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A büntető kollégium által elfogadott ajánlás és kollégiumi vélemények

1/2012 (V. 24.) DIT ajánlás
a rendelkező rész megfogalmazására próbára bocsátás megszüntetése esetén:

„… A vádlott bűnös: testi sértés bűntettében [Btk.170. § (1) (2) bekezdés].

A … Városi Bíróság …számú ítéletével lopás vétsége [Btk. 316. § (1) (2) 
bekezdés] miatt alkalmazott 2 (kettő) év próbára bocsátást megszünteti, a 
próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezi.

E bűncselekményekért a vádlottat – halmazati büntetésül – 50 (ötven) nap 
közérdekű munkára ítéli…”

A próbára bocsátással érintett egyesített üggyel összefüggésben a próbára bocsátás 
megszüntetésének  feltétele,  hogy  az  újabb,  vád  tárgyává  tett  cselekményben 
bűnösséget megállapító döntés szülessen. Ezt követően kerülhet tehát sor a próbára 
bocsátásnak  az  anyagi  jogi  szabályok  [Btk.  73.  §  (2)  bek.]  alkalmazásával  való 
megszüntetésére. A Be. 330. §-ának (4) bekezdése értelmében a próbára bocsátást 
kimondó  rendelkezést  hatályon  kívül  kell  helyezni.  Értelemszerűen  csak  azután 
szabad egy rendelkezést hatályon kívül helyezni, miután azt azt érintő érdemi döntés 
megszületett,  s  ezzel  a  rendelkezéssel  összefüggésben  további  teendő  nincs. 
Egyértelművé vált, hogy mely bűncselekmények állnak halmazatban, s melyekért kell 
halmazati büntetést kiszabni. 

1/2012. (V. 24.) DIT kollégiumi vélemény
A Be. 327. § (2) bekezdés és a 129. § (2) bekezdés b/ pontjának egymáshoz való 
viszonyáról.



Az első fokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetését követően az 
előzetes letartóztatás elrendelése vagy fenntartása nem indokolható a Be. 
129. §-ának b/ pontjában írt okkal.

A Be. 327. § (2) bekezdésében megállapított előzetes letartóztatási ok olyan külön 
ok, amely a Be. 129. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül esik. (BH2009. 8.)

A  nem jogerős  ítélet  kihirdetése  után  az  előzetes  letartóztatás  fenntartásának  a 
szükségességét az elrejtőzésnek, illetve a szökésnek az a veszélye alapozza meg, 
amelyet a nem jogerős ítéletben kiszabott szabadságvesztés mértéke teremt meg. Ez 
a körülmény az eljárás korábbi  szakaszaiban fel  sem merülhetett.  A nem jogerős 
ítélet kihirdetése új helyzetet teremt. 

A Be. 129. §-a (2) bekezdésének b/ pontja szerint a szökés, elrejtőzés veszélyének 
megállapítása  esetén  is  csak  akkor  rendelhető  el  az  előzetes  letartóztatás,  ha  a 
terhelt  eljárási  cselekményeken  való  jelenléte  kizárólag  a  legsúlyosabb 
kényszerintézkedéssel biztosítható. 

A másodfokú eljárásban fő szabály – a Be. 362. §-ának (3) bekezdése, illetőleg a 
365. §-ának (1) bekezdése értelmében – szerint nem kötelező a vádlott jelenléte, 
ezért az első fokú bíróság nincs abban a helyzetben, hogy az eljárási cselekményeken 
való jelenlét szükségességét megítélje.

A Be. 327. §-ának (2) bekezdésére és a 129. § (2) bekezdésének b/ pontjára való 
együttes hivatkozásnak akkor lehet alapja, ha a távollévő vádlott felkutatására tett 
intézkedések a másodfokú eljárásban vezettek eredményre, ezért a Be. 530. §-ának 
(5) bekezdése értelmében tárgyalást kell kitűzni, amelyen a vádlottat ki kell hallgatni.

2/2012. (V. 24.) DIT kollégiumi vélemény 
A  megismételt  eljárásban  a  kényszerintézkedések  felülvizsgálatának  hatásköri 
kérdéseiről.

A hatályon  kívül  helyező  végzésben fenntartott  előzetes  letartóztatás  a 
megismételt eljárásban a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig 
tart [Be.131. § (5) bekezdés]. A Be. 132. §-a (1) bekezdésének b/ pontja 
és (2) bekezdése szerinti – hathavonkénti – felülvizsgálati kötelezettség a 
másodfokú bíróságot terheli. Az időpontokat a vádirat benyújtása után az 
előzetes letartóztatás elrendelése vagy fenntartása tárgyában keletkezett 
határozat meghozatalától kell számítani. Ez az irányadó abban az esetben 
is, ha az eljárást hatályon kívül helyezés folytán meg kell ismételni.

A  4/2007.  BK  vélemény  a  Be.  131-132.  §  ok  értelmezésével  kapcsolatban  a 
következőket tartalmazza:

„A Be. 132. §-a (1) bekezdésének helyes értelme szerint a rendelkezés  a)  és  b) 
pontjában meghatározott határidőket az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtása 
után elrendelő  vagy fenntartó bírósági  határozat  meghozatalának időpontjától  kell 
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számítani.  Nem kell  figyelembe  venni,  hogy  a  vádirat  benyújtása  előtt  a  terhelt 
mennyi ideig volt előzetes letartóztatásban.

Ha az elsőfokú bíróság az előkészítő ülésen elrendelte vagy fenntartotta a vádlott 
előzetes letartóztatását, majd indítványra vagy hivatalból későbbi időpontban ismét 
érdemben  döntött  az  előzetes  letartóztatásról,  de  a  vádlottat  nem  helyezte 
szabadlábra,  a  Be.  132.  §-a  (1)  bekezdésének  a)  pontja  szerinti  felülvizsgálati 
határidőt  változatlanul  az  előzetes  letartóztatás  elrendeléséről  vagy  fenntartásáról 
szóló korábbi határozatnak a meghozatalától kell számítani.

A Be. 132. §-a (1) bekezdésének  b)  pontja szerinti  egyéves határidőt ebben az 
esetben is az előkészítő ülésen hozott határozat időpontjától kell számítani, és ennek 
megfelelően  kell  megállapítani,  hogy  a  másodfokú  bíróságnak  mikor  kell 
felülvizsgálnia az előzetes letartóztatás indokoltságát.”

Az  értelmezendő  törvényhelyek  az  előzetes  letartóztatás  indokoltsága 
felülvizsgálatának  elvégzésére  vonatkozó  hatáskört  a  vádirat  benyújtása  után 
elrendelt  vagy  fenntartott  kényszerintézkedés  tartamához  kapcsolják,  melyet  a 
vádirat benyújtása után az előzetes letartóztatás elrendeléséről vagy fenntartásáról 
rendelkező  elsőfokú  határozat  meghozatalától  kell  számítani.  Amennyiben  ezen 
időponttól számítottan az előzetes letartóztatás tartama az egy évet meghaladja, ezt 
a határidőt követően a hathavonta esedékes felülvizsgálat elvégzésére a másodfokú 
bíróság rendelkezik hatáskörrel. Ez az irányadó akkor is, ha az eljárást hatályon kívül 
helyezés folytán meg kell ismételni. A Be. 132. § (1) bekezdés a) és b) pontjának 
rendelkezését ugyanis nem lehet akként értelmezni, hogy a megismételt eljárásban a 
hat  hónapi,  illetve  az  egy  évi  határidőt,  és  az  ezekhez  kapcsolódó  felülvizsgálati 
jogkört a megismételt eljárás keretében a tárgyalás előkészítése során az előzetes 
letartóztatás  tárgyában  hozott  végzés  meghozatalának  időpontjához  képest  kell 
figyelembe venni, hiszen a vádirat benyújtására a hatályon kívül helyezett határozat 
alapját képező eljárásban került sor.

3/2012. (V. 24.) DIT kollégiumi vélemény
A  fiatal  felnőtt  kor,  mint  enyhítő  körülmény  egységes  értelmezése  érdekében  a 
Szegedi  Ítélőtáblán  2012.  április  25.  napján  tartott  kollégiumi  ülésen  kialakított 
álláspont átvétele.

Fiatal felnőtt az a 18. életévét betöltött személy, aki a 24. életévét még 
nem töltötte be.

A Legfelsőbb Bíróságnak a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőkről szóló 56. 
BK véleménye szerint: „A büntetlen előélet enyhítő körülmény, kivéve, ha az elkövető 
fiatalkorú vagy a fiatalkort néhány évvel meghaladott, ún. fiatal felnőtt. … A fiatalkor 
nem  enyhítő  körülmény,  ilyennek  értékelhető  azonban,  ha  az  elkövető  a 
büntethetőség határát jelentő tizennégy éves életkort nem sokkal haladta meg, vagy 
fiatal felnőtt volt, amikor a bűncselekményt elkövette.”
A fiatal felnőtt fogalmát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) határozza meg, e szerint fiatal felnőtt „az a nagykorú 
személy, aki a 24. évét nem töltötte be.” A Gyvt. rendelkezik arról is, hogy a fiatal 
felnőtt jogosult a gyermekvédelmi pénzbeli  és természetbeni  ellátások, valamint a 
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személyes  gondoskodás  keretébe  tartozó  gyermekjóléti  alapellátások  és 
gyermekvédelmi szakellátások, illetve gyermekétkeztetés igénybevételére. 

A  Gyvt.  rendelkezései  is  alátámasztják  azt  az  általános  társadalmi  megítélést, 
miszerint a nagykorú személy a 24. életévének betöltésével éri el értelmi és erkölcsi 
fejlődésének azt a fokát,  illetve szerez olyan jellegű és mértékű élettapasztalatot, 
amelyek  birtokában  már  nem  indokolt,  hogy  a  törvény  fiatal  korára  tekintettel 
kedvezményben vagy védelemben részesítse.
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