
Dr. Balla Lajos: Részbizonyítás a másodfokú eljárásban

A büntetőeljárás  feladata,  hogy  a  büntetőigény  szempontjából  jelentős  tényállást 

felderítse és megállapítsa, s a tényállást a büntetőjog szabályai alapján elbírálja. A 

büntető  jogalkalmazásban  ténykérdéseket  és  jogkérdéseket  kell  eldönteni.  A 

ténykérdések  tisztázása  bizonyítás  útján,  a  bizonyítás  eszközeiből  származó 

bizonyítékok  alapján  történik.  A  bizonyítás  tehát  nem  csak  általában  véve  a 

büntetőeljárás  kulcsfontosságú  eleme,  hanem  kulcsfontosságú  momentuma  a 

bírósági eljárásnak is. Nyilvánvalóan alapvető elemként működik az elsőfokú bírósági 

eljárásban.  A  bírósági  bizonyítás  is  törvényben  meghatározott  tevékenység,  a 

különböző  eljárási  cselekmények  gyakorlása  az  eljárás  valamennyi  szereplőjének 

bevonásával történő tevékenység.

Az említett aktus, amely ténykérdések tisztázására irányul megismerési folyamat.

A bizonyítás általános kérdései az alábbiakban foglalhatók össze: 

A  bizonyíték  meghatározásának  központi  fogalma  a  tény.  Ténynek  tekintendő  az 

anyagi  világ  bármely  konkrét  megjelenési  formája,  jelensége.  A  tény  objektív 

független  az  azt  érzékelőktől,  egyébiránt  időbeli,  térbeli  és  okozati  kapcsolatban 

létezik. 

A  büntetőeljárásban  a  bizonyítás  tárgyaként  a  megállapítandó  vagy  bizonyítandó 

tényeket  tekintjük,  azokat  pedig  amelyek  segítségével  a  bizonyítandó  tényre 

következtetések alkothatók bizonyító ténynek tekintjük.1 

1 Dr. Bócz Endre: Kriminalisztika 1. 141. oldal. BM. Duna Palota és Kiadó 2004. Budapest



A bizonyítandó tények körébe csak az ügy eldöntéséhez szükséges, az ügy érdemi 

kimenetelére  befolyást  gyakoroló  tények  tartoznak.  A  bizonyítás  tárgyához  egyes 

szerzők szerint csak anyagi jogi tények tartoznak.2345

Az előbb  bemutatott  tételes  jogi  szabályok6 azonos  körben s  azonos  szemlélettel 

utalnak a bizonyítékok fogalma, a bizonyítás általános kérdéseivel kapcsolatos előbb 

tett megállapításokra. A bizonyítás fogalmával és az ide vonatkozó elképzelésekkel 

kapcsolatosan  nem mellékes  az alábbi  alapvetés:  „A bizonyítás  a  fogalom logikai 

értelmében  valamely  ítélet  (tétel,  hipotézis,  elmélet)  igazságának,  helyességének 

kimutatása olyan ítéletek, tételek stb. segítségével, amelyek igazsága már kimutatott, 

igazolt  bizonyítást  nyert.  A  bizonyítás  tehát  a  következtetés  alkalmazása,  olyan 

különleges  következtetés,  amelynek nem valamely  új  tételt  kell  felállítani,  hanem 

valamely  már  ismert  tételről,  ítéletről  kimutatni,  hogy  az  megfelel  a  valóságnak, 

visszatükrözi az objektív igazságot, más szóval igaz.”7

A  téma  kifejtéséhez  nem  mellékes  a  bizonyítási  rendszerekre  utalni.  A  jelenleg 

hatályos  büntetőeljárási  törvény  a  vegyes  bizonyítási  rendszert  jeleníti  meg. 

Megjegyzendő,  hogy  a  bűncselekmény  és  a  büntetőeljárás  európai  fejlődésének 

elmúlt időszakában a bizonyítás számos arcát mutatta.8

Egyébiránt a vegyes bizonyítási rendszer azt jelenti, hogy a bizonyítás szabályait és 

az  ehhez  kapcsolódó  összes  egyéb  feltételt  törvény  határozza  meg.  A  törvényi 

szabályozás alapján kerül sor arra, hogy milyen eszközökkel és mit kell bizonyítani, s 

törvényi  rendelkezések  alapján  kerül  sor  a  bizonyítékok  értékelésére  is.  Törvényi 

2 1896. évi XXXIII. törvénycikk 83.§: A nyomozás tárgya: Azoknak az adatoknak kipuhatolása és megállapítása, 
melyek a vád emelése vagy nem emelése kérdésében a vádló tájékozására szükségesek.
3 1962. évi 8.sz. tvr. 61.§: Bizonyítékok különösen: a tanúvallomások, a szakértői vélemények, a tárgyi 
bizonyítékok, az okiratok, a szemle és a terhelt vallomása. 
4 1973. évi I. törvény 59.§ (1) bekezdés: A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető törvények 
és az eljárási jogszabályok alkalmazása szempontjából jelentősek.

5 1998. évi XIX. sz. törvény 75.§ (1) bekezdés: A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és 
büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a 
valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem 
köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére és megvizsgálására.
6  1896. évi XXXIII. törvénycikk, 1962. évi 8. sz. tvr., 1973. évi I. sz. törvény, valamint 1998. évi XIX. sz. 
törvény.
7  Fogarasi Béla: Logika TK.262. oldal. Lsd. A Büntető eljárás Kommentárja. Dr. Jászai Dezső Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó Budapest, 1967. 281. oldal.
8  Farkas Ákos, Róth Erika: A büntetőeljárás Komplex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 105. oldal.
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rendelkezés dönti el, hogy ki és mit bizonyít, s az is törvényi szabályozáson alapul, 

hogy mit nem lehet bizonyítani. 

Az  említettek  jelentősége  a  hétköznapokban  a  Legfelsőbb  Bíróság  egyik  eseti 

döntéseként is megfogalmazódott. A Legfelsőbb Bíróság elvi éllel  mondta ki, hogy 

bűnösséget  megalapozó  tényállás  megállapítására  csak  akkor  kerülhet  sor,  ha  a 

bizonyítékok  olyan  bizonyosságerejűek,  amelyek  a  bűncselekmény  más  által  való 

elkövetésének lehetőségét kizárják.9

A bizonyítás igazi terepe az általam utalt eljárási szabályok szerint is10 az elsőfokú 

bírósági  eljárás.  Az  elsőfokú  bíróság  tevékenysége  az  a  tevékenység,  amely  a 

tárgyalás  során  a  bizonyítás  lefolytatásakor  az  épp  hatályos  törvényi  szabályozás 

szerinti  teljes  eszköztárat  felvonultatja.  Az  elsőfokú  bíróságot  nyilvánvalóan  e 

szabályok irányítják a tényállás felderítésében, a vád kimerítésében. 

Az elsőfokú bíróság ebbéli tevékenysége eredményeként megalapozott tényállást kell 

megállapítania.  E  momentum  valamennyi  előbb  részletezett  eljárási  jogszabály 

szerint  kulcspozíciót  biztosít  az  adott  ügy  elbírálása  szempontjából  az  elsőfokú 

bíróságnak. Az általa megállapított megalapozott tényállás ugyanis mind a hatályos 

Be. rendelkezései, mind pedig a korábbi jogszabályok egyes jogintézményei szerint is 

érinthetetlenné válik a másodfokú eljárásban. Az előbbi tézis okaival a jogirodalom 

igen  széles  körűen  foglalkozik.  Az  előbbieket  egyébként  számos,  jelenlegi  bírói 

gyakorlatot orientáló bírósági eseti döntés is megerősítette.11

Az  elsőfokú  bíróság  büntető  tényállást  megállapító  tevékenységéhez  képest  a 

másodfokú eljárás lehetőségei erősen korlátozottak. Az eljárási jogok egyértelműen 

meghatározzák, illetőleg utalnak arra, hogy a másodfokú eljárás nem tekinthető az 

elsőfokú eljárás megismétlésének. 

A  helyzetet  csak  színezi  a  hatályos  Be.  harmadfokú  eljárásra  vonatkozó 

szabályrendszere.

9  BJD.7648. szám.
10  1896. évi XXXIII. törvénycikk, 1962. évi 8.tvr.; 1973. évi I. törvény; 1998. évi XIX. törvény.
11  BH. 1999. 248; BH. 1998. 578; BH. 1999. 633; BH. 2002. 218.
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Az előbbi megoldás konzekvens az eddigi eljárásjogokban. Felvetődik ugyanakkor az 

a kérdés, a másodfokú eljárásban milyen lehetősége van a másodfokú bíróságnak az 

elsőfokú bíróság által ejtett hibák kijavítására.

Nemcsak  a  hatályos  eljárási  törvényben,  hanem  az  általam  érintett  eljárási 

szabályokban is alapelvként jelenik meg az elsőfokú eljárásban a vádhoz kötöttség 

elve,  s  ebből  adódóan  a  vád  kimerítésének  kötelezettsége,  s  szintén  alapelv  a 

felülbírálati eljárásban a tényálláshoz kötöttség szabálya. 

A Bp. alaki semmisségi oknak tekinti ha az ítélet „törvényszerű vád nélkül van hozva, 

vagy a vád tárgyát nem meríti ki”.12

A II.Bp. Novella (1951. évi III. törvény) 178.§-a azt tartalmazta, hogyha a bíróság 

úgy  találja,  hogy  a  terhelttel  szemben  a  vádban  megjelölt  bűncselekménynél 

súlyosabb  büntetés  alá  eső  bűncselekményért  kell  megállapítani  a  büntetőjogi 

felelősséget  erre  a  feleket  előzetesen  figyelmeztetni  kell  és  a  fél  indítványára  a 

tárgyalást  el  kell  napolni.  Az 1954. évi  V.  törvény rendelkezése  szerint  a bíróság 

számára az előbbi pusztán lehetőség, nem pedig kötelezettség. 

A  II.  Bp.  Novella  208.§-a13 a  felülbírálat  körében  mellőzi  a  súlyosítási  tilalommal 

kapcsolatos  rendelkezést.  Az  indokolás  szerint  erre  azért  van  szükség,  hogy  az 

eljárási jog ne gátolja az anyagi igazság érvényesülését.14

A  vádelvvel  kapcsolatos  szabály  jelenik  meg  az  1962.  évi  8.sz.  törvényerejű 

rendeletben meghatározott büntetőeljárási szabályokban is. A 224.§ szerint a bíróság 

csak olyan tények alapján hozhat ítéletet, amelyek miatt vádat emeltek. 

Bár az említett rendelkezés nem szól kifejezetten a vád túllépéséről, azonban a (3) 

bekezdés szerint ha a bíróság úgy találja, hogy a vád tárgyává tett tények alapján a 

terhelttel  szemben  a  vádban  megjelölt  bűntettnél  súlyosabb  büntetés  alá  eső 

bűntettet  kell  megállapítani,  a tárgyalást  az ügyész (magánvádló),  a terhelt  vagy 

12 1896. évi XXXIII. számú törvény 384.§ 11. pont, Dr. Auer György: A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai. 
Budapest, 1948. Forrás: Nyomdai Műintézet és Kiadó Vállalat Rt. 218. oldal.
13  1951. évi III. sz. törvény 208.§ (1) bekezdés: A másodfokú bíróság az ítéletnek fellebbezéssel megtámadott 
részét arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, kinek az érdekében és milyen okból élt fellebbezéssel. 
14  Collekctio Iuridica Universitatis Debreceniensis Debrecen Deca Kft. 2006. Dr. Kardos Sándor: A perbeli 
funkciók elkülönüléséről 184. oldal.
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védő indítványára  el  kell  napolni,  ha a  bíróság megítélése szerint  az elnapolás  a 

bizonyítás kiegészítése végett, illetve a védelem előkészítése érdekében szükséges. 

A (4) bekezdés e körben arra utal, hogy „Ha a bíróság a bizonyítás eredményéhez 

képest úgy látja, hogy a terhelt más bűntettben is bűnös, mint amennyiért ellene 

vádat  emeltek,  az  ügyészt  (magánvádlót)  a  213.§  (1)  bekezdésében  írt  jogai 

gyakorlására felhívja”. 

Tehát indítvány nélkül nem lépheti át a vád kereteit. Az ilyen határozat olyan hibában 

szenved, mely eljárási hiba az ítéletre lényeges kihatással volt.15

Hasonló szabályt tartalmaz az 1973. évi I. számú törvény is. A 227.§ szerint ha a vád 

kiterjesztésének feltételei állanak fenn és az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, erről a 

bíróság az ügyészt a tárgyalás elnapolása vagy elkülönítése mellett értesíti. 

Ebből  következően  az  1962.  évi  8.  sz.  törvényerejű  rendeletben  foglaltakkal 

egyezően az 1973. évi I. törvény is utal arra, hogy a vád kiterjesztésének joga a 

bíróságot nem illeti meg. A bíróság csupán felhívhatja az ügyész figyelmét arra, hogy 

vádkiterjesztésnek lehet helye.16

Az 1973. évi I.sz. törvény 9.§-a17 megfogalmazza az eljárási feladatok megoszlásának 

elvét.  A  törvény  miniszteri  indokolásának  idevonatkozó  része  megjegyzi  azonban, 

hogy  a  vádelejtés  ügyészi  lehetősége18 nincs  összhangban  a  bíróságnak  a  vád 

elbírálásával kapcsolatos önálló jogosultságával.19 

A  hatályos  eljárásjogunk  a  fenti  szabályokat  azzal  módosította,  hogy  a  vád 

kiterjesztése vonatkozásában nem teszi lehetővé az ügyész felhívását. E rendelkezés 

indoka a perbeli funkciók elkülönítéséhez fűződő érdekek érvényesítése. A hatályos 

Be. alapelvi szinten szabályozza a vád, védelem és az ítélkezés elkülönültségét.20

15  Büntető Jogi Döntvénytár (BJD) 2080. számú döntés.
16  1973. évi I. sz. törvény 171.§ (2) bekezdése. 
17  9.§ (1) bekezdés: A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül.
18  1973. évi I. törvény 170.§ (1) bekezdés e/ pont: A bíróság az eljárást megszünteti…. ha a vádat a vádirat 
benyújtása után elejtették. 
19  Collekctio Iuridica Universitatis Debreceniensis Debrecen Deca Kft. 2006. Dr. Kardos Sándor: A perbeli 
funkciók elkülönüléséről 185. oldal.
20  1998.évi XIX.sz. törvény 1.§: A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül.
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Az  előbbi  szabályok  ismertetését  azért  találtam  szükségesnek,  mert  a  vádelv 

következetes  érvényesülése,  a  vád  kimerítéséhez  kapcsolódó  szabályok  helyes 

alkalmazása az elsőfokú eljárás során alapvetően meghatározza az elsőfokú bíróság 

által  megállapított  tényállás  megalapozottságát.  A  vád  teljes  körű  kimerítése  az 

egyéb  szabályok  betartása  mellett  olyan  jellegű  tényállás  megállapítását 

eredményezi,  amely  mint  ahogy  arra  az  előbb  utaltam,  a  másodfokú  eljárásban 

érinthetetlenné válik. 

Intézménytörténeti áttekintésünk során következetes szabály jelenik meg valamennyi 

eddig hatályos eljárásjogban avonatkozásban, hogy a másodfokú bíróság határozatát 

az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja. Abban az esetben, hogyha 

e tényállás megalapozott, a másodfokú bíróság előtt sem a tényállás kiegészítésének, 

sem pedig bizonyítás felvételének nem nyílik meg a lehetősége. Ellenben az elsőfokú 

bíróság megalapozatlan tényállása esetén megnyílnak a reformáció kapui. 

Valamennyi általam tárgyalt eljárásjogi törvény különbséget tesz a tényállás teljes, 

illetőleg részleges megalapozatlansága között, illetőleg tartalmaz olyan szabályokat, 

melyek  lehetetlenné  teszik  a  másodfokú  eljárásban  a  megalapozatlanság 

kiküszöbölését. 

Már  az  első  Büntető  perrendtartási  törvényben  megjelenik  az  előzőek  szerinti 

szabályozás kiegészítve azzal, hogy a megalapozatlanság, illetőleg a megalapozottság 

ellenőrzésének lehetőségét is megteremti a másodfokú eljárásban.21

21  1896. évi XXXIII. törvénycikk 402.§: Ha az ítélőtábla a bizonyítást hiányosnak tartja, vagy ha nyomatékos 
kétsége van a törvényszék ítéletének alapjául szolgált ténybeli megállapítások helyességére nézve és úgy találja, 
hogy emiatt a vádlott vagy az elsőfokú főtárgyaláson már kihallgatott, esetleg más tanúk vagy szakértők 
kihallgatása vagy más bizonyíték felvétele vagy megszerzése szükséges (400.§ 6. pont), végzésben állapítja meg, 
hogy:
1. A bizonyítás az egész tényállásra vagy csak egyes vitás ténybeli megállapításokra terjedjen ki;
2. mely bizonyítékok veendők fel, vagy szerzendők meg; s
3. a bizonyíték felvétele, illetőleg megszerzése a fellebbviteli főtárgyaláson vagy pedig kiküldés, illetőleg 
meghagyás útján történjék-e. (403.§)
404.§…Ha az ítélőtábla a 382. és 384.§-ok szerint figyelembe vehető semmisségi okot lát fennforgónak (400.§ 
7. pont) az ítéletet azzal az egész eljárással együtt, semmisségi okot megállapító cselekmény után következtet 
megsemmisíti és amennyiben új eljárás szükséges, erre ugyanazt a törvényszéket utasítja vagy ezzel az ítélőtábla 
területén lévő más törvényszéket bíz meg.
A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai Dr. Auer György. Budapest, 1948. Forrás Nyomdai Műintézet és 
Kiadó Vállalat Rt. 232-233. oldal.
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Az  első  Büntető  perrendtartási  törvényen  túlmenően  a  megalapozatlansággal 

kapcsolatos szabályokat tartalmazott nem csak az 1962. évi 8. sz. tvr., hanem az azt 

megelőző jogi szabályozás is. 

Az 1949. évi XI. törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan az 1951. évi III. sz. törvény 

miniszteri indokolása ad elemzést amikor a következőket állapítja meg:

„A bizonyítás tekintetében a javaslat egyébként is tágítja az 1949. évi XI. sz. törvény 

által megszabott kereteket, mert az annak 52.§ 7. pontjában22 felvett rendelkezéssel 

szemben a javaslat 195.§-a (1) bekezdésének g/ pontja a bizonyításnak hivatalból 

való elrendelését is lehetővé teszi a fellebbezési bíróság számára. Ezzel függ össze a 

javaslat 204.§-ának (2) bekezdése is, amely eltérően az 1949. évi XI.sz. törvény 67.§ 

(4) bekezdésétől23 hiányos ítéleti tényállás esetében nem egyedül az elsőfokú bíróság 

ítéletének hatályon kívül helyezését teszi lehetővé, hanem módot ad a másodfokú 

bíróságnak  arra,  hogy  a  hiányt  belátása  szerint  bizonyítás  kiegészítése  útján  is 

pótolja.”24 

A  törvény  195.§  (1)  bekezdés  g/  pontja  szerint  a  fellebbezés  az  ügy  érdemére 

vonatkozó  bizonyítás  felvételére  is  irányul,  vagy  ilyen  bizonyítás  felvétele  erre 

irányuló fellebbezés nélkül is szükségesnek látszik, a másodfokú bíróság tanácsülésen 

határoz,  ha a tanács elnökének megítélése szerint  többek között  az előbb jelzett 

kérdésben kell intézkedni.

Az előbb idézett 1951. évi III. számú törvény rendelkezéseit az 1954. évi V. törvény 

módosította. E törvény 77.§-a szerint a Bp (1951. évi III.sz. törvény) 195-209.§-ai 

hatályukat vesztik. A módosító rendelkezés ismét igen szűk körben tette lehetővé az 

elsőfokú bíróság határozatának korrekcióját.

22  52.§: Tanácsülésre tartozik a fellebbezés elintézése, ha az ügyben kizárólag az alább felsorolt valamely 
vonatkozásban kell intézkedni: … 7. a fellebbezés az érdemére vonatkozó bizonyítás felvételére is irányul;
23  67.§ (4) Ha a (2) bekezdés a/ pontja esetében a lényeges körülmény, illetőleg a hiánytalan tényállás, b/ pontja 
esetében a helyes tényállás az iratok alapján nem állapítható meg kétségtelenül, a fellebbezési bíróság az 
elsőfokon hozott ítéletet hatályon kívül helyezi és az eljárt bíróságot az észlelt hiányok pótlására, valamint új 
határozat hozatalára utasítja.
24  A Büntető Perrendtartás, a magyarázatokat írta: Dr. Alapy Gyula. Jogi és Államigazgatási Könyv és Folyóirat 
Kiadó Budapest 1952. 248. oldal.
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A bíróság ítéletének megalapozatlansága kapcsán az egységes szerkezetbe foglalt 

1954. évi V. sz. törvény 201.§-a már az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül 

helyezéséről tartalmaz rendelkezést.25

A megalapozatlanság értelmezése körében a törvény szerint ilyennek tekintendő az 

ítélet,  ha a  tényállás  megállapítása  hiányos,  ellentétben  áll  az  iratok  tartalmával, 

továbbá  a  bíróság  az  egyes  megállapított  tényekből  további  tényekre  helytelen 

következtetést vont le, illetőleg az ügy nincs kellően felderítve, továbbá a bíróság 

nem tett eleget indokolási kötelezettségének, s ennek következtében nem állapítható 

meg az, hogy az ítéletét mire alapozta. 

Hatályon  kívül  helyezési  szabály  körében  megjegyzi  a  Büntető  Novella,  miszerint 

hatályon  kívül  helyezésnek  az  említett  okból  csak  akkor  van  helye,  ha  az  ítélet 

megalapozatlansága  a  bűnösség  megállapítására,  büntetés  kiszabására  lényeges 

kihatással volt.

Végezetül  a  tárgyalt  témakörben  az  1962.  évi  8.sz.  törvényerejű  rendelet 

megjelenését megelőzően az 1958. évi 16. számú törvényerejű rendelet tartalmazott 

módosító rendelkezéseket az 1951. évi III., illetőleg az 1954. évi V. számú törvény 

szabályaihoz  képest.  A  törvényerejű  rendelet  általános  indokolása  szerint  „A 

tényálláshoz  kötöttség  jelenlegi  szigorú  szabálya  és  a  másodfokú  bíróság  érdemi 

ítélkezésének  olyan egyoldali  megbénítása,  hogy a  terheltre  az  elsőfokú ítéletben 

kiszabott  büntetést csak enyhítheti,  de nem súlyosbíthatja, a büntető ügyek nagy 

többségében megkettőzi az eljárást. Az ügy ugyanis a hatályon kívül helyezés folytán 

visszakerül  az  elsőfokú  bírósághoz,  az  esetleges  újabb  fellebbezés  miatt  ismét  a 

másodfokú bírósághoz ami a büntetőeljárás mértéktelen elhúzódását eredményezi és 

gátolja annak a fontos követelménynek a megvalósulását, hogy a büntetést a bűntett 

elkövetése után rövid időn belül kiszabják és végrehajtsák.”26

25  201.§: A másodfokú bíróság az elsőfokon eljárt bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot 
új eljárásra utasítja, ha az elsőfokú bíróság 
a/ a büntetőeljárás szabályait megsértette,
b/ ítélete megalapozatlan,
c/ az anyagi büntetőjogi szabályokat megsértette vagy helytelenül alkalmazta.
26  Az 1958. évi 16.sz. törvényerejű rendelet indokolása: A büntetőeljárás egyes rendelkezései módosításáról I. 
Általános indokolás 1. (2) bekezdés.
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Az előbbi indokolás leszögezi továbbá, hogy a jogszabály a tényálláshoz kötöttség és 

szigorú érvényesítése mellett a másodfokú bíróságnak lehetőséget ad a tényállásnak 

kizárólag az iratok tartalma alapján történő kiegészítésére, illetőleg helyesbítésére. 

Abban az esetben pedig, ha az elsőfokú bíróság az anyagi büntetőjogi szabályokat 

helytelenül  alkalmazta  a javaslat  a másodfokú bíróságnak lehetővé teszi  a terhelt 

terhére a súlyosbítást is, ha a terhére fellebbezést jelentettek be.27

Az előbbiekkel összhangban a részletes indokolásnak a 190.§-hoz fűzött magyarázata 

szerint a revízió elvének széles körű érvényesülése nem egyeztethető össze azzal, 

hogy a fellebbezésben nóvumokra nem hivatkozhat.

Az előbb utalt lehetőségre egyébként a törvény 203.§-ának (3) és (4) bekezdéssel 

történő kiegészítése adja a felhatalmazást.28

Az 1962. évi 8.sz. törvényerejű rendelet a korábbi szabályhoz képest gyorsította a 

másodfokú revízió alkalmazását. E szabályozás ugyanis a másodfokú bíróságnak már 

megengedte, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást helyesbítse, ha 

az  hiányos,  iratellenes,  helytelen  ténybeli  következtetést  tartalmaz  vagy  az  ügy 

nincsen kellően felderítve, olyan körülmények között is, melynek során nemcsak az 

első- vagy a másodfokú bíróság előtt  keletkezett,  illetőleg becsatolt  iratok alapján 

történt ez. 

Az  1962.  évi  8.  tvr.  248.§-a29 lehetővé  tette  azt,  hogy  a  másodfokú  bíróság  a 

megalapozatlanság orvoslása érdekében bizonyítást vegyen fel abban az esetben, ha 

27  Az 1958. évi 16.sz. törvényerejű rendelet indokolása: A büntetőeljárás egyes rendelkezései módosításáról I. 
Általános indokolás 1. (3) bekezdés.
28  1958. évi 16.sz. tvr. 15.§: A Bp. 203.§-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: „(3) Ha a hiánytalan, 
illetőleg helyes tényállás az iratok alapján kétségtelenül megállapítható a másodfokú bíróság az ítéleti tényállást 
az iratok alapján kiegészíti (helyesbíti) és az elsőfokon hozott ítéletet az ekként kiegészített (helyesbített) 
tényállás alapján bírálja felül. A másodfokú bíróság azonban az elsőfokú bíróság által mérlegelt bizonyítékokat 
az elsőfokú bíróságtól eltérően nem mérlegelheti. (4) Ha az iratellenesen megállapított vagy helytelen ténybeli 
következtetésre alapított tényállás az iratok alapján helyesbíthető, a másodfokú bíróság az ítéleti tényállást az 
iratok alapján helyesbíti és az elsőfokon hozott ítéletet az ekként helyesbített tényállás alapján bírálja felül.”
29 1962. évi 8.sz. tvr. 248.§ (1) bekezdés: A fellebbezési eljárásban akkor van helye bizonyítás felvételének, ha 
az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás hiányos vagy az ügy részben nincs kellően felderítve és a helyes 
tényállás kis terjedelmű részbizonyítás felvételével megállapítható.
(2) Az (1) bekezdés esetében a másodfokú bíróság a bizonyítást a fellebbezési tárgyalást megelőzően zárt 
ülésben vagy a fellebbezési tárgyaláson rendeli el. 
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a  helyes  tényállás  kis  terjedelmű  részbizonyítás  felvételével  megállapítható,  s  a 

hiányosságban szenvedő tényállás kiküszöbölhető volt. 

A 248.§-ban foglalt rendelkezés az első Büntető Perrendtartási Novella, tehát az első 

Bpn  és  a  harmadik  Bpn  rendelkezéseihez  viszonyítva  új  szabálya  a  fellebbezési 

eljárásnak. Az első Bpn egyáltalán nem adott lehetőséget a fellebbezési eljárásban 

bizonyítás felvételére és ezt a szabályozást a harmadik Bpn csak az okirati bizonyítás 

területén lazította.30

A  törvényerejű  rendelet  miniszteri  indokolása  egyébiránt  a  kis  terjedelmű 

részbizonyítással kapcsolatosan arra utal, hogy a másodfokú bíróság által felvehető 

bizonyítás önmagában véve is csak kis terjedelmű lehet, ez vonatkozik egyrészt a 

tényállás megalapozatlanságának a mértékére, tehát a tényállás csak korlátozottan, 

igen  kis  részben  lehet  megalapozatlan,  illetőleg  a  korabeli  gyakorlat  a  miniszteri 

indokolás  alapján  kis  terjedelmű  részbizonyítás  feltételeként  szabta  azt,  hogy  a 

másodfokú eljárásban felveendő bizonyítás az ügyben az elsőfokú eljárásban felvett 

bizonyításhoz képest is kis terjedelmű legyen. Amennyiben ezeket az ismérveket a 

megalapozatlanságban szenvedő határozatban nem lehetett felismerni, a másodfokú 

döntés csak hatályon kívül helyezés lehetett!

Az  1973.  évi  I.  sz.  törvény  239.§  (2)  bekezdése  felsorolja  az  elsőfokú  bíróság 

határozatának megalapozatlanságát eredményező okokat.31

Az ekként megalapozatlan tényállás vonatkozásában a törvény 240.§-a engedi meg a 

másodfokú eljárásban bizonyítás lefolytatását.32

A szabályozásból következően a másodfokú eljárásban felveendő bizonyítás csupán 

egyik feltétele a 240.§-ban foglaltak szerint a tényállás hiányos, illetőleg felderítetlen 

volta, a bizonyítás felvételére csak abban az esetben nyílik lehetőség, ha részbeni 

hiányosságról  illetőleg  felderítetlenségről  van  szó.  Teljes  egészében  hiányos  és 

30  A Büntetőeljárás Kommentárja. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1967. 1181-1182. oldal.
31  1973. évi I.sz. törvény 239.§ (2) bekezdés: Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha
a/ a tényállás nincs felderítve,
b/ a bíróság nem állapított meg tényállást, vagy a megállapított tényállás hiányos,
c/ a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával,
d/ a bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett.
32  240.§: Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölése végett bizonyításnak akkor van 
helye, ha a tényállás hiányos, vagy részben nincs felderítve. A bizonyítást csak tárgyaláson lehet felvenni.

10



felderítetlen tényállás vonatkozásában a törvény nem adott lehetőséget bizonyítás 

felvételére. 

A korabeli  gyakorlat az iratellenességben vagy helytelen ténybeli következtetésben 

megnyilvánuló  megalapozatlanság  kiküszöbölésének  kézen  fekvő  eszközeként 

tekintette az iratok, illetőleg a helyes ténybeli következtetés alapján történő tényállás 

módosítást figyelemmel a Be. 258.§ (1) bekezdés a/ pontjában rögzítettekre.

A bíróság a Be.  258.§ (1) bekezdés  b/ pontja  alapján bizonyos  esetekben eltérő 

tényállást  állapíthatott  meg.  Ez  a  lehetőség  kivételes  volt,  s  feljogosította  a 

másodfokú  bíróságot  a  teljes  megalapozatlanság  kiküszöbölésére  is  abban  az 

esetben,  ha  a  másodfokú  bíróság  az  általa  felvett  bizonyítás  alapján  arra  a 

következtetésre  jutott,  hogy  a  vádlott  felmentésének  vagy  az  eljárás 

megszüntetésének van helye.33

Ez a célszerűségi és egyszerűsítési  szempontokat érvényesítő törvényi rendelkezés 

feleslegessé teszi az ítélet  hatályon kívül helyezését abban az esetben, amikor az 

egyébként széles körű megalapozatlanság kiküszöbölése a megismételt eljárásban a 

vádlott felmentését vagy az eljárás megszüntetését eredményezné.34

Lényegesnek tartom megjegyezni,  hogy az előbbi szabállyal ellentétes rendelkezés 

nincs a Büntetőeljárási  törvényben,  illetőleg mind az 1973. évi  I.  sz.  törvényben, 

mind  pedig  a  hatályos  eljárási  rendelkezés  vonatkozásában  ugyanazon  szabály 

vonatkozik arra, hogy a másodfokú bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatosan 

értékelheti az elsőfokú bíróságétól eltérően a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást 

vett fel.35

Az  1973.  évi  I.  sz.  törvény  idevonatkozó  rendelkezéseit  értelmező,  a  Legfelsőbb 

Bíróság Büntető Kollégiuma által megjelentetett 84. számú Állásfoglalás indokolása 

szerint  amennyiben  a  másodfokú  eljárásban  az  iratok  tartalma  vagy  ténybeli 

következtetés,  illetőleg  bizonyítás  útján  megállapított  új  tények  és  az  elsőfokú 

eljárásban  beszerzett  bizonyítékok  értékelése  segítségével  megállapított 

33  BJD. 7765. szám.
34  A Büntetőeljárás Magyarázata. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1982. 814. oldal.
35  Be. 258.§ (2) bekezdés.

11



tényállásrészek  között  ellentmondás  keletkezik,  a  megalapozatlanság  a  tényállás 

túlnyomó  részére  kiterjedővé  válik,  s  így  a  Be.  258.§  (1)  bekezdés  a/  pontja 

alkalmazására már nincs lehetőség, ugyanis ebben az esetben már nem a tényállás 

kiegészítéséről, hanem eltérő tényállás megállapításáról beszélünk.36

A hatályos Büntetőeljárási törvény 351.§-a egyrészt megfogalmazza a tényálláshoz 

kötöttség elvét, továbbá felsorolja az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlanságának 

eseteit, illetőleg az 1973. évi I. sz. törvény hasonló tartalmú passzusához képest a 

másodfokú eljárásban megteremti a bizonyítás lehetőségét abban az esetben, ha a 

fellebbezésben új tényt állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak.37

A hatályos eljárási törvény bár a megalapozottság fogalmát nem határozza meg, a 

megalapozatlanság eseteit kimerítően rögzíti. 

A  megalapozottság  körében  a  másodfokú  határozatok  általában  formális 

megközelítést  alkalmaznak.  A  határozatok  szerint  az  elsőfokú  bíróság  által 

megállapított tényállás akkor megalapozott, ha hibamentes. 

Mikor tekintendő hibamentesnek? 

Abban az esetben, ha nem szenved anyagi jogi vagy pedig eljárási alapon nyugvó 

hiányosságban. A megalapozottság mély értelmű tartalmi összefüggéseit ebben az 

esetben a másodfokú határozatok általában nem is  vizsgálják,  igaz,  normaszöveg 

sem  kötelezi  a  bíróságokat  az  adott  ügyben  észlelt  megalapozottság  részletes 

kifejtésére,  más  a  helyzet  a  felülbírált  határozat  megalapozatlanságával 

kapcsolatosan. 

Mindezek mellett a másodfokú eljárásról szóló rendelkezések különbséget tesznek a 

másodfokú  eljárásban  kiküszöbölhető  és  ki  nem küszöbölhető  megalapozatlanság 

között,  valamint  utalnak  a  részleges,  illetőleg  a  teljes  megalapozatlanság 

36  Legfelsőbb Bíróság 84.sz. Büntető Kollégiumi Állásfoglalás I.3. pontja.
37  1998. évi XIX. törvény 351.§ (1) bekezdés: A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által 
megállapított tényállásra alapítja, kivéve ha az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, illetőleg a fellebbezésben 
új tényt állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak (323.§ (3) bekezdés) és ennek alapján a másodfokú bíróság 
bizonyítást folytat le.
(2) Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha 
a/ a tényállás nincs felderítve,
b/ az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást vagy a tényállást hiányosan állapította meg,
c/ a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával,
d/ az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett.
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lehetőségére. A hatályos Be. főszabályként a részleges megalapozatlanság orvoslását 

teszi lehetővé, ha az lényeges körülményre vonatkozik.38

A jelenlegi bírói gyakorlat felderítetlennek tekinti a tényállást abban az esetben, ha a 

bizonyítás  anyaga nem teljes,  pld.  akkor,  ha  a  bíróság  nem szerzett  be  minden 

bizonyítási  eszközt  és  bizonyítékot,  illetőleg  tévesen megalapozatlanul  utasított  el 

bizonyítási indítványt, továbbá nem észlelte a bizonyítási eszközök és bizonyítékok 

közötti ellentmondásokat és ezeket az ellentmondásokat nem tisztázta, nem oldotta 

fel az ellentéteket. De felderítetlenséget eredményez a gyakorlat szerint az elsőfokú 

eljárásban megvalósult  eljárási  szabálysértés  is,  amely  igen  széles  körű  alapokon 

nyugodhat. A tényállás megalapozatlanságát eredményezheti továbbá az indokolási 

kötelezettség teljesítésének elmaradása, mely súlyosabb esetekben mérlegelést nem 

tűrő  hatályon  kívül  helyezéshez  vezet.  Az  eljárási  szabálysértés  okozta 

megalapozatlanság több publikált döntésben is megjelenik.39

A megalapozatlanság kiküszöbölése körében a másodfokú eljárásokban értelmezést 

igénylő  kérdésként  jelentkezett  a  hatályos  Büntetőeljárási  törvény  75.§  (1) 

bekezdésében foglalt szabály.40

A probléma tehát az, amennyiben az ügyész nem indítványoz bizonyos esetekben 

bizonyítás lefolytatását és ebből eredően marad megalapozatlan az elsőfokú bíróság 

határozata,  az  említettek  a  másodfokú  eljárásban  felróhatóak  e  az  elsőfokú 

bíróságnak,  s  ebből  adódóan  alkalmazhatók-e  a  megalapozatlan  tényállással 

kapcsolatos  másodfokú  eszközök  vagy  pedig  a  tényállást  megalapozottnak  kell 

tekinteni, s ekként a másodfokú eljárásban annak kiegészítésére, módosítására nincs 

lehetőség. 

38  Be.353.§ (4) bek.: A másodfokú bíróság mellőzi a bizonyítás felvételét olyan tényre nézve, amely a bűnösség 
megállapítását, a felmentést, az eljárás megszüntetését, a bűncselekmény minősítését, a büntetés kiszabását, 
illetve az intézkedés alkalmazását nem befolyásolta.
BH. 2000. 437.
39  BH. 2005. évi 385.sz.; IH.2005. évi 53.szám.
40  1998. évi XIX. törvény 75.§ (1) bekezdése: A bizonyítás azokra a tényekre ki, amelyek a büntető és a 
büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a 
valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, azonban ha az ügyész nem indítványozza a bíróság nem köteles 
a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére és megvizsgálására.
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Az egyik álláspont szerint a bíróság csak akkor mellőzheti valamely bizonyítási eszköz 

beszerzését,  ha egyértelmű, hogy az abból származó bizonyíték kizárólag a vádat 

támasztaná alá. Ugyanis az ilyen bizonyítási eszköz beszerzésére az ügyészt nem is 

hívhatja fel, mert ezzel megsértené a Be. 1.§-ában foglaltakat.41

A másik álláspont szerint  a felülbírálat  határait  megszabja az első- és másodfokú 

bíróság feladatai és kompetenciája közötti különbség.

A  másodfokú  bíróságnak  azt  kell  vizsgálnia,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  tartotta-e 

magát a vádhoz kötöttséghez.

Ebből adódóan a vádképviseleti hiányosságot a fellebbviteli ügyészség indítványában 

nem pótolhatja.42

A  hatályos  szabályok  alapján  a  szerzők  megkülönböztetnek  ténybeli  és  jogi 

megalapozatlanságot.43

Ténybeli megalapozatlanság esetei között tartják számon ha az elsőfokú bíróság nem 

állapított  meg  tényállást,  illetve  a  megállapított  tényállás  hiányos,  valamint 

iratellenesség  észlelhető.  A  megalapozatlanság  körébe  tartozónak  tekintik  a 

felderítetlenség eseteit is.44

Viszont egyöntetű a másodfokú bírói gyakorlat abban a kérdésben, hogy a jogi hibák 

kiküszöbölése  kívül  esik  a  tényállás  reparációjával  kapcsolatos  másodfokú 

tevékenységen.

A tényállás megalapozatlanságának kiküszöbölésére a bírói gyakorlat olyan esetben is 

sort  kerít,  amikor  az  elsőfokú  bíróság  ítéletének  megalapozatlansága  eljárási 

szabálysértésre vezethető vissza. Számtalan esetben előfordul a személyi bizonyítást 

érintő  pontatlanság,  tanúk,  szakértők  kioktatásának  nem  megfelelő  volta,  a 

41  Büntetőeljárási Jog Kommentár a gyakorlat számára. HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2009. 
7. pótlás 879. oldal.
42  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata V. kötet 56-57. oldal.
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Bp. 2006.
43  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata V. kötet 54. oldal.
44  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény magyarázata V. kötet 57. oldal.
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vallomástétel  megtagadásával  kapcsolatos  hiányos  tevékenység.  Az  eljárási  hiba 

orvoslására utal az alábbi jogeset.45 

Az iratellenesség kiküszöbölése érdekében is alkalmazható a másodfokú eljárásban 

felveendő bizonyítás. Ugyanis abban az esetben, ha az elsőfokú bíróság a tényállás 

egy  részét  nem általa  közvetlenül  megvizsgált  bizonyítékokra  alapítja,  a  tényállás 

megállapítása  kapcsán  az  eljárási  hiba  a  másodfokú  eljárásban  felvett  bizonyítás 

alapján orvosolható.

A  helytelen  ténybeli  következtetés  korrekciójára  is  alkalmazható  a  másodfokú 

eljárásban felveendő bizonyítás.46

Az előbbieket összegezve szükséges megjegyezni, hogy a Be. 352.§ (1) bekezdés a/, 

b/ pontja a megalapozatlanság kiküszöbölésének eseteit tartalmazza.47

Fontos  utalni  arra,  hogy  a  részleges  és  a  teljes  megalapozatlanság  kifejezést  a 

törvény nem használja, azonban eseteit tartalmilag szabályozza, s a normaszövegből 

adódóan megállapításukhoz eltérő következményeket fűz. Ezek a következmények a 

már  korábban  is  részletezettek,  nevezetesen  a  részleges  megalapozatlanság 

kiküszöbölésének  a  Büntetőeljárási  törvény  alapján  a  másodfokú  eljárásban nincs 

akadálya. A teljes megalapozatlanság kiküszöbölésére csak abban az esetben nyílik 

lehetőség, ha az a vádlott felmentésének vagy pedig az eljárás megszüntetésének 

eredményével jár. 

Megjegyzendő,  hogy  a  hatályos  törvény  a  részleges  megalapozatlanság 

kiküszöbölése vonatkozásában mind az 1973. évi I. számú törvényhez képest, mind 

pedig az 1962. évi 8. számú tvr-ben rögzítettekkel összehasonlítva szélesebb körben 

45  BH. 2004. évi 353.szám.
46  BH. 2005. évi 246. szám.
47  Be. 352.§ (1) bekezdés a/ pont: A másodfokú bíróság a tényállást kiegészíti, illetőleg helyesbíti, ha a 
hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján 
megállapítható,
b/ az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás alapján az elsőfokú bíróság által 
megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat meg, ha a vádlott felmentésének (részbeni felmentésének) 
vagy az eljárás megszüntetésének (részbeni megszüntetésének) van helye.
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engedi meg a részleges megalapozatlanság kiküszöbölését. A bírói gyakorlat szerint a 

másodfokú bíróság e körben olyan bizonyítást is felvehet, amely akár önmagában 

véve, akár az elsőfokú tárgyalás anyagához viszonyítva terjedelmes. 

A normaszöveg kiegészítése,  amely  lehetővé  teszi  az  új  bizonyíték  bejelentésével 

kapcsolatos másodfokú tevékenységet nyilvánvalóan olyan helyzetet teremt, amely 

kapcsán  a  lefolytatandó  bizonyítás  terjedelme  nem  is  tervezhető,  ugyanis  a 

bejelentett új bizonyítékkal a bírósági eljárásban még nem találkoztak. Azonban az 

ebbéli bizonyítás vonatkozásában is irányadó az a szabály, amennyiben a bejelentett 

új  bizonyíték  kapcsán  a  tényállás  teljes  mértékben  megalapozatlanná  válik,  a 

hatályos szabályok szerint csak akkor van lehetőség eltérő tényállás megállapítására, 

ha  az  a  vádlott  felmentését,  részbeni  felmentését,  illetőleg  az  eljárás 

megszüntetését, vagy részbeni megszüntetését eredményezi. Egyéb vonatkozásban 

ez az eredmény az elsőfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezéséhez vezet. 

Nyilvánvaló  továbbá  az  is,  hogy  további  bizonyíték  bejelentése  a  másodfokú 

eljárásban  nem  eredményezi  feltétlenül  a  tényállás  akár  részleges 

megalapozatlanságát  sem.  Viszont  az  indítvánnyal  kapcsolatosan  a  másodfokú 

bíróságnak  állást  kell  foglalnia,  s  ekörben  is  eleget  kell  tennie  indokolási 

kötelezettségének.

Végezetül  az  időközben  a  Büntetőeljárási  törvény  egyes  rendelkezéseiben 

bekövetkezett változás folytán szükségesnek tartom azt, hogy egy utóbb keletkezett 

problémára hívjam fel a figyelmet, amely a Be. egyes rendelkezései közötti ellentétre 

utal, melynek oka egy időközben bekövetkezett jogszabály módosítás. 

A 2006. évi LI.sz. törvény módosítva a bírósági jogorvoslatok rendszerét 2006. július 

1-től  a Büntetőeljárási  törvénybe bevezette  a harmadfokú eljárást.  A harmadfokú 

eljárás általános rendelkezései szerint ez a jogorvoslati fórum fő szabályként abban 

az esetben nyílik meg, ha az első- és a másodfokú bíróság a vádlott vonatkozásában 

a büntetőjogi főkérdésben ellentétes döntést hozott.48

48  Lásd. Be. 386.§ (1) bekezdés: A másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú 
bírósághoz, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével
a/ olyan vádlott bűnösségét állapította meg, illetőleg olyan vádlott kényszergyógykezelését rendelte el, akit az 
elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele szemben az eljárást megszüntette,
b/ olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett,
c/ az elsőfokon elítélt vádlottat felmentette vagy vele szemben az eljárást megszüntette.
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Az  eltérő  döntés  vonatkozásában  tehát  a  jogalkotó  egy  további  garanciális 

szabályrendszert  épített  be  lehetővé  téve  az  esetleges  másodfokú  eljárásban 

megvalósuló hibák korrigálását. E szabályok nyilvánvalóan vonatkoznak egyrészt a 

másodfokú  eljárásban  felmentett  és  az  elsőfokú  eljárásban  elítélt,  illetőleg  az 

elsőfokú  eljárásban  felmentett,  de  a  másodfokú  eljárásban  elítélt  vádlottak 

vonatkozásában is. 

A harmadfokú eljárás beépítése felveti azt a kérdést, valóban fenn kell-e tartani a 

későbbiekben a megalapozatlanság kiküszöbölésével kapcsolatosan a Be. 352.§ (1) 

bekezdés b/ pontjában meghatározott  korlátot,  miszerint  az elsőfokú bíróság által 

megállapított  tényállástól  eltérő  tényállás  megállapítására  csak  abban  az  esetben 

nyílik  lehetőség,  ha  a  vádlott  felmentésének,  részbeni  felmentésének,  az  eljárás 

megszüntetésének,  részbeni  megszüntetésének  van  helye.  Ugyanis  az  ellentétes 

megoldás  tehát  abban  az  esetben,  ha  a  megalapozatlanság  kiküszöbölésével  a 

vádlott büntetőjogi  felelősségének megállapítására kerül sor a további  jogorvoslati 

fórum a harmadfokú eljárás egyes rendelkezései megfelelő garanciát jelentenének. 

Ugyanis a harmadfokú eljárásban csupán nyilvános ülés kitűzésére van lehetőség, 

tárgyalás  megtartása  szóba  sem  kerül,  s  nincs  lehetőség  az  egyébként  a 

büntetőeljárás általános szabálya szerinti tárgyaláshoz kötött kontradiktórius eljárásra 

sem. 

Véleményem szerint ebben az esetben a revízió, amely a harmadfokú eljárásra épül 

ugyanúgy teljes, mint az első- és a másodfokú eljárás vonatkozásában. Szükségtelen 

tehát az említett szabály fenntartása, ugyanis az meglévő és működő harmadfokú 

eljárás  mellett  szükségtelenül  teremt  olyan  szituációt,  amely  az  elsőfokú  eljárás 

megismétléséhez  vezet  és  így  a  meglévő  eljárási  jogintézmények  mellett 

szükségtelenül kerül sor az egyes ügyek vonatkozásában hatályon kívül helyezésre, 

amely egyéb iránt az időszerűség mellett célszerűségi szempontoknak is ellene hat, s 

az  említett  esetben  a  harmadfokú  eljárásban  rejlő  lehetőségek  kihasználását  is 

csökkenti. 
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Végezetül az alábbiak összefoglalását tartom szükségesnek.

Valamennyi általam bemutatott eljárási szabály kizárja a másodfokú eljárásban az 

elsőfokú bizonyítás megismétlését. 

Valamennyi szabály rendelkezéseket tartalmaz a megalapozatlanság kiküszöbölésére 

a másodfokú eljárásban. 

Különbséget tesznek teljes és részleges megalapozatlanság között.

Az eljárási szabályok kevés kivétellel a másodfokú eljárásban lefolytatott bizonyítást 

tekintik a megalapozatlanság kiküszöbölése egyik lényeges eszközének, melyet alaki, 

és anyagi hibák orvoslására is alkalmasnak tekintenek.

Fő  szabálynak  tekintik  a  részleges  megalapozatlanság  orvoslását,  míg  a  teljes 

megalapozatlanság kiküszöbölése kivételes lehetőség.

A  hatályos  jogba  beépített  harmadfokú  eljárás  megteremtheti  a  teljes 

megalapozatlanság másodfokú eljárásban történő kiküszöbölésének lehetőségét is. 
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