
 

 

BÍRÓI TANÁCSKOZÁS 2013.  
 
 
1./ A perújítási eljárásban a terhelttel kapcsolatos szóhasználat 
vonatkozásában a bírói tanácskozás az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
Be. XVII. fejezet A polgári peres eljárásban a jogszabály különbséget 

tesz a perújító és a perújított felek megnevezésével 
kapcsolatban, a Be. viszont nem ismeri a perújító vagy 
a perújított vádlott kifejezést. A Be. az ítélet jogerőre 
emelkedését követően az elítélt kifejezést használja. A 
perújítási eljárás során a határozat indokolásából 
kiderül, hogy ki volt a perújítási indítványt előterjesztő 
fél. Mivel a Be. nem ad lehetőséget a perújító vagy 
perújított szóhasználatra, sőt fel sem merül ez a 
probléma a Be. kapcsán, ezért a bírók egyhangúlag 
egyetértettek abban, hogy nem indokolt a fenti 
megnevezés használata. 

 
 
2./ A nem ügydöntő végzések jogerősítésével kapcsolatban a bírói 
tanácskozás az alábbiakban foglalt állást: 
 
Be. 589. § 1. Amennyiben fellebbezéssel nem támadható a 

végzés, akkor nem kell jogerősítési záradékkal ellátni a 
határozatot. 

 2. Amennyiben fellebbezéssel támadható a végzés, de 
az azonnal végrehajtható, akkor el kell látni a 
jogerősítési záradékkal, de mellőzni kell a 
végrehajtásra vonatkozó rendelkezést. 

 3. Amennyiben fellebbezéssel támadható a végzés és a 
fellebbezésnek a törvény erejénél fogva halasztó 
hatálya van, vagy kivételesen indokolt esetben a végzés 
végrehajtását a bíróság felfüggeszti, akkor el kell látni 
a határozatot a jogerős és végrehajtható záradékkal.  

 A bírák egyhangúlag egyetértettek a fenti 
megállapításokkal. 

 
 
3./ Az elhalt sértett hozzátartozójának eljárásjogi helyzetével kapcsolatban 
a bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki: 
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Be. 51. § (3) bekezdés  Az elhalt sértett helyébe lépő személy 
megnevezése nem lehet képviselő, mert nincs 
meghatalmazása, nem lehet továbbá egyéb 
érdekelt sem, mert a Be. alapján az egyéb 
érdekeltnek kevesebb joga van, mint a sértettnek. 
Mivel az elhunyt sértett helyébe lépő személy 
sértetti jogokat gyakorol, ezért a bírák 7:1 
arányban úgy döntöttek, hogy  az eljárásban az 
elhalt sértett hozzátartozója vagy törvényes 
képviselője megnevezést kell használni. 

 
 
4./ A zárt adatkezelésű tanú polgári jogi igényének érvényesítésével 
kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbi megállapítást tette: 
 
Be. 96. §  A tanácskozás teljes mértékben és egyhangúlag  

 egyetértett azzal a véleménnyel, hogy abban az 
 esetben, amikor a zárt adatkezelésű tanú polgári jogi 
 igényt érvényesít, a bíróság őt – ha tanúként nem 
 hallgatja ki, akkor írásban – nyilatkoztatja: „Az ügyben 
 a bíróság a korábban bejelentett polgári jogi 
 igénnyel kapcsolatban a Be. 96. § (2) bekezdés c) 
 pontjára figyelemmel felhívja,  hogy 8 napon belül 
 jelentse be, hogy az adatai zártan történő 
 kezelésének megszüntetésébe  beleegyezik-e, vagy 
 jelöljön meg a vádlottal közölhető teljesítési helyet. 
 Tájékoztatja a bíróság, hogy amennyiben nem járul 
 hozzá a zárt adatkezelés megszüntetéséhez és más 
 teljesítési helyet sem közöl, úgy az az ítélet polgári jogi 
 igénnyel (kártérítéssel) kapcsolatos rendelkezése
 vádlott általi önkéntes teljesítését akadályozhatja.” 

 
 
5./ A másodfokú eljárásban a vádlott személyi körülményeivel kapcsolatban 
a bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki:  
 
Be. 117. § (3) bekezdés A bírák egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a 

nyilvános ülésen a büntetés kiszabása 
szempontjából jelentős vádlotti személyi 
körülmények tisztázhatóak. 

 A vádlott tartózkodási helyének és lakcímének 
kérdésköre egy későbbi alkalommal lesz a 
tanácskozás tárgya. 
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6./ Az előzetes letartóztatás meghosszabbításának indokaival kapcsolatban 
a bírói tanácskozás az alábbi megállapításokat tette: 
 
Be. 136. § (1) bekezdés A Bnf-es ügyekben az elvi lehetősége megvan 

annak, hogy a határozatokban szerepeljen az az 
eljárási indok, ami miatt szükséges az előzetes  
letartóztatás meghosszabbítása, azaz hogy 
milyen nyomozási cselekményt kell még 
elvégeznie a hatóságnak, (pl. akkor rendeltek ki 
egy szakértőt az ügyben) azonban ezt nem 
kötelező feltüntetnie az eljáró hatóságnak.  

 Lehetősége van továbbá a másodfokú bíróságnak 
arra, hogy indokolt esetben felhívja a nyomozó 
hatóság figyelmét az eljárás soron kívüli 
lefolytatásának szükségességére. 

     A bírák egyhangúlag egyetértettek a fenti       
     megállapításokkal. 
 
 
7./ A tanács összetételében történt változás miatt a korábbi tárgyalási anyag 
ismertetésével kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbiakban foglalt 
állást: 

 
Be. 287. § A bírák 5:2 szótöbbséggel megszavazták, hogy 

amennyiben a bíróság a tárgyalás anyagának 
ismertetésével ismétli meg újra ténylegesen az eljárást, 
akkor az előző tárgyalási napokat nem kell figyelembe 
venni, azokat a tárgyalási napokat nem kell feltüntetni 
a határozatban. 

 
 
8./ A szakértők által adott szakvélemény felhasználhatóságával, bizonyító  
erejével kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki: 
 
Be. 296. § (1) bekezdés A Kúria 2012. október 16-án kelt 

Bfv.III.407/2012/7. számú végzésével 
egyhangúlag egyetértett a bírói tanácskozás, 
mely szerint téves az az álláspont, hogy a 
felülbírálat során a másodfokú bíróság 
kirekesztette a bizonyítékok köréből a két 
szakértő által adott szakvéleményt arra 
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hivatkozással, hogy a bíróság csupán az egyik 
szakértőt tudta a tárgyaláson nyilatkoztatni, 
tekintve, hogy a másik időközben elhunyt. 

 Ha a bíróság a két szakértő közül csupán az 
egyiket tudja az adott esetben meghallgatni, nem 
mellőzhető az írásbeli szakértői vélemény. A 
szakértő által elmondottakat csak akkor lehet 
mellőzni, ha a meghallgatott szakértő novumot 
mond. Az eltérő álláspontot vagy a korábban 
nem ismert új információt tartalmazó vélemény 
vonatkozásában szintén szükség van a két 
szakértőre. 

 
 
9./  Dr. Márki Zoltán kúriai tanácselnök 2013. február 27. napján kelt 
mentelmi joggal kapcsolatos előadása vonatkozásában a bírói tanácskozás 
az alábbi véleményt alakította ki: 
 
Be. 551. § (1) bekezdés A Kúria 1/2013. (V. 8.) BK véleményére 

tekintettel az abban foglaltakat a bírói 
tanácskozás egyhangúlag elfogadja és minden 
esetben betartja. 

 A napirendi ponttal kapcsolatban dr. Katona 
Tibor bíró fenntartotta azonban kifejtett 
álláspontját, mely szerint az Európai Unió 
tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. tv. 
18. § (1) és (2) bekezdése alapján a Fővárosi 
Törvényszék sem dönthet is abstracto az ügy 
érdemében, végig kell vinnie az eljárásjogi 
„előcselekményt”. Ez azt jelenti belső jogi 
esetünkben, hogy a Köztársasági Elnökhöz kell 
továbbítani a mentesség felfüggesztése iránti 
megkeresést, és majd ő eldönti, hogy 
megindítható-e az eljárás vagy sem. Ezt 
követően kerülhet az igazságügyi hatóság abba a 
helyzetbe, hogy „a cselekmény nem 
bűncselekmény” jogcímen megszüntesse az 
eljárást. Az időbeliség azonban nem „állítható 
fejre”. 

 
 



 

 

5 

10./ A váddal kapcsolatban az elmúlt héten Budapesten tartott 
konferencián felmerült kérdés vonatkozásában a bírói tanácskozás az 
alábbi álláspontot alakította ki: 
 
Be. 75. § (1) bekezdés  A megjelölt jogszabályhely 2. mondatának 2. 

 felét értelmező 1/2007. BK véleményben   
 foglaltak ellenére az országos gyakorlat több 
 helyen az első fokú ítélet hatályon kívül 
 helyezése. A konferencián a Legfőbb 
 Ügyészségen ügyészként dolgozó előadó 
 eljárt olyan  büntetőügyben,  amelyben a 
 másodfokú  tárgyalásra  előterjeszthetett volna 
 ilyen  bizonyítási  indítványokat, de mivel ez 
 első  fokon nem  valósult meg, ezért ők sem 
 indítványozták. A  bírói tanácskozás 
 egyhangúlag tartja magát a Be. 75. § (1) 
 bekezdés 2. mondat 2. feléhez és az 1/2007. BK 
 véleményben foglaltakhoz, tehát nem helyezi 
 hatályon kívül az első fokú ítéletet 
 megalapozatlanság miatt, ha az első fokon eljáró 
 ügyész által nem indítványozott, a vádat 
 alátámasztó bizonyítékot az első fokú bíróság 
 nem szerezte be. 

 
 
11./ A polgári jogi igény előterjesztésére nem jogosult személy ilyen 
igényének érvényesítése esetén a rendelkező rész tartalmával kapcsolatban 
a bírói tanácskozás az alábbiakban foglalt állást: 
 
Be. 54. §  A problémát alapvetően az jelentette, amikor 

 nem a sértett terjeszt elő polgári jogi igényt a 
 büntetőeljárás során, vagy olyan igényt 
 próbálnak érvényesíteni, amire nincs törvényes 
 lehetőség.  A napirendi ponttal kapcsolatban 
 eltérő gyakorlatot tapasztalva a  Pécsi 
 Ítélőtáblának egy, a Szegedi Ítélőtáblának  két 
 döntése alapján született BH volt fellelhető. 
 A 2004. évi 178. BH-ban megállapítottak 
 szerint az elsőfokú bíróság  a magánfél által 
 előterjesztett  polgári  jogi igényt  - 
 tévesen - egyéb törvényes útra  utasította. A 
 másodfokú bíróság álláspontja szerint viszont a 
 polgári  jogi igény elutasítására csak 
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 akkor kerülhet sor, ha annak polgári anyagi  jogi 
 feltételei nem állnak fenn. A 2007. évi  5. 
 BH alapján  tévesen  utasította  az 
 elsőfokú  bíróság  egyéb törvényes útra a 
 bejelentett  polgári  jogi  igényt, mert azt 
 el  kellett volna  utasítania. A 2009. évi 
 75. BH-ban foglaltak  szerint a  másodfokú 
 bíróság mellőzte a  polgári jogi  igényre 
 vonatkozó rendelkezést,  mert azt nem a sértett 
 terjesztette elő, és a kérelme nem tekinthető 
 polgári jogi igénynek. 

     Dr. Mezőlaki Erik tanácselnök álláspontja  
     szerint ugyanazon helyzet áll elő akkor is, ha 
     nem a jogosult terjeszti elő a polgári jogi igényt, 
     vagy a jogosult nem közvetlenül a   
     bűncselekményből származó igényét próbálja 
     érvényesíteni, mert egyik esetben sem bírálhatja 
     el a bíróság a polgári jogi igényt. Az 1973. évi I. 
     tv. hatálya alatt el kellett utasítani a polgári jogi 
     igényt, amely egyben nem teremtett ítélt dolgot 
     az igény vonatkozásában. Az 1998. évi XIX. tv. 
     alkalmazása során felmentő rendelkezés esetén a 
     polgári jogi igény vonatkozásában az egyéb 
     törvényes útra utasítás a megfelelő döntés.  
     Elutasításra csak polgári anyagi jogi    
     okokból kerülhet sor (Ptk. 339. §), amely  
     rendelkezés ítélt dolgot keletkeztet. A  
     polgári jogi igény kifejezés alatt mindenfajta 
     keresetszerű kérelmet érthetünk, nem  
     csupán a sértettnek a bűncselekmény   
     következtében keletkezett kárát. 
  A 23/2007. BK vélemény a polgári jogi igény 

 tekintetében egyéb törvényes útra utasította az 
 igény érvényesítését azzal az indokolással, hogy 
 az állam javára marasztalásnak a 
 büntetőeljárásban nincs helye. 

     A fentieket figyelembe véve a bírák 1  
     tartózkodással elfogadták, hogy amennyiben 
     nem a jogosult terjeszt elő polgári jogi igényt, 
     vagy a jogosult nem a bűncselekménnyel  
     közvetlenül okozott kárra terjeszti azt elő, akkor 
     minden alkalommal úgy szól a rendelkező rész, 
     hogy „X. Y. által előterjesztett polgári jogi  
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     igény érvényesítését egyéb törvényes útra  
     utasítja”. A döntés ellen fellebbezésnek nincs 
     helye. 
 
 
12./ A rablás bűncselekményének elkövetési fordulataival kapcsolatban a 
bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki: 
 
Btk. 321. §  Különbség van az elkövetési magatartások és az 

elkövetési módok között, ugyanis az erőszak és a 
fenyegetés elkövetési mód, és nem elkövetési 
magatartás. A rablás bűncselekményének az (1) 
bekezdésben kettős elkövetési magatartása van. 
Az első fordulata az elvétel és az ehhez 
kapcsolódó kényszerítés, második fordulata az 
elvételhez kapcsolódó „állapotba helyezés”. A 
kényszerítés elkövetési módja az erőszak vagy a 
fenyegetés. 

     A bírói tanácskozás egyhangúlag elfogadta, hogy 
     a bűncselekmény alapesete vonatkozásában a 
     fordulat az elkövetési magatartásonként értendő.  
 A minősített eseteknél ez az álláspont nem érinti 

az eddig kialakult gyakorlatot. 
 
 
13./ A kiemelt jelentőségű ügyek, illetve a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 
eljárási szabályainak találkozása esetén követendő gyakorlat 
vonatkozásában a bírói tanácskozás az alábbi megállapítást tette: 
 
Be. XXVIII/A. Fejezet,  A tanácskozás teljes mértékben és egyhangúlag 
Be. XXI. Fejezet   egyetértett Gyurisné dr. Komlóssy Éva  

  tanácselnök asszony véleményével, mely a  
  büntetőeljárás elveivel összhangban a vádlott és 
  a tanú kihallgatásának módjára vonatkozóan a 
  fiatalkorúakra vonatkozó szabályokat, egyébként 
  pedig mindkét külön eljárásra vonatkozó  
  szabályok alkalmazását javasolta. Ez az  
  álláspont összhangban van a kollégiumvezetők 
  többségi véleményével is, mely szerint amikor a 
  speciális szabályozás valamely személy miatt lép 
  életbe, akkor az megelőzi a tárgyi okból speciális 
  szabályt. 
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   Felmerült továbbá a kiemelt jelentőségű  
  ügyekkel kapcsolatban a fővárosban, hogy  
  amennyiben a büntetőügy kiemelt jelentőségű 
  ügyként indul, akkor ez „rögzül”, és később 
  akkor sem lehet ettől eltérni, ha például  
  elkülönítés miatt olyan cselekmény miatt folyik 
  tovább az eljárás, ami már nem tartozik a kiemelt 
  jelentőségű ügyek közé, vagy fellebbezés folytán 
  az ügynek csak olyan része érintett, ami nem 
  tartozik a szabályok alá. A Szegedi Ítélőtábla 
  gyakorlata ezzel ellentétes, ugyanis a korábbi 
  kollégiumvezetői többségi álláspontnak  
  megfelelően a kiemelt jelentőségű ügy, mint 
  kategória nem rögzül, hanem mindig az adott 
  helyzetet kell figyelembe venni, és az ennek 
  megfelelő szabályok szerint kell folytatni az 
  eljárást.  

 
 
14./ A Kúria Büntető Szakágának B.15 elvi határozatával kapcsolatban a 
bírói tanácskozás az alábbi megállapítást tette: 
 
Be. 21. § (1) bekezdés e) pont,  
Be. 24/A. § A Kúria elvi határozatával a bírák egyhangúlag 

egyetértettek. Abban az esetben, amikor felsőbb 
bíróság kizárására kell, hogy sor kerüljön, akkor 
a törvényszék illetékességébe tartozó 
járásbíróságok bírái nyilatkozatának beszerzése 
érdekében nem jöhet szóba az iratok 
visszaküldése. A Szegedi Ítélőtábla korábbi 
gyakorlata alapján a másik felsőbíróság 
illetékessége alá tartozó járásbíróság 
kijelölésekor a határozat indokolási részében 
feltüntette, hogy a kijelölt elsőfokú bíróság 
illetékessége alapozza meg a másod- és 
harmadfokú eljárásra illetékes bíróságot, és ezt a 
továbbiakban is folytatni kívánja. 

 
 
15./  A vagyonelkobzás társtettesség esetén történő alkalmazása kérdésében 
a bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki:  
 
1978. évi IV. törvény                Az 1/2008. számú Büntető jogegységi határozat 



 

 

9 

77/B.§(1)bek. a) pont  értelmében a kábítószerrel visszaélés 
bűncselekményének elkövetőjével szemben a 

2012. évi C. törvény  kábítószer értékesítésével összefüggő vagyonra  
74. §  (1) bek. a) pont vagyonelkobzást kell elrendelni. Amire a fenti 

büntető jogegységi határozat nem tér ki, a 
társtettesek vonatkozásában a bírói tanácskozás 
egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 
vagyongyarapodás arányában, illetőleg, ha az 
nem állapítható meg, a kábítószer értékesítéséből 
szerzett összeget alapul véve, egyenlő mértékben 
kell alkalmazni a vagyonelkobzást. 

 A kábítószerrel visszaélés bűncselekményén 
kívül az összes többi bűncselekmény esetében a 
vagyonelkobzás egyetemleges alkalmazásának 
tilalma (69/2008. BK vélemény) folytán a bírói 
tanácskozás szintén egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a vagyonelkobzást az érintett társtettesek 
között egyenlő arányban kell alkalmazni. 
Amennyiben azonban a tényállásból az egyes 
vádlottaknál megállapítható a vagyongyarapodás 
mértéke, akkor annak megfelelően, ellenkező 
esetben pedig a társtettesekre az elkövetési 
értékből egy főre egyenlően jutó részre kell 
elrendelni. 

  
 
16./ A vádlott halála esetén az első fokú tárgyaláson tett vallomás 
bizonyítékként történő felhasználhatósága kérdésében a bírói tanácskozás 
az alábbiakban foglalt állást:  
 
Be. 296. § (4) bekezdés  A bírósági eljárás során elhunyt vádlottnak a 

 nyomozás során és a bírósági eljárásban a 
 törvényes figyelmeztetéseket követően tett és 
 önmagára, valamint vádlott társára nézve is 
 terhelő vallomásai továbbra is gyanúsítotti, 
 illetőleg vádlotti  vallomásként kezelendők a 
 bírói tanácskozás  egyhangú véleménye alapján. 
 Más kérdés, hogy a vele szembeni eljárás 
 megszüntetésére figyelemmel, ő már csak 
 tanúként lenne meghallgatható. 

 
 A Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma a 2017. 

január 30. napján tartott ülésén a bírói tanácskozás 
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állásfoglalását annyiban módosította, hogy a napirendi 
pont 2. bekezdését nem tartotta fenn. 

 
17./ A nyomozati, illetőleg a bírósági szakban a vádlott, a tanú által alá nem 
írt jegyzőkönyv felhasználhatóságával kapcsolatban a bírói tanácskozás az 
alábbi álláspontot alakította ki:  
 
Be. 78. § (4) bekezdés  A vádlott, illetve a tanú által alá nem írt 

 jegyzőkönyv, mint alaki hibás jegyzőkönyv a 
 Be.  78. § (4) bekezdés 3. fordulatába tartozhat. 
 A bírói tanácskozás egyhangú véleménye 
 alapján a bíróságnak vizsgálnia kell,  hogy a 
 megvalósult szabálysértés eléri-e a résztvevők 
 jogának  lényeges  korlátozását. 
 Amennyiben nem éri  el, akkor 
 bizonyítékként figyelembe veheti,  ellenkező 
 esetben pedig nem értékelheti  bizonyítékként. 
 A fenti álláspont értelemszerűen  irányadó a 
 szakértői véleményekre is. 

  Amennyiben a bíróság hivatalból észleli, hogy a 
 jegyzőkönyv alaki hibában szenved, akkor 
 tisztáznia kell a körülményeket, vagy dönthet 
 úgy is, hogy azért nem tisztázza, mert annak 
 nincs  jelentősége, és kirekeszti az alaki hibás 
 jegyzőkönyvet  a  bizonyítékok köréből. 
 Kirekesztés esetén az eljárási  szabálysértést a 
 bíróság nem orvosolja. 

 
 
18./ A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának rendelkező 
részben való feltüntetésével kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbi 
véleményt alakította ki: 
 
Be. 258. § (2) bek. e) pont A 2013. július 1. napjától hatályos Btk. 38. § (1) 

bekezdése és a Be. 258. § (2) bekezdés e) pontja 
alapján egyértelmű, ha a bíróság a 2012. évi C. 
törvényt alkalmazza, akkor a feltételes 
szabadságra vonatkozó rendelkezést bele kell 
írni a rendelkező részbe. A bírói tanácskozás 
egyhangúlag elfogadta, hogy a 2012. évi C. 
törvény alkalmazásakor a felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabásakor is a 
végrehajtásának elrendelése esetére tartalmaznia 



 

 

11 

kell a feltételes szabadságra vonatkozó 
rendelkezést a határozat rendelkező részének. 

 Az 1978. évi IV. törvény (régi Btk.) alkalmazása 
esetén a bírói tanácskozás egyhangúlag 
egyetértett abban, hogy nem kötelező 
tartalmaznia a rendelkező résznek a feltételes 
szabadságra vonatkozó rendelkezést, arra csupán 
lehetősége van a bíróságnak. Egyhangú 
véleményt fogalmazott meg abban a tekintetben 
is, hogy amennyiben az elsőfokú bíróság a régi 
Btk. alapján eljárva beleírja azt a határozata 
rendelkező részébe, akkor az ítélőtábla nem 
mellőzi a feltételes szabadságra vonatkozó 
rendelkezést. Amennyiben azonban az elsőfokú 
bíróság nem tünteti fel határozata rendelkező 
részében a feltételes szabadságra vonatkozó 
rendelkezést, a kisebbségi vélemény szerint (6:3 
arány) mivel a Be.-t a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell, a helybenhagyó 
határozatba is bele lehet írni. A bírói tanácskozás 
többségi véleménye azonban azon az állásponton 
volt, hogy ilyen esetben az ítélőtábla sem írja 
bele azt a rendelkező részbe. 

 
 
19./ Perújítás elrendelése esetén a fellebbezési lehetőségek vonatkozásában 
a bírói tanácskozás az alábbi megállapítást tette: 
 
Be. 414. § (1) bekezdés  A tanácskozás teljes mértékben és egyhangúlag 

  egyetértett azzal, hogy amennyiben a bíróság 
  elrendeli a perújítást, egyúttal félbeszakítja a 
  szabadságvesztés végrehajtását, ez utóbbi  
  rendelkezése ellen az általános szabályok szerint 
  fellebbezésnek van helye (4/2007. BK vélemény 
  II. pont), ugyanakkor a perújítás elrendelése 
  ellen a Be. 414. § (1) bekezdése a fellebbezést 
  kizárja. Ha viszont a bíróság nem tartja  
  indokoltnak az alapügyben hozott valamely  
  rendelkezés végrehajtásának felfüggesztését 
  vagy félbeszakítását a perújítás elrendelésével 
  egyidejűleg, úgy e vonatkozásban nincs szükség 
  külön elutasító rendelkezés meghozatalára.  
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   A fentiek alapján tehát a szabadságvesztés  
  végrehajtásának felfüggesztésére vagy  
  félbeszakítására irányuló indítvány esetében 
  annak elutasításáról külön rendelkezést nem kell 
  hoznia a bíróságnak, és így értelemszerűen az 
  érdekeltek  fellebbezési joga sem nyílhat meg. 
  A határozat indokolásában azonban meg kell 
  jelölni azt, hogy volt ilyen indítvány és a bíróság 
  mely okokra figyelemmel tartotta azt   
  alaptalannak. 

 
 
20./ Az elkobzás esetén az elkövetés eszközének értelmezésével 
kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki:  
 
2012. évi C. törvény           Általában a Btk. nem nevesíti az elkövetés 
72. § (1) bek. a) pont  eszközeit, ezért problémaként merülhet fel, hogy 

milyen tág körben kell azokat értelmezni. Így 
például az elkövetés eszközének minősül-e az 
elkövető által az arca eltakarásához használt sál, 
sapka, a lopott dolog elvitelekor használt 
szatyor, táska vagy akár a bűncselekmény 
elkövetésekor a passzív alany számára utasítást 
tartalmazó lap? 

 A bírói gyakorlat szerint az elvett dolog 
elszállítására szolgáló tárgy elkobzásának nincs 
helye. 

 A bírák egyhangúlag egyetértettek abban, hogy 
az elkövetési eszköz vonatkozásában a szűkebb 
értelmezés a helyes, azaz csupán a tényállásszerű 
elkövetési magatartás kifejtéséhez közvetlenül 
használt eszköz elkobzását kell elrendelni, 
viszont az elkövető személyének leplezésére 
szolgáló maszkot, sálat például nem kell 
elkobozni, ugyanakkor az utasítást tartalmazó 
papírlap, mint a tényállásszerű elkövetési 
magatartás eszköze, már elkobzás alá esik. 

   
 
21./ A bűnügyi nyilvántartásban fellelt problémákkal kapcsolatban a bírói 
tanácskozás az alábbi megállapítást tette: 
 
2012. évi C. törvény           Az ítélőtábla előtt folyamatban lévő 
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97. § , 98. §  büntetőügyben észlelte az elsőfokú bíróság, hogy 
a vádlott a saját állítása szerint két ízben is volt 
büntetve, azonban a másodfokú nyilvános ülés 
előkészítése során lehívott bűnügyi 
nyilvántartásban egyik elítélés sem szerepelt, 
holott az elkövetőre nem vonatkozott a 
büntetőjogi mentesítés. Az ítélőtábla igazságügyi 
alkalmazottainak csak a bűntettesek 
nyilvántartásához van hozzáférési jogosultsága, a 
hátrányos jogkövetkezmények alatt álló 
büntetlen előéletű személyek nyilvántartásához 
sajnos jelenleg nincsen. Komoly problémát 
jelent, hogy a tisztviselők a bűntettesek 
nyilvántartásából nyerik azokat az adatokat, 
amelyek a büntetőjogi mentesülés kizártsága 
miatt gyakorlatilag irrelevánsak, sőt 
félrevezetőek, mert olyan ténylegesen elítélt 
személyek elítélésére vonatkozó adatokat nem 
tartalmazza, akiknek az elítélését pedig 
figyelembe lehet és kell venni az újabb 
büntetőügy elbírálásakor. 

 A bírói tanácskozás a továbbiakban a napirendi 
pontot a 2013. december 6. napján tartandó 
Büntető Kollégiumon vagy a jövő év elején 
tartandó bírói tanácskozáson fogja megvitatni dr. 
Katona Tibor előterjesztése alapján. 

 
 
 
 
 
 
 


