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1./   Az összbüntetési indítvány elutasítása esetén az elutasító határozatot el 
kell-e helyezni az alapiratoknál, figyelemmel a Be. 574. § (4a) bekezdésére? 
 
Tekintettel arra, hogy az ugyanazon jogosult által a korábbival azonos 
tartalommal ismételten előterjesztett, vagy egyébként a korábbival azonos 
tartalommal ismételten előterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat 
hozatalát a bíróság mellőzheti, a bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett 
azzal, hogy az összbüntetésbe foglalás iránti indítvánnyal érintett alapügyek 
iratainál minden esetben kerüljön elhelyezésre az indítvány elutasításáról szóló 
bírósági döntés is. 

 

2./ A 28/2014. (IX.29.) AB határozat tükrében a vádlottat előállító bv. őrt 
kell-e nyilatkoztatni arról, hogy képfelvétel készítéséhez hozzájárul-e? 

 
A bírói tanácskozás 1 fő tartózkodása mellett azt az álláspontot fogadta el, hogy 
továbbra is nyilatkoztatni kell a bv. őrt arról, hogy hozzájárul-e a képfelvétel 
készítéséhez. Amennyiben nem járul hozzá, akkor a bíróság úgy rendelkezik, 
hogy nem készíthető róla felvétel. 
 
 
3./ A büntetőtörvény időbeli hatályát szabályozó rendelkezés („Btk. 2. §”) 
vizsgálata során az elkövetéskori 1978. évi IV. törvényt vagy a 2012. évi C. 
törvényt kell-e alapul venni?  
 
A jelenleg aktualitással bíró felvetett kérdés csupán átmeneti időszakra 
vonatkozik, azonban az eltérő álláspontok tisztázása érdekében vált szükségessé 
a megvitatása. A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett az előterjesztésben 
foglaltakkal, mely szerint a 2013. VII. 1. előtt elkövetett cselekmények esetén az 
elkövetéskor hatályos 1978. évi IV. tv. 2. §-ának első és második mondatából 
kell kiindulni. A mindkét törvény ezen tartalmú rendelkezésére való utalás is 
elfogadható, de az 1978. évi IV. törvényre mindenképp utalni kell. 
 
 
4./ A testi sértés bűncselekményének két alapesetével [Btk. 164. § (1), (2) és 
(1), (3) bekezdés] kapcsolatban – amelyeknek pontos törvényhelyét a 
kialakult gyakorlat alapján minden esetben meg is kell jelölni – a bírói 
tanácskozás az alábbi álláspontot fogadta el: 
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A bírói tanácskozás 8:2 arányban úgy döntött, hogy a minősítésnek tartalmazni 
kell az alapesetet meghatározó bekezdést, és amennyiben az elsőfokú ítélet nem 
tartalmazza a pontos minősítést, akkor ítéletet kell hozni, amelyben a bíróság 
megváltoztatja azt (pl.: Btk. 164. § (1), (3) és (8) bekezdés 1. fordulat).  
 
 
 
             


