabályaiban is.

Intézménytörténeti összevetés

Mindenki által ismert, hogy az 1896. évi XXXIII. törvény szerint a semmisségi panasz 

csak  jogkérdésben  volt  előterjeszthető,  az  alaki  és  anyagi  semmisségi  okok 
3 Dr. Kardos László: A harmadfokú bírósági eljárásról a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégium anyaga 2008. 
december 4-5.
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lényegében  ugyanazok  voltak,  mint  a  másodfokú  eljárásban.  A  Bp.  eredeti 

rendelkezése szerint a semmisségi panasz 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. 

Mindenképpen érdemes azonban megemlíteni, hogy az európai államok többségében 

jelenleg  az  egyfokú  fellebbezés  van  érvényben.  Anglia,  Írország,  Spanyolország, 

Franciaország,  Olaszország,  Portugália,  Belgium,  Dánia,  Ausztria,  Lengyelország, 

Szlovénia, a Balti államok ilyenek. A kétfokú fellebbvitel van jelen Németországban, 

Hollandiában,  Romániában  és  Csehországban.  A  skandináv  államokban  pedig  a 

Legfelsőbb Bíróság dönt, hogy elfogadja-e a következő jogorvoslat iránti kérelmet.

Az  egyfokú  vagy  kétfokú  fellebbezési  eljárást  illetően  az  elmúlt  évek  során 

folyamatosan változott a jogalkotó álláspontja. Az 1998. évi XIX. sz. törvény az új 

Büntetőeljárásról  szóló  jogszabály  eredetileg  kétfokú  jogorvoslati  rendszert  kívánt 

bevezetni. Ezzel kapcsolatosan a törvény miniszteri indokolása a következőket fejti ki: 

A bírósági szervezet reformjával összhangban a javaslat a Bp-t követve újra tervezte 

a kétfokú rendes jogorvoslati rendszer bevezetését és ennek megfelelően végezte el 

a  hatáskörök  felosztását.  Továbbra  is  a  helyi  bíróság  járt  volna  el  az  általános 

hatáskörű elsőfokú bíróságként,  de a  javaslat  bővítette  a megyei  bíróság kiemelt 

hatáskörét.
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Az ún. harmadfokú eljárásban - amelyet a törvény felülvizsgálati eljárásnak nevezett 

–  a  tényállást  nem vizsgálták,  hanem kizárólag  jogkérdésben  döntöttek  volna.  A 

felülvizsgálati kérelemben a hagyományos alaki semmisségi okokon (a bíróság nem 

volt törvényesen megalakítva, hatáskörét túllépte, az ítélethozatalban kizárt bíró vett 

részt) kívül hivatkozni lehet az ún. anyagi semmisségre is (a vádlott bűnösségének 

megállapítására  vagy  felmentésére  a  törvény  megsértésével  került  sor,  törvényt 

sértettek  a  cselekmény  minősítése  során).  A  büntetés  mértékét  a  harmadfokú 

bíróság  csak  akkor  módosíthatta  volna,  ha  megváltoztatja  a  bűncselekmény 

minősítését, illetve ha megállapítja, hogy a büntetést más törvényi keretek között kell 

kiszabni. Ezt a korlátozást a törvény a jogorvoslati jog érvényesülése érdekében csak 

abban az esetben oldja fel, amikor a vádlott bűnösségét eltérő tényállás alapján a 

másodfokú  bíróság  mondta  ki.  Mivel  a  harmadfokú  eljárásban  jogkérdéseket 

döntenek el, tárgyalásra nem kerül sor, a bíróság tanácsülésen vagy ülésen hozza 

meg döntését. 

A  törvény  indokolása  arra  is  utal,  hogy  a  kétfokú rendes  jogorvoslati  rendszerre 

áttérés  nem  idéz  elő  lényegi  módosulást  a  perújítás  szabályozásában,  de 

értelemszerűen  szűkíti  a  rendkívüli  felülvizsgálat  igénybevételének  lehetőségét.  A 

kétfokú rendes jogorvoslat – jogbiztonság, alkotmányos alapértékének megfelelően – 

csökkentette  volna  a  jogi  kérdésre  alapított  rendkívüli  jogorvoslat  lehetőségét.  A 

törvény szövege azonban e kérdésben eltér az eredeti koncepciótól és a kívánatosnál 

szélesebb  körben  engedte  volna  meg  a  rendkívüli  jogorvoslati  lehetőség 

igénybevételét. 

Az  új  Be-ben  megfogalmazott  elképzeléshez  képest  a  2002.  évi  I.sz.  törvény 

miniszteri  indokolása  teljesen  természetesen  –  mert  kötve  volt  a  megváltozott 

körülményekhez – más alapokra helyezkedik,  tekintettel  arra,  hogy egy ítélőtábla 

kezdte volna meg a működését, a következőket fejti ki: „Jelenleg a kétfokú rendes 

jogorvoslati  rendszer  bevezetése  sem  alkotmányos,  sem  pergazdaságossági 

szempontok  alapján  nem  időszerű”.4 Ennek  indokolása  egyébként  ugyanolyan 

meggyőzőnek  tűnik,  mint  korábban  a  kétfokú  fellebbvitel  indokoltságának 

alátámasztása. 

4 A 2002. évi I.sz. törvény indokolása.
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Az előbb idézett  Be. Novella ilyen, a fenti  megfontolásokra figyelemmel a kétfokú 

jogorvoslati rendszert egyfokúvá alakította át. 

A  harmadfokú  eljárással  kapcsolatos  intézménytörténethez  nyilvánvalóan 

hozzátartozik a következő lépcső, a 2006. évi LI. törvény megjelenése. A jogszabály 

2006. július 1-i hatállyal bevezette a harmadfokú eljárást. Az említettek indokolása a 

következőként hangzik: „A jelenleg már működő négyszintű bírósági szervezet esetén 

is komoly szakmai érvek szólnak amellett,  hogy a Legfelsőbb Bíróság – amely az 

Alkotmány  szerint  köteles  biztosítani  az  alsó  bíróságok  egységes  ítélkezését  – 

foglalkozzon  érdemben  felülbírálható  jogerőre  még  nem  emelkedett  ügyekkel. 

Nehezen képzelhető el az ítélkezés egységességének biztosítása akkor, ha a legfőbb 

bírói fórum csak korlátozott revízió elve alapján kialakított rendkívüli jogorvoslatokat 

bírál  el,  illetve  csak  jogegységi  határozatokat  hoz.  Ez  a  bázis  feltehetően  kevés 

ahhoz, hogy a Legfelsőbb Bíróság betöltse az Alkotmányban nevesített feladatát.”5

Az említettek mellett a Novella indokolása utal arra is, hogy az ítélőtáblák felállítása 

mellett  az  egyfokú  jogorvoslati  rendszer  képessé  teszi-e  a  Legfelsőbb  Bíróságot 

jogegységi funkciójának érdemi gyakorlására, valamint megjegyzi, hogy 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 következik, hogy a helyi 

bíróságok által elbírált ügyek és a büntető ügyek döntő többsége ezeket teszi ki, az 

ítélőtáblára már nem juthatnak el, és így a Legfelsőbb Bíróság hatókörén, látókörén 

az ügyek jó része kétségkívül kívül marad, s a rendkívüli perorvoslat pedig nem fog 

elegendő bázist teremteni a Legfelsőbb Bíróság jogegységi funkciójának betöltésére. 

A  büntető  szakág  területén  tehát  a  kialakult  négyszintű  bírósági  rendszer  (helyi 

bíróság, megyei bíróság, ítélőtábla, Legfelsőbb Bíróság) közvetlen hatást gyakorolt a 

jogorvoslati  fórumrendszerre.  A  2006.  évi  LI.  törvény  indokolása  leszögezte,  az 

egységes  ítélkezés  szempontjából  egy  tagolt,  négyszintű  bírósági  szervezetben  a 

5 A 2006. évi LI. sz. törvény indokolása
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büntető  szakág  nem  működhet  hatékonyan  egyfokú  fellebbezés  mellett,  a 

hatékonyság egyik eszköze a másod fellebbezés szabályainak megteremtése. 

Ugyanakkor  kétségtelenül  a  jogalkotó  felhasználta  azokat  a  tapasztalatokat, 

amelyeket  ebben  a  körben  a  Bp.  ide  vonatkozó  egyes  rendelkezései  alapján 

kialakított korabeli bírói gyakorlat kínált. Egyébként megjegyzendő, hogy az eredeti 

1998. évi XIX. sz. törvény is hasonló alapokból indult ki, a korabeli Bp. tehát minden 

ilyen  irányú  kezdeményezése  nagyon  komoly  az  új  jogi  normák  tartalmát  is 

meghatározó hatással bírt. 6

Gyakorlati tapasztalatok

Az  új  szabályozás  kialakítása  során  alapvető  volt  annak  az  eldöntése,  hogy  a 

másodfokú,  illetőleg  a  másodfellebbezés  folytán  létrejövő  harmadfokú  eljárás 

egymással  milyen viszonyban van. Alapvető volt  annak a felismerése,  miszerint  a 

másodfokú  eljárás  alapvetően  ténybeli  felülvizsgálatra,  míg  a  harmadfokú  eljárás 

pedig  jogkérdésekben  való  döntésekre  hivatott.  A  dogmatikai  kérdések  mellett  a 

harmadfokú eljárást bevezető 2006. évi LI. törvény megalkotása előtt felmerült jó 

néhány abszolút gyakorlati, mondhatjuk úgy is, financiális kérdés.

Felmerült  ugyanis,  hogy  a  harmadfokú  eljárás  és  az  ún.  másodfellebbezés 

lehetőségét az alanyi jogon teljes körűen kell megteremteni. Az elképzelés útját a 

bírósági  szervezettel  kapcsolatos  anyagi  jellegű  kérdések  állták,  vagyis  nem volt 

megfelelő  anyagi  háttér  a  teljes  körű  harmadfokú  eljárás  megteremtésére.  Ez 

ugyanis  létszámkérdéseket,  illetőleg  egyéb  működési  feltételek  biztosítását  tette 

volna szükségessé. 

Meg kellett találni tehát azt a fajta szabályozást, amely nem produkál túlságosan sok 

ügyet,  tehát  nem  jelenti  a  tárgyaló  bírói  apparátus  létszámának  lényeges 

növekedését,  azonban  megfelelő  garanciát  nyújt  és  megfelelően  biztosítja  az 

elsőfokú  eljárásban,  illetőleg  a  másodfokú  eljárásban  felmerülő  anyagi,  jogi  és 

eljárási  hibák  kiküszöbölésének  lehetőségét.  Nyilvánvalóan  korlátozni  kellett  - 

legalább is  a  harmadfokú eljárással  érintett  ügyek vonatkozásában -  az  általános 

felülvizsgálat  lehetőségét,  hiszen  egy  harmadfokú  eljárás  és  emellett  egy 

6 Dr. Kardos Sándor: A harmadfokú eljárásról Debreceni Ítélőtábla kollégiumi anyag 2008. december 4-5.
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változatlanul  hagyott  felülvizsgálati  eljárás  olyan  fajta  ügyszám  növekedést 

eredményezett  volna,  amely  nyilvánvalóan  ismételten  a  tárgyaló  bírói  apparátus 

létszámának növekedését kellett volna eredményezze, ehhez azonban 2006-ban az 

anyagi háttér nem állt rendelkezésre. 

Az említettek közrejátszása mellett egy ún. korlátozott harmadfokú eljárást teremtett 

a jogalkotó. 

Az  előbbiek  előrebocsátása  mellett  szükségesnek  tartom  néhány  ponton 

összehasonlítani ezt követően a másod- és harmadfokú eljárást, nyilvánvalóan nem 

kitérve a másodfokú eljárás sajátosságaira, hiszen erről majd a következő előadás 

fog  szólni,  s  ezt  követően  néhány  jogeset  felidézésével  a  jelenlegi  gyakorlat 

alakulásának néhány kérdését szeretném említeni. 

A másod- és harmadfokú eljárás rövid összehasonlítása

A Be. 385.§ szerint a harmadfokú eljárásban a másodfokú bírósági eljárásról szóló 

XIV. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt  eltérésekkel kell  értelemszerűen 

alkalmazni. 

Vizsgáljuk  meg  tehát,  melyek  azok  az  eltérések,  amelyek  érintik  a  harmadfokú 

eljárást,  tehát hol  érhetők tetten azok a szabályok, amelyek szerint  a másodfokú 

eljáráshoz képest eltérő fellebbezési eljárást körvonalaznak, illetőleg írnak le. 

A  Be.  szabályai  szerint  a  másodfokú  bíróság  ügydöntő  határozata  ellen  a 

fellebbezésre  jogosultak  fellebbezést  jelenthetnek  be  a  harmadfokú  bírósághoz 

amiatt,  hogy a másodfokú bíróság a büntető anyagi jogi szabályok megsértésével 

döntött az elsőfokú bíróságtól eltérően a vádlott bűnösségéről. 

A fellebbezést harmadfokú bíróságként az ítélőtábla bírálja el azokban az ügyekben, 

amelyekben másodfokon a megyei bíróság döntött, illetve a Legfelsőbb Bíróság az 

ítélőtábla által másodfokon eldöntött ügyekben. 

A harmadfokú eljárásban 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 
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másodfokú bíróság az ítéletét meghozta, kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan. 

Amennyiben  a  megalapozatlanság  az  iratok  tartalma  alapján  kiküszöbölhető,  a 

harmadfokú  bíróság  a  tényállást  hivatalból  kiegészítheti  vagy  helyesbítheti.  Az 

előbbiekből  következően  a  harmadfokú  bíróság  bizonyítást  nem  folytathat  le, 

tárgyalást  nem tarthat,  azonban az állandó gyakorlat  alapján arra lehetőség van, 

hogy a terhelt  személyi  körülményei  körében olyan eljárást  folytasson, amely bár 

bizonyítást nem jelent, de lehetővé teszi a terhelt meghallgatása nélkül a személyi 

körülmények iratok alapján történő módosítását, illetőleg a személyi körülményekben 

bekövetkezett változások iratok tartalma alapján történő módosítását. 

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  ezekkel  szorosan 

összefüggő rendelkezésekre terjed ki. 

Az  ekkénti  értelmezéshez  képest  azonban  a  gyakorlat  igen  szélesre  tárta  a 

harmadfokú bíróság reformációs jogkörét, ugyanis a gyakorlat 1/2007. BK. vélemény 

a BKv. 63. és 73.sz. kollégiumi vélemény, illetőleg az ezek kapcsán megjelent eseti 

döntések nem csupán az ellentétes főkérdés megoldására adnak instrukciót, hanem 

az egyéb rendelkezések teljes körű felülbírálatára is lehetőséget nyitnak. 

A harmadfokú bíróság nyilvánvalóan kasszációs jogkört gyakorol,  ha a másodfokú 

ítélet  megalapozatlanságát  nem  tudja  kiküszöbölni  vagy  abszolút  eljárási 

szabálysértést állapít meg. 

A harmadfokú eljárásnak azonban önmagában a megalapozatlanság vagy az abszolút 

eljárási  szabálysértés  miatt  nincs  helye,  az  említettek  csak akkor  vizsgálhatók  ha 

fennáll  a  harmadfokú  eljárás  általános  feltétele  vagyis  az  elsőfokú,  illetve  a 

másodfokú bíróság eltérően döntött a vádlott bűnösségéről vagy felmentéséről. 7

A harmadfokú bíróság tanácsülésen vagy nyilvános ülésen dönt, tárgyalást nem tart. 

Az említettek következményeit már korábban ecseteltem.

Speciális  szabály  az,  hogy  a  nyilvános  ülésen  az  ügyész  részvétele,  az  egész 

harmadfokú eljárásban pedig a védő részvétele kötelező.

7 Büntetőeljárási törvény Kommentár a gyakorlat számára (H) HVG ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 989. oldal
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Az  említettek  mellett  az  ún.  külön  eljárásokban  is  sajátosan  érvényesülnek  a 

harmadfokú  szabályok.  Speciális  rendelkezések  találhatók  a  fiatalkorúak  elleni 

büntetőeljárásban,  a  magánvádas  eljárásban,  a  távollévő  terhelttel  szembeni 

eljárásban, a tárgyalásról lemondás körében. 

Nem található eltérés a külön eljárások közül a katonai büntetőeljárásban, bíróság 

elé állításos eljárásban, illetőleg a tárgyalás mellőzése esetén sem. 

Sajátos a helyzet a nem ügydöntő végzés felülbírálatával kapcsolatosan. Ugyanis a 

másodfokú bíróság külön fellebbezéssel támadható végzése ellen fellebbezésnek van 

helye a harmadfokú bírósághoz. Ugyancsak fellebbezéssel  támadható az ítélőtábla 

mint  harmadfokú  bíróság  elsőfokon  hozott,  nem  ügydöntő  végzése,  melyet  a 

Legfelsőbb  Bíróság  bírál  el.  A  Legfelsőbb  Bíróság  nem  ügydöntő  végzése  ellen 

azonban a Legfelsőbb Bíróság sajátos helyzetéből adódón külön fellebbezésnek nincs 

helye, a törvény e vonatkozásban fellebbezést nem enged. 

E  sajátos  rendelkezésekhez  képest  a  másodfokú  és  harmadfokú  eljárás  szabályai 

között további eltéréseket is találunk. Pld:

- A fellebbezésre jogosultak körét a Be. 367/A.§-a szűkebbre szabja, mint az első 

fellebbezésre irányadó szabály, a Be. 324.§-a.

-  A  fellebbezés  hatályát  a  Be.  385.§-a  a  346.§-hoz képest  korlátozza,  ugyanis  a 

fellebbező csak a büntetőjog szabályainak a megsértését sérelmezheti és általában 

azt is csak akkor, ha az elsőfokú, illetve másodfokú bíróság a vádlott bűnösségéről 

eltérően döntött. 

-  Az  előbbiek  szerint  jelzetten  az  eljárási  szabálysértés  és  az  ítélet 

megalapozatlansága nem fellebbezési ok, azonban a harmadfokú bíróság az eljárási 

szabálysértéseket  amennyiben  a  harmadfokú  eljárás  általános  feltétele  –  az 

ellentétes döntés – fennáll, értékeli és hivatalból kell észlelnie a megalapozatlanságot 

is, amelyet csak bizonyítás felvétele nélkül nyilvános ülésen küszöbölhet ki. 8

8 Büntetőeljárási jog Kommentár a gyakorlat számára (H) HVG ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. 991. oldal.
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- Az ügyész, illetőleg a védő részvétele a harmadfokú eljárásban kötelező.

Nyilvánvalóan a sajátos szabályokból  és a harmadfokú eljárás sajátos helyzetéből 

adódóan csak nyilvános ülés és tanácsülés megtartására van lehetőség, a törvény 

tárgyalás tartását nem engedi meg.

- A harmadfokú eljárás 2006. nyarán történő bevezetésétől kezdve az eljárások során 

folyamatosan  problémát  jelentett  a  fellebbezési  joggal,  illetőleg  a  fellebbezés 

hatályával  kapcsolatos  rendelkezések  értelmezése.  A  Be.  386.§  (1)  bekezdését 

időközben  a  jogalkotó  módosította.  A  Be.  módosítást  követően  a  2009.  évi 

LXXXIII.törvény 49.§-a az (1) bekezdést egy új b/ ponttal egészítette ki. 

Az említettekre figyelemmel a 386.§ (1) bekezdése gyakorlatilag meghatározza az 

harmadfokú eljárás kereteit, s meghatározza azokat az eseteket, amikor egyáltalán 

megnyílik a harmadfokú eljárás lehetősége. Ezek a következők:

a/  Olyan vádlott  bűnösségét  állapította  meg a másodfokú bíróság,  illetőleg  olyan 

vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, akit az elsőfokú bíróság felmentett vagy 

vele szemben az eljárást megszüntette.

b/ Olyan cselekményért állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyről az elsőfokú 

bíróság nem rendelkezett.

c/  Az elsőfokon elítélt  vádlottat  felmentette,  vagy vele szemben a büntetőeljárást 

megszüntette.

Csupán azt szükséges még megjegyezni, hogy a Be. 386.§-ában foglalt rendelkezés a 

harmadfokú  eljárás  alapvető  rendelkezésének  tekintendő.  Meghatározza  tehát  a 

fellebbezési okokat, s meghatározza azt, hogy mely körülmények, mely okok esetén 

az arra jogosultak a másodfokú határozat felülbírálatát kérhetik. 

A Be. 386.§-ában rögzítettek szerint tehát a másodfokú bíróság ügydöntő határozata 

ellen fellebbezésre jogosultak a büntetőeljárás fő személyei,  a vádlott,  az ügyész, 

illetőleg a védő. 

Az ún. járulékos kérdések körében a törvény nem enged harmadfokú eljárást. 
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A Be. 386.§-ával összefüggésben a Be. 377/A.§-a rendelkezik a fellebbezés irányáról 

is. Az említettek szerint az ügyész a vádlott terhére és javára, és a pótmagánvádló és 

a  magánvádló 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  vádlott  terhére  bejelentett  fellebbezésnek  kell  tekinteni  végül  is  az  általános 

szabályok szerint az elsőfokon elítélt vádlottat másodfokon felmentő ítélet vagy az 

eljárást  megszüntető  végzés  ellen  bejelentett,  a  vádlott  bűnösségének 

megállapítására irányuló fellebbezést. 

Megjegyzendő, hogy a súlyosítási tilalommal kapcsolatos rendelkezések hatályosak és 

irányadók a harmadfokú eljárásra is. 

A  harmadfokú  eljárás  szabályaihoz  és  a  harmadfokú  eljárás  megnyílásához 

hozzátartoznak  a  másodfokú  határozattal  szemben  bejelentett  fellebbezéssel 

kapcsolatos sajátos rendelkezések. 

Csak  emlékeztetőül:  nincs  lehetőség  3  napi  gondolkodási  idő  fenntartására,  a 

határozat  kihirdetését  követően  a  jelenlévőknek  szóban  be  kell  jelenteni  a 

fellebbezésüket vagy tudomásul vehetik a másodfokú bíróság döntését. A jelen nem 

lévő  fellebbezési  jogosultakkal  kézbesítés  útján  kell  közölni  a  határozatot.  A 

fellebbezés  írásos  bejelentésére  8  napos  határidő  áll  rendelkezésre.  Az  ügyész 

esetében  azonban  speciális  szabályok  alkalmazandók.  A  másodfokú  bíróság  a 

rendelkező  rész  kézbesítése  után  közli  a  jelen  nem lévő  ügyésszel  a  másodfokú 

ügydöntő  határozatot.  Aki  a  kézbesítéstől  számított  5  napon  belül  jelentheti  be 

fellebbezését, abban az esetben tehát ha az ügyész nincs jelen a tárgyaláson és a 

kihirdetés útján közölt határozat ellen sem a vádlott, sem a védő nem jelentett be 

fellebbezést. 

A  harmadfokú  eljárással  kapcsolatos  rendelkezések  hatályba  lépését  követően  a 

gyakorlat a fellebbezés joghatályát illetően tágan értelmezi a joghatályos fellebbezés 

feltételrendszerét. 

Több  cselekményes  ügyben  csak  azok  egy  részét  illetően  eltérő  másodfokú 

rendelkezés  esetében  körültekintő  vizsgálatot  igényel,  hogy  a  másodfellebbezés 

folytán  helye  van-e  harmadfokú  eljárásnak.  A  Legfelsőbb  Bíróság  jogértelmezése 
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szerint  a  másodfellebbezés  joghatályossága  szempontjából  közömbös,  hogy  nem 

sérelmezi az eltérő rendelkezést. 

Az  aktuális  gyakorlat  szerint  az  említettek  szerinti  másodfellebbezés  az  ügy 

harmadfokú eljárásra kerülését, illetőleg érdemi elbírálását nem akadályozza, ugyanis 

a másodfokú bíróság ügydöntő határozata – valamely bűncselekmény kapcsán – ha a 

Be.  386.§-ának  (1)  bekezdése  szerinti  eltérő  rendelkezést  tartalmaz,  akkor  a 

harmadfokú eljárást a törvény lehetővé teszi függetlenül a fellebbezés tartalmától. 

Az  előbbi  körben  igen  részletes  útmutatót  tartalmaz  az  említett  rendelkezések 

részletes értelmezésével az 1/2007. BK. vélemény II/2. pontja. 

Az említettek szerint a harmadfokú eljárásnak nem feltétele,  hogy a fellebbezésre 

jogosultak bármelyike a másodfokú bíróság által a bűnösség kérdésében hozott, az 

elsőfokú bíróságétől eltérő rendelkezést, vagy azt is sérelmezze.

Több  bűncselekmény  esetén  ha  a  másodfokú  bíróság  ítélete  tartalmaz  olyan 

rendelkezést,  amely  a  másodfellebbezést  lehetővé  teszi  és  a  harmadfokú  eljárás 

lehetőség megnyitja,  a harmadfokú bíróság a vádlott  valamennyi bűncselekménye 

vonatkozásában felülbírálja a másodfokú bíróság ítéletét. 

Az előbb részletezett szabályok alapján a Be. 386.§ (1) bekezdésében írtak szerint 

fellebbezési okot teremt a vádlott bűnösségének törvénysértő megállapítása, szintén 

fellebbezési  okot  eredményez  a  kényszergyógykezelés  törvénysértő  elrendelése, 

illetőleg az (1) bekezdés b/ pontjában írt új szabály szerint fellebbezési okot hoz létre 

az az eset, amikor a másodfokú bíróság olyan cselekmény miatt állapította meg a 

vádlott bűnösségét, amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett. Ebben a körben 

a 2009. évi LXXXIII. törvény ide vonatkozó indokolása a következőket tartalmazza: 

Ha az elsőfokú bíróság egymással anyagi halmazatban lévő bűncselekményeket bírál 

el és ezek közül valamely cselekményben nem mondja ki a vádlottat bűnösnek, de a 

történeti tényállásban rögzíti a cselekmény elkövetését, majd a másodfokú bíróság e 

cselekményben bűnösnek mondja ki a vádlottat ezzel megnyitja a harmadfokú eljárás 

lehetőségét.  Ugyanis  az  említett  esetben  a  terhelt  bűnösségének  megállapítása 

először  másodfokon  történik  meg,  ami  lényegét  tekintve  megegyezik  azzal  az 

esetkörrel, amikor az elsőfokon felmentett vádlott bűnösségét a másodfokú bíróság 

megállapítja, ezért nem indokolt a különbségtétel a harmadfokú eljárás lehetősége 

tekintetében. 
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Csupán meg szeretném jegyezni, hogy az (1) bekezdés b/ pontja vonatkozásában is 

érvényesülnie kell annak a szabálynak, amely a harmadfokú eljárással kapcsolatosan 

eltérő döntés meglétét követeli  meg. A törvénytervezet korábbi indokolása, amivel 

szükségesnek tartotta beépíteni az új rendelkezést, maga is anyagi halmazatban lévő 

cselekmények megállapításának a lehetőségére utalt. Ezért pld. álláspontom szerint 

nem valósul meg az ellentétes döntés kritériuma abban az esetben, ha az elsőfokú 

bíróság a vádlott bűnösségét 1 rb vesztegetés bűntettében állapította meg, holott a 

terhelt  4  személyt  vesztegetett  meg.  A  másodfokú  eljárásban  nyilvánvalóan  van 

lehetőség  a  minősítés  korrekciójára,  de  ez  önmagában  csak  a  minősítéssel 

kapcsolatos  korrekciót  jelenti  és  mint  ilyen,  nem tartalmaz  ellentétes  döntést.  A 

későbbiekben ebben a körben még utalok a Legfelsőbb Bíróság adatbázisában lévő 

esetekre,  melyek  ebben  a  szituációban  konzekvensen  elutasítják  a  harmadfokú 

eljárás lehetőségét.

A  fellebbezési  okok  közül  a  harmadik  ok  az  az  eset,  amikor  az  elsőfokon  elítélt 

vádlottat a másodfokú bíróság törvénysértően mentette fel, vagy vele szemben az 

eljárást  törvénysértően  szüntette  meg.  A  harmadfokú  bíróság  felülbírálatának 

terjedelmét,  illetőleg  a  felülbírálat  korlátait  a  387.§-ban  foglalt  rendelkezések 

tartalmazzák.  Ezek  közül  egy  dologra  szeretnék  utalni.  Nevezetesen  az  alábbira: 

Amennyiben  a  másodfokú  bíróság  az  elsőfokúhoz  képest  több  cselekmény 

tekintetében felmentő rendelkezéseket hoz, de ezek közül az ügyész csak egy miatt 

jelent be fellebbezést  a harmadfokú eljárás felülbírálati  kereteire  a 387.§ és nem 

pedig a 348.§ vonatkozik. 

Az említett szabály szerint tehát a harmadfokú bíróság a Be. 387.§ alapján jár el és a 

másodfokú  ítéletnek  valamennyi  bűncselekményre  vonatkozó  rendelkezését 

felülbírálja,  így azokat a felmentéseket is,  amelyeket az ügyész fellebbezése nem 

érintett.  Ez utóbbi  felmentő rendelkezések felülbírálata  csak a 397.§-ban felhívott 

súlyosítási  tilalom  korlátai  között  érvényesülhet,  tehát  erre  irányuló  ügyészi 

fellebbezés  híján e felmentő rendelkezések a terhelt  terhére  nem változtathatóak 

meg. 

Az említetteket a Legfelsőbb Bíróság 73.sz. kollégiumi véleménye tartalmazza, amely 

az 1/2007. BK.v. B/II/3/a. pontját egészítette ki. 
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Megjegyzendő az előbbiekhez kapcsolódóan még az, hogy a Be. 387.§ (1) bekezdése 

szerint a felülbírálat terjedelme független attól, hogy a fellebbezésre jogosultak közül 

ki fellebbezett. 

Egyébiránt  a  revízió  még  akkor  is  teljes,  ha  az  arra  jogosultak  kizárólag  a 

kényszergyógykezelés  elrendelése  ellen  jelentettek  be  fellebbezést,  így  különösen 

kiterjed a felmentési okokra vonatkozó rendelkezés felülbírálatára. 

A revízió elvének érvényesülése kapcsán nyilvánvalóan ellenőrizni kell, hogy az első-, 

illetőleg a másodfokú bíróság megtartotta-e az eljárási szabályokat, van-e abszolút, 

illetőleg relatív eljárási szabálysértés. Ugyanis abszolút eljárási szabályszegés esetén 

a harmadfokú bíróság kasszációs jogkörével él. 

A relatív eljárási szabálysértések megítélése vonatkozásában álláspontom szerint az 

általános  szabályok  érvényesülnek.  A  korábban  elmondottak  szerint  kell  eljárni 

véleményem szerint az első-, illetőleg a másodfokú határozat megalapozottságának 

vizsgálata körében is. 

A harmadfokú eljáráshoz kapcsolódó jogalkalmazói kérdések

A bírói gyakorlatot jelenleg három Legfelsőbb Bírósági kollégiumi vélemény irányítja a 

harmadfokú eljárás gyakorlati kérdéseit illetően, ezek a következők:

Az  1/2007.  BK.  vélemény,  amely  az  1998.  évi  XIX.  sz.  törvény  (Be.)  egyes 

rendelkezéseit  értelmezi.  E  kollégiumi  vélemény  B/I-II.  pontjai  alatt  több,  a 

harmadfokú eljárás szabályozásával kapcsolatos kérdést érint, ezek a következők:

A  I.  pont  alatt  a  Legfelsőbb  Bíróság  értelmezte  a  fellebbezés  bejelentésével,  a 

harmadfokú  eljárás  lehetőségének  vizsgálatával,  illetőleg  a  határozat  kézbesítése 

esetén  alkalmazandó  szabályokkal  kapcsolatosan  felmerülő  jogértelmezési 

kérdéseket.

A II. pont alatt az alábbi kérdések értelmezésére került sor:

A  harmadfokú  eljárás  lehetőségével  kapcsolatos  kérdéseket  feszegeti,  amely 

gyakorlatilag  a  Be.  386.§-ában  foglalt  értelmezést  érinti.  Az  említettek  köréből 

kiemelendő az alábbi megállapítás,  amely több esetben gyakorlati  kérdést vet fel: 
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„Nincs helye másod fellebbezésnek, ha a másodfokú bíróság az elsőfokon felmentett 

vádlott  esetében az eljárást  megszünteti,  illetőleg  megszüntetett  eljárás esetén a 

vádlottat  felmenti.  Utóbbi  két  esetben ugyanis  az  első-,  és  a  másodfokú  bíróság 

egyaránt, bár eltérő okból nem állapította meg a vádlott bűnösségét”.

Tehát  ezekben  az  esetekben  hiányzik  az  eltérő  döntés,  amely  lehetővé  teszi  a 

harmadfokú eljárás  lefolytatását.  Csupán azért  emeltem ezt  ki,  mert  a későbbiek 

során az egyes publikált döntéseknél a probléma, vagyis annak eldöntése, hogy van-

e  eltérő  döntés  még  több  irányban,  több  pontom  felmerül  és  mind  a  Bírósági 

Határozatokban,  mind  az  Elvi  Bírósági  Határozatokban,  mind  pedig  az  Ítélőtáblai 

Határozatokban e kérdést több szempontból körbejárják a jogalkalmazók. 

A  kollégiumi  vélemény  részletesen  foglalkozik  a  másod  fellebbezés 

joghatályosságával  kapcsolatos  kérdésekkel.  3.  pont  alatt  érinti  a  felülbírálat 

terjedelmével kapcsolatos szabályt, 4. ponton a felülbírált  ítélet tényállásához való 

kötöttséggel  foglalkozik,  5. ponton értelmezi  a harmadfokú bíróság tanácsülésével 

kapcsolatos szabályokat. 

A 6. pont a harmadfokú bíróság nyilvános ülésével kapcsolatos szabályozást taglalja. 

A 7. pont a harmadfokú bíróság határozataival kapcsolatos szabályozást rögzíti. A 8. 

pont  pedig  a  másodfokú  bíróság  ítéletének  helybenhagyása  és  megváltoztatása 

körében tartalmaz értelmezést.

A 9. pont a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésével kapcsolatos elvi 

és gyakorlati lehetőségeket rögzíti.

A  10.  pont  a  nem  ügydöntő  végzés  elleni  fellebbezés  elbírálásával  kapcsolatos 

jogértelmezési kérdésekre ad választ.

Tehát  az  1/2007.sz.  BK.  vélemény  II/1-2.  pontja  egyrészt  a  harmadfokú  eljárás 

lehetőségével,  másrészt  a  másodfellebbezés  joghatályosságával  kapcsolatos 

kérdéseket elemzi. Az említetteket egészítette ki a BKv. 63.sz. kollégiumi vélemény a 

következők szerint:

A  vélemény  rendelkező  része  az  alábbiakat  tartalmazza:  „A  Be.  386.§  (1) 

bekezdésének  a/  és  d/  pontja  alkalmazásában  az  eljárást  megszüntette  fordulat 

eltérő törvényi szabályozás hiányában magában foglalja az eljárás megszüntetésének 
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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 változtatja meg 

avagy ellenkezőleg, az elsőfokú bíróság valamely bűnösséget kimondó rendelkezését 

e  törvényhely  alapján  úgy  változtatta  meg,  hogy  az  elsőfokon  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.”

Csupán szükséges utalni a Be. 332.§ (2) bekezdésében foglalt szabályra, amely az 

alábbi: 

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 a (2) bekezdése tartalmaz. Egyetlen kivétel ez alól a Be. 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  bűncselekmény  miatt,  amelynek  a  vád  tárgyává  tett 

jelentősebb  súlyú bűncselekmény miatt  a  felelősségre  vonás  szempontjából  nincs 

jelentősége.

A (3) bekezdés pedig akként szól,  hogy „A bíróság az (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 határozatban történik ez. 
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A  Be.  306.§  akként  rendelkezik,  hogy  a  bíróság  a  bizonyítást  mellőzheti  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 az 

eljárást  megszüntető  végzést  kell  hozni,  vagy  az  ügyet  lezáró  ítéletben  kell  a 

felelősségre  vonás  szempontjából  jelentőséggel  nem  bíró  cselekmény  vagy 

cselekmények miatt az eljárás megszüntetését kimondani. Az eljárást megszüntető 

okot vizsgálva tehát - kivéve azok közül az ügyészi vádelejtés már említett esetét – 

az állapítható meg, hogy a Be. 386.§ (1) bekezdés a/ pontja szempontjából nincs 

köztük különbség.

Végezetül  a  BKv.  63.sz.  vélemény  a  következőket  rögzíti:  „A  Legfelsőbb  Bíróság 

Büntető  Kollégiuma  az  1/2007.BK.  vélemény  B/II/1.  alatti  részében  értelmezte  a 

harmadfokú eljárás lehetőségét. Az ott kifejtettek a Be. 267.§ (1) bekezdésének g/ 

pontja,  a  Be.  332.§  (2)  bekezdése  előbbiek  szerinti  értelmezésével  együtt  teljes, 

ezért  a  Legfelsőbb  Bíróság  a  kollégium  véleményét  a  hivatkozott  részben 

kiegészítette.  Az  1/2007.BK.vélemény  B/II/2.  pontja  a  másod  fellebbezés 

joghatályosságát értelmezi. Az itt tett megállapításoknak az a része, amely szerint a 

másod  fellebbezés  joghatályossága  szempontjából  közömbös,  hogy  a  fellebbezés 

jogosultja a másodfokú bíróság eltérő rendelkezését nem sérelmezi,  vonatkozik az 

eljárás megszüntetésének előzőekben értelmezett Be. 332.§ (2) bekezdésén alapuló 

esetére is. 

A büntető gyakorlatot irányító kollégiumi vélemények közül, végezetül a BKv.73.sz. 

vélemény, amely tovább folytatja az 1/2007.BKv. egyes részeinek kiterjesztését. A 

BKv.  73.sz.  vélemény  az  1/2007.  BKv.  B/II/3/a.  pontját  egészíti  ki  a  következők 

szerint:  A  vélemény  rögzíti  azt,  miszerint  a  harmadfokú  eljárásra  a  Be.  XV. 

fejezetében  adott  szabályozás,  mint  az  előző  fejezethez  képest  eltérő 

rendelkezéseket megállapító, kizárja a másodfokú eljárásra vonatkozó törvényhelyek 

alkalmazását. Az említetteknek megfelelően ha a másodfokú bíróság az elsőfokúhoz 
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képest  több  bűncselekmény  tekintetében  felmentő  rendelkezéseket  hoz,  de  ezek 

közül  az  ügyész  csupán  egy  miatt  jelent  be  fellebbezést,  a  harmadfokú  eljárás 

felülbírálati kereteire a 387.§ és nem a 348.§ vonatkozik. 

Eszerint  a  harmadfokú  bíróság  a  387.§  alapján  jár  el  és  a  másodfokú  ítéletnek 

valamennyi  bűncselekményre  vonatkozó  rendelkezését  felülbírálja,  így  azokat  a 

felmentéseket is, amelyeket az ügyész fellebbezése nem érintett. Ez utóbbi felmentő 

rendelkezések felülbírálata azonban csak a Be. 397.§-ában felhívott súlyosítási tilalom 

korlátai  között  érvényesülhet,  tehát  – erre  irányuló  ügyészi  fellebbezés  híján – e 

felmentő rendelkezések a terhelt terhére nem változtathatók meg. 

A harmadfokú eljárás néhány eseti döntés tükrében.

Végezetül röviden elemzem, hogy a publikált döntésekben hogyan jelennek meg az 

említett kollégiumi vélemények. 

A döntések ismertetését megelőzően csupán utalni szeretnék a Legfelsőbb Bíróság 

Bhar.II.591/2008/7. számú 2009. január 8. napján kihirdetett végzésére. E végzés 

igen tematikusan és elvi éllel foglalkozik azon szempontokkal, melyek úgy gondolom, 

hogy követendőek a harmadfokú eljárást lefolytató bíróságokra. A Legfelsőbb Bíróság 

e  határozatában  egyébként  pontokba  szedte  a  felülbírálat  körében a  vizsgálandó 

kérdéseket. 

A  határozat  az  1.  pontban  azt  vizsgálta,  van-e  helye  harmadfokú  eljárás 

lefolytatásának. Ebben a körben utal arra, hogy másodfokú bíróságnak az elsőfokú 

bíróságtól eltérő bűnösséget megállapító rendelkezései  csupán a másodfellebbezés 

jogalapját teremtik meg, annak terjedelmét nem korlátozzák. Rögzíti, miszerint több 

cselekményes ügyben csak azok egy részét illetően eltérő másodfokú rendelkezés 

esetében  körültekintő  vizsgálatot  igényel,  hogy  a  másodfellebbezés  folytán  helye 

van-e harmadfokú eljárásnak. 

Az előbbiekkel összefüggésben és az előbbi tartalom szerint az EBH. 2007. évi 1595. 

számú döntése rögzíti: 

I.  A  harmadfokú  eljárásnak  nem  feltétele,  hogy  a  fellebbezésre  jogosultak 

bármelyike, a másodfokú bíróság által a bűnösség kérdésében hozott – az elsőfokú 

bíróságétól eltérő – rendelkezést, hogy azt is sérelmezze.
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II.  Több  bűncselekmény  esetén  ha  a  másodfokú  bíróság  ítélete  tartalmaz  olyan 

rendelkezést,  amely  a  másodfellebbezés  és  a  harmadfokú  eljárás  lehetőségét 

megnyitja,  a  harmadfokú  bíróság  a  vádlott  valamennyi  bűncselekményére 

vonatkozóan felülbírálja a másodfokú bíróság ítéletét.

A  BH.  2007.  évi  326.  számú  jogesete  szerint  az  elsőfokú  bíróság  felmentő 

rendelkezését  megváltoztató  és  a  vádlott  bűnösségét  kiskorú  veszélyeztetésében 

megállapító  másodfokú  ítélet  ellen  bejelentett  joghatályos  vádlotti  és  védői 

fellebbezés  alapján a harmadfokú felülbírálat  az ellentétes  döntéssel  nem érintett 

emberölésre is kiterjed.

A Be. 386.§ (1) bekezdése kapcsán megjelent további  jogesetben (BH. 2009. évi 

203.) a határozat elvi éllel állapítja meg a következőket:

I.  A  másodfokú  bíróság  ítélete  elleni  fellebbezés  akkor  is  joghatályos,  ha  a 

fellebbezésre  jogosult  nem  a  harmadfokú  eljárást  lehetővé  tevő  rendelkezést 

kifogásolja, illetőleg:

II.  ha  a  másodfokú  bíróság  ítélete  több  bűncselekményről  rendelkezett,  a 

harmadfokú  bíróság  a  másodfokú  ítéletnek  nem csak  a  fellebbezést  megalapozó 

eltérő rendelkezését,  hanem az elsőfokú bíróság ítéletének felmentő vagy eljárást 

megszüntető  rendelkezését  helybenhagyó  döntések  kivételével  az  egyéb 

bűncselekményekre vonatkozó rendelkezéseit is felülbírálja. 

Hasonló tartalommal jelentek meg ítélőtáblai határozatok is pld. az IH. 2008. évi 88. 

számú döntése, amely a harmadfokú eljárásban a joghatályos fellebbezést értelmezi. 

E határozatban a következőket rögzíti: „A Be. 386.§ (1) bekezdés a/ és b/ pontjában 

a törvény taxatíve meghatározza azokat az eseteket, amikor a másodfokú bírósági 

határozatok  ellen  fellebbezéssel   lehet  élni  a  harmadfokú  bírósághoz.  A  fenti 

törvényhelyen  meghatározottaktól  eltérő,  kiterjesztő  vagy  ellentétes  értelmezésre 

nincs  mód.  Az  adott  esetben  az  elsőfokú  bíróság  a  vádlottakkal  szemben  a 

büntetőeljárást  megszüntette,  így  a  harmadfokú  eljárásra  akkor  kerülhetett  volna 

sor,  ha  a  másodfokú  bíróság  érdemi  bűnösséget  megállapító  határozatot  hozott 

volna.  A  másodfokú  bíróságnak  az  elsőfokú  bíróság  megszüntető  végzését 
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helybenhagyó, egyben a vádindítványt elutasító végzése nyilvánvalóan nem felel meg 

az  előző  követelménynek,  ezért  a  harmadfokú  eljárás  lefolytatására  sem  nyújt 

alapot.”

Az  IH.  2007.  évi  9.  szám alatt  publikált  határozatában  a  másodfokú  ítélet  elleni 

fellebbezés  lehetőségei  az  érdemi harmadfokú büntetőeljárás  előfeltételei  körében 

elemzi a Be. 386.§ (1) bekezdés a/ és b/ pontjának hatályosulását. 

Az IH. 2007. évi 102. száma alatt publikált jogesete elvi éllel szögezi le, miszerint a 

harmadfokú  eljárás  lehetőségét  az  első-  és  másodfokú  bíróságnak  a  bűnösség 

kérdésében  hozott  ellentétes  döntése  alapozza  meg,  ezért  a  másodfokú  bíróság 

határozata  ellen  benyújtott  fellebbezés  irányulhat  a  büntetés  enyhítésére  is  a 

bűnösség vitatása nélkül.

A harmadfokú bíróság a tényállás megalapozottsága, a bűnösség megállapítása és a 

bűncselekmények  minősítése  mellett  a  másodfokú  bíróság  ítéletének  a  büntetés 

kiszabását,  illetőleg  az  intézkedés  alkalmazását  is  érintő  részét  is  felülbírálja  és 

hivatalból dönt a fentiekhez kapcsolódó járulékos kérdésekről. 

Szintén  a  harmadfokú  eljárás  megengedhetőségét,  az  előterjesztett  fellebbezések 

joghatályosságát  vizsgálja  két  döntés,  a  Legfelsőbb  Bíróság  Bhar.I.151/2009/3. 

számú,  illetőleg  Bhar.I.707/2007/14.  számú  határozata.  E  határozatok  egymásra 

utalva egyéb iránt közösen és ugyanarra a döntésre jutnak a másodfellebbezések 

elutasításával kapcsolatosan, melynek lényege a következő: 

„A Be. 386.§-nak (1) bekezdése értelmében – egyéb esetek mellett – fellebbezésnek 

akkor van helye, ha a másodfokú bíróság az elsőfokon felmentett vádlott bűnösségét 

megállapítja.”

Az idézett rendelkezést illetően a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma úgy foglalt 

állást, hogy a törvény nem fellebbezési okot, hanem egy olyan eljárásjogi helyzetet 

szabályoz,  amelynek  bekövetkezése  esetén  a  harmadfokú  eljárás  lehetősége 

biztosított.

Véleményében kizártnak tartotta viszont a fellebbezés lehetőségét akkor, amikor a 

másodfokú bíróság az első fokon felmentett vádlott esetében az eljárást megszünteti 
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vagy  a  megszüntetett  eljárás  esetében  a  kényszergyógykezelés  elrendelésétől 

eltekintve a vádlottat felmenti, mert ezekben az esetekben eltérő okból ugyan, de 

tartalmilag nem kerül sor bűnösség megállapítására. Véleményében leszögezte azt is, 

nyilvánvalóan  nincs  harmadfokú  eljárásnak,  ha  a  másodfokú  bíróság  ügydöntő 

határozata nem tartalmaz eltérő rendelkezést (1/2007.BK. vélemény B/II. pontja – 

2007. évi 5. BH.).

Az  említettek  alapul  vételével  a  Legfelsőbb  Bíróság  rámutat  arra,  hogy  az  adott 

ügyben  a  másodfokú  ítéletre  vetítve  kétségtelen,  hogy  formálisan  a  másodfokú 

bíróság valóban eltérő döntést hozott amikor az egyébként általa is tévesnek tartott 

elsőfokú  felmentő  rendelkezést  is  megváltoztatva  az I-III.r.  vádlottakat  bűnösnek 

mondta  ki  hivatali  visszaélés  bűntettében  és  mindhárom  vádlott  cselekményét 

egységesen ezen bűncselekménynek minősítette, azonban az, hogy csak a bűnösség 

körében hozott eltérő döntés biztosítja a harmadfokú jogorvoslat igénybevételének a 

lehetőségét  a  Be.  386.§  (1)  bekezdése  szerinti  rendelkezés,  ám  csupán  a  jogi 

minősítés körébe tartozó eltérő jogi értékelés arra nem ad eljárási alapot. 

Mindezekre tekintettel a másodfellebbezés elutasítására került sor.

Hasonlóképpen  foglalt  állást  a  Legfelsőbb  Bíróság  Bhar.I.707/2007/14.  számú 

határozatában  is  rögzítve,  hogy  formálisan  a  másodfokú  bíróság  részben  eltérő 

döntést hozott, amikor az elsőfokú ítélet felmentő rendelkezését megváltoztatva az 

I.r.  vádlott  bűnösségét  emberrablás  bűntettében is  megállapította,  azonban a Be. 

386.§ (1) bekezdésének lényege az, hogy csak a bűnösség körében hozott eltérő 

döntés biztosítja a harmadfokú jogorvoslat igénybevételének a lehetőségét, csupán a 

jogi minősítés körébe tartozó eltérő jogi értékelés a harmadfokú eljárás lefolytatását 

nem alapozza meg. 

Az előbbiekkel ellentétben a következő esetekben részben anyagi jellegű hiányosság, 

részben alaki eljárási jellegű hiányosság hatályon kívül helyezéshez vezetett.  Ilyen 

döntés született a BH. 2009. évi 103.sz. döntésében publikált szituációban, miszerint 

a harmadfokú eljárásban nincs helye bizonyításnak, ezért a harmadfokú bíróságnak 

hatályon  kívül  kell  helyeznie  a  megalapozatlan  másodfokú  határozatot,  ha  a 

megalapozatlanságot bizonyítás nélkül nem lehet kiküszöbölni. 
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A BH. 2007. évi 366. sz. döntése szerint megalapozatlan és felülbírálatra alkalmatlan 

a másodfokú bíróság ítélete, ha a vádlott bűnösségét megállapító elsőfokú ítéletben 

megállapított tényállástól ténybeli következtetés útján eltérő tényállást állapít meg és 

a vádlottat felmenti,  de határozatának indokolásában nem ad számot arról milyen 

tényekből  vont  le  az  elsőfokú  bíróság  ítéletétől  eltérő  következtetéseket,  illetve 

állapított meg eltérő tényállást.

A hatályon kívül helyezéshez vezető alaki, eljárási hiba a következő is:

A harmadfokú eljárásban a  súlyosítási  tilalom megsértése  kötelező  hatályon kívül 

helyezést eredményező abszolút eljárási szabálysértés. (EBH. 2007. évi 1685.). 

Az  Itélőtáblai  Határozatokban  is  publikálásra  kerültek  hatályon  kívül  helyezéssel 

kapcsolatos döntések ezek a következők: 

Az IH. 2008. évi 138.sz. döntése szerint a másodfokú bíróság ítéletének hatályon 

kívül  helyezése  és  a  másodfokú  bíróság  új  eljárásra  utasítása  a  Be.399.§  (5) 

bekezdése  alapján  mellőzhetetlen,  ha  a  harmadfokú  bíróság  a  másodfokú  ítélet 

megalapozatlanságát a Be. 388.§ (2) bekezdése alapján nem tudja kiküszöbölni. 

Az  IH.  2009.  évi  8.sz.  döntésében  publikált  hatályon  kívül  helyezéssel  végződött 

esetet,  amelynek  szempontjait  a  határozat  igen  részletesen  rögzíti,  hogy  a 

másodfokú  bíróság  a  2.  tényállási  pont  tekintetében  felülmérlegelte  az  elsőfokú 

bíróság  döntését,  amelyre  a  másodfokú  eljárás  keretében  csak  a  Be.  352.§  (3) 

bekezdése alapján van törvényes lehetőség, tehát a másodfokú bíróság által a felvett 

bizonyítás alapján, továbbá az iratok tartalma vagy ténybeli  következtetés alapján 

abban az esetben, ha a vádlottat felmenti vagy az eljárást megszünteti. 

Minden  egyéb esetben ha  a  másodfokú  bíróság úgy  ítéli  meg,  hogy az  elsőfokú 

bíróság mérlegelő tevékenysége hiányos, hibás, az erre történő rávilágítás mellett 

megalapozatlanság miatt a döntés hatályon kívül helyezésének lehet helye (Be. 376.§ 

(1) bekezdés).

Végezetül  a  2009.  augusztus  9.  napjától  módosult  Be.  386.§-al  kapcsolatos 

kérdéskörre szintén szükséges utalni, szükséges elemezni, mit is jelent a módosuló 
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szabály szerint hogyan is értelmezhető az a tényállás rész, amellyel kapcsolatosan 

büntetőjogi felelősséget nem állapított meg az elsőfokú bíróság.

Úgy  gondolom,  erre  a  problémára  is  igaz  az,  hogy  tényleges  eltérő  rendelkezés 

szükséges a Be. 386.§ értelmében, így nem eredményez eltérő rendelkezést az az 

eset, amikor 1 rb vesztegetés menti fel az elsőfokú bíróság, és a másodfokú bíróság 

a rendbeliséget változtatja meg, növelve azt, hiszen ténylegesen eltérő rendelkezés 

meghozatalára nem került sor. 

Ugyanúgy nem jelent eltérő rendelkezést a Legfelsőbb Bíróság Bhar.III.784/2007/4., 

Bhar.I.707/2007/14.,  illetve  Bhar.I.151/2009/3.  számú  végzéseiben  leírt  eset.  A 

másodfellebbezés  ezekben a szituációkban kizárt,  hiszen a bűnösség tekintetében 

tartalmi  változás  nem  történt,  a  folytatólagosság  egységébe  tartozó  egyes 

részcselekmények  jogi  megítélésében  volt  csak  ellentétes  az  eljárt  bíróságok 

álláspontja. 

Összegzésül megállapítható, hogy a kezdeti bizonytalanságot követően a Legfelsőbb 

Bíróság  Kollégiumi  Véleményei  viszonylag  rövid  idő  alatt  egységes  gyakorlatot 

teremtettek az új jogintézmény alkalmazása körében.
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