
 

 

BÍRÓI TANÁCSKOZÁS 2014.  
 
 
1./  Az előzetes letartóztatásról való kötelező döntés esetében külön kell-e 
rendelkezni a szabadlábra helyezési kérelemről másodfokon? Külön 
rendelkezés esetében van-e fellebbezési jog? 
 
Az írásban előkészített anyag módosítására került sor azzal, hogy a 3. pontban 
helyesen a BH 2005. 207. számmal hivatkozik a bírói gyakorlatra.  
A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az írásbeli anyagnak 
megfelelően az ítélőtábla korábbi gyakorlata folytatandó, mely alapján továbbra 
is figyelembe veszi az előzetes letartóztatásról való kötelező döntés 
esedékessége idején benyújtott előzetes letartóztatás megszüntetésére irányuló 
indítványt, azonban ez külön rendelkezést nem igényel, csupán a határozat 
indokolásában kell erre utalni. Abban is egyhangúlag értettek egyet a bírák, 
hogy amennyiben a másodfokú bíróság rendelkezik ebben a kérdésben, akkor 
sincs fellebbezési jog, ugyanis logikailag kizárt, hogy az előzetes letartóztatás 
fenntartásának indokoltsága mellett egyben a bíróság helyt adjon a 
megszüntetése iránti indítványnak. 
 
 
2./ Azzal kapcsolatban, hogy a fogva lévő vádlottnak jelen kell-e lennie a 
másodfokú nyilvános ülésen, a bírói tanácskozás az alábbi álláspontot 
alakította ki: 
 
A bírói tanácskozás 10 fővel egyhangúlag egyetértett az írásbeli előterjesztett 
anyagban levont következtetésekkel, melyek szerint: 
1. A másodfokú eljárás során a fogvatartásban lévő vádlottat minden esetben a 
bv. intézeten keresztül idézni kell, és az idézéssel egyidejűleg gondoskodni kell 
arról, hogy amennyiben jelen kíván lenni a nyilvános ülésen vagy tárgyaláson, 
akkor az előállítása megtörténjen, 

2. abban az esetben viszont, ha bejelenti, hogy nem kíván jelen lenni, akkor nem 
kell előállítani, 

3. a jelenlétről kifejezett lemondó nyilatkozat hiányában a tárgyalás a vádlott 
terhére bejelentett fellebbezés esetén nem tartható meg,  

4. ilyen fellebbezés hiányában azonban a tárgyalás akkor is megtartható, ha a 
vádlott megtagadja a nyilatkozattételt a jelenlétét illetően, 

5. a nyilvános ülés a fellebbezések irányultságától függetlenül megtartható akkor 
is, ha a vádlott megtagadja a nyilatkozattételt (ez utóbbi esetekben 
természetesen feltétel az idézés szabályszerűsége is). 
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3./ A bűnügyi nyilvántartás szabályozása, különös tekintettel a Btk. 97. és 
98. §-ára kérdésében a bírói tanácskozás az alábbiakban foglalt állást: 
 
Tudomásul vette a jogalkotó akaratának megfelelő jogszabályi rendelkezéseket, 
amelyek alapján nem lehet a bíróságnak figyelembe vennie a nyilvántartó által 
már törölt elítéléseket. A nemzetbiztonsági szervek számára hozzáférhető 
csupán az összes adat. 
 
 
4./ Azon napirendi pont kapcsán, hogy jogosult-e könyvszakértő 
szakvéleményt adni adókérdésben, a bírói tanácskozás az alábbi véleményt 
alakította ki: 
 
Az előkészített anyag módosítására került sor: 
Az elsőfokú bíróság nem vizsgálta az igazságügyi szakértő szakértői 
kompetenciáját. Az adókérdésben szakvéleményt adó szakértő a nyomozati 
iratokban és az elsőfokú bírósági iratokban lévő szakvéleményen igazságügyi 
könyvszakértőként került feltüntetésre. A 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 34. §-ára, 
valamint a 10. számú melléklet 2., 4., 5. és 6. pontjára történt a hivatkozás. 
A bírói tanácskozás 7:3 arányú többségi álláspontja szerint ilyen esetben nem 
lesz törvénysértő a bizonyíték, nem lehet önmagában eleve kirekeszteni. Ezt 
követően úgy lehet azt a bizonyítás anyagává tenni, hogy a bíróság kirendel egy 
kompetenciával rendelkező adószakértőt. A bírói tanácskozás szintén 7:3 arányú 
többségi állásponttal azt a véleményt fogadta el, hogy a kompetens szakértő 
kirendelésével kötelező kiküszöbölni a kompetencia hiányát, és az új szakértő 
állapítsa meg, hogy helytálló-e az eredeti szakértői vélemény, illetőleg 
amennyiben az nem megfelelő, akkor terjesszen elő új szakvéleményt. 
 
 
5./ Adócsalás esetében a keretjogszabályt kitöltő adótörvények közül 
melyikre kell hivatkozni, ha az új adójogszabály alkalmazásának idejére 
eső elkövetési magatartás nem bűncselekmény? 
 
A bírói tanácskozás egyhangúlag elfogadta az írásban előterjesztett véleményt, 
mely szerint abban az esetben, ha a büntető jogszabályok változása miatt 
valamelyik vád tárgyává tett cselekmény már nem bűncselekmény, úgy 
„okafogyottá” válik annak vizsgálata, hogy a keretdiszpozíciót kitöltő 
rendelkezésekben bekövetkezett-e olyan változás, amely a büntetőjogi védelem 
feloldását eredményezné, hiszen ebben az esetben már büntetőjogi védelemről 
sem beszélhetünk. Ezért ilyen esetekben elegendő az abban az időszakban 
hatályos keretdiszpozíciót kitöltő normák vizsgálata, amely időszakra nézve a 
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büntető jogszabályok alapján felmerülhet a bűncselekmény elkövetésének 
megállapítása.  
 
 
6./ Abban a kérdésben, hogy a Btk. 2. §-ának tükrében alkalmazható-e a 
2012. évi C. törvény üzletszerűen elkövetett költségvetési csalásra 
vonatkozó rendelkezése, ha az új törvény lenne az enyhébb, de az 
elkövetéskor az adócsalásnak nem volt üzletszerű minősítése, a bírói 
tanácskozás az alábbi véleményt alakította ki: 
 
Az előkészítő anyagban foglaltakkal 8:2 arányban nem értett egyet, ugyanis 
álláspontjuk szerint, ha nincs a vádlott terhére fellebbezés, és összhatásában 
kedvezőbb az új törvény alkalmazása, amely olyan minősítő körülményt állapít 
meg, ami korábban nem volt, akkor meg kell állapítani az új minősítő 
körülményt is. 
 
 
7./ A vádlottat elítéljük, vagy vele szemben büntetést szabunk ki? 
 
A bírói tanácskozás az előkészítő anyag alapján a 61/2008. BK véleményre és az 
eddigi töretlen bírói gyakorlatra tekintettel 8:2 arányban azt a változatot fogadta 
el, hogy a bíróság a vádlottat szabadságvesztésre ítéli, amelyet börtönben rendel 
végrehajtani (2. változat). A bírák közül 8 fő értett egyet abban, hogy az 
ítélőtábla ezt a megfogalmazást követeli meg. Amennyiben más változtatás nem 
indokolt, akkor ezt a rendelkezést végzéssel „helybenhagyja azzal, hogy a 
vádlottat szabadságvesztésre ítéltnek tekinti, amelyet börtönben rendel 
végrehajtani”. 
 
 
8./ Lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldásáról alakszerű határozatban, 
fellebbezési jog biztosítása mellett, vagy egyszerű átiratban kell dönteni? 
 
Az előkészített anyag kiegészítése történt meg, amely szerint a BH 2009. 235. 
kapcsán az ítélőtábla végzésével elutasította a házi őrizetnek munkanapokon 
teljes munkavégzési időre történő feloldása iránti kérelmet. Az ítélőtábla az 
ügyben alakszerű határozatot hozott, amely ellen fellebbezési jogot biztosított. A 
Kúria másodfokú bíróságként eljárva elismerte a házi őrizet részbeni 
feloldásának lehetőségét, azonban a házi őrizetnek a napok bizonyos óráira 
történő rendszeres feloldása ellentétes e kényszerintézkedés céljával, ezért még 
munkaviszony létesítése céljából sem megengedhető. Az ÍH 2010. 8. alapján az 
ítélőtábla határozatában foglaltak szerint módosíthatóak a házi őrizet szabályai, 
azonban a döntés előtt be kell szerezni az ügyész indítványát. Az ÍH 2013. 12. 
arról szól, hogy a lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldásáról rendelkező 
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határozat kényszerintézkedés kérdésében döntő, jogorvoslattal támadható és 
nem pervezető bírói határozat. Az elsőfokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen 
akkor van lehetőség önálló fellebbezésre, ha ezt a törvény külön és nevesítetten 
nem zárja ki. A kényszerintézkedéseket érintően ilyen kizáró szabályt a Be. nem 
tartalmaz. 
A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a lakhelyelhagyási 
tilalom részleges feloldása, illetve az arra irányuló indítvány elutasítása esetén a 
bíróság alakszerű határozattal dönt, és a Kúria fenti állásfoglalására figyelemmel 
ugyanígy jár el a házi őrizet részleges feloldása, illetve az indítvány elutasítása 
esetén is (a törvényi rendelkezés hiánya ellenére). A határozat ellen fellebbezési 
jog illeti meg az arra jogosultakat. 
Amennyiben az eljárás során nem áll rendelkezésre elegendő idő az iratok 
megküldésével az ügyészi indítvány beszerzéséhez, akkor a szintén egyhangú 
vélemény alapján ügyészi indítvány nélkül dönt a bíróság, tekintettel arra is, 
hogy a határozat ellen ezt követően az ügyésznek fellebbezési joga van. 
 
A Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma a 2016. június 24. napján tartott ülésén 
a bírói tanácskozás állásfoglalását annyiban módosította, hogy a 
lakhelyelhagyási tilalommal kapcsolatos eseti engedély nem részleges feloldás, 
arról a bíróság nem alakszerű határozattal, hanem átirattal dönt, amely ellen 
nincsen helye fellebbezésnek. 
 
 
9./ A nyomozási bíró eljárása során mely hatóság előlegezi meg pl. a 
fordítási díj kapcsán a bűnügyi költséget, ha a magyar nyelvet nem ismeri a 
nem magyar állampolgár gyanúsított?         
 
A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM 
együttes rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyomozási bíró 
eljárásában – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ügyészség előlegezi a bűnügyi 
költséget a rendelkezésre álló költségvetési fedezet terhére.  
A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett azzal, hogy amennyiben az 
ítélőtábla ilyen esetben fordítási díjat állapít meg a határozatában, felhívja az 
ügyészséget, hogy az összeget utalja ki, és vezesse be a költségjegyzékbe. 
 
 
10./   I.) Nem kötelező védelem esetében, ha a vádlottnak meghatalmazott 
védője van, és a vádlott ragaszkodik a tárgyalási jelenlétéhez, a védő nélkül 
a tárgyalás megtartható-e? 
 II.) Ha a bíróság szükségesnek ítéli védő kirendelését, ezzel a védő 
tárgyalási jelenléte kötelezővé válik-e? 
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I. A bírói tanácskozás 1 tartózkodással elfogadta azt az álláspontot, hogy 
amennyiben nem kötelező a védő jelenléte a tárgyaláson, és a vádlott 
meghatalmazott védője nincs jelen, akkor a tárgyalásnak a védő távollétében 
megtartása a vádlottnak a meghatalmazott védője jelenlétéhez való ragaszkodása 
esetén sem képez a Be. 373. § (1) bekezdés II. d) pontjában meghatározott 
feltétlen hatályon kívül helyezési okot. Ha azonban a másodfokú bíróság a Be.  
5. § (3) bekezdésében meghatározott védelem jogának sérülését állapítja meg, 
akkor az a Be. 375. § (1) bekezdésében meghatározott relatív hatályon kívül 
helyezési okot képezhet. 
II. A bírói tanácskozás ellenvélemény és külön szavazás nélkül egyetértett a 
Legfelsőbb Bíróságnak a BH2010. 293-as eseti döntésében foglaltakkal, mely 
szerint a Be. 48. § (3) bekezdése, valamint kifejezetten a Be. 242. § (2) 
bekezdésének első mondata alapján a bíróságnak lehetősége van arra, hogy 
belátása szerint ilyen indokkal, egyidejűleg, hivatalból védőt rendeljen ki. 
Önmagában azonban ezáltal, a Be. 240. § (3) bekezdése értelmében a védő 
részvétele még nem lesz a tárgyalás megtartásának feltétele, és a Be. 67. § (1), 
illetve 279. § (1) bekezdése szerinti idézésének sincs törvényi alapja. 
A Be. 242. § (2) bekezdésének második mondata viszont a tárgyaláson való 
ügyészi részvétel miatt kötelezővé teszi védő kirendelését, ha azt a (védővel nem 
rendelkező) terhelt kéri, ami tehát mérlegelést nem tűr. Ilyen esetben a védő 
részvétele a tárgyaláson a törvénynél fogva kötelezővé válik, és a kötelező 
védelem egyéb eseteivel azonos szabályok vonatkoznak rá. 
 
 
11./  I.) Előzetes letartóztatással kapcsolatos döntés esetében szükséges-e 
feltüntetni a határozat rendelkező részében, hogy az adott ügyben mennyi 
az előzetes letartóztatás törvényi maximuma? 
 II.) Az időmúlás enyhítő körülményként történő értékelésének 
megjelenítése a határozatban úgy, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága 
elfogadja azt. 
 
I. Tekintettel arra, hogy a Be.-ben jelenleg nem szerepel, hogy fel kellene 
tüntetni a rendelkező részben az előzetes letartóztatás törvényi maximumát, 
ezért a bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett azzal, hogy sem a határozat 
rendelkező részében, sem az indokolásban nem tünteti fel. Az előzetes 
letartóztatásról kiállított értesítés tartalmazza ezt az adatot. 
II. A bírói tanácskozás egyhangúlag elfogadta, hogy a határozat indokolásában 
fel kell tüntetni, hogy az időmúlás ténye és a büntetésre gyakorolt 
jogkövetkezménye közötti összefüggés eredményeképp értékelték a kiszabott 
büntetést. Erre tekintettel nem történt például súlyosítás, vagy ezért enyhítették a 
kiszabott büntetést. 
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12./  I.) A Be. 327. § (2) bekezdés és a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja az 
előzetes letartóztatás okaként együtt szerepelhet-e? 

 II.) Egy kúriai határozat kapcsán merült fel kérdésként, hogy kinek 
van fellebbezési joga azon rendelkezés ellen, hogy a másodfokú bíróság a 
védő fellebbezését mint elkésettet elutasítja. 
 
I. A bírói tanácskozás 2 fő tartózkodása mellett egyetértett az írásban 
előterjesztett anyagban szereplő összefoglaló bekezdés tartalmával, mely szerint 
„a nem jogerős elítélés után csak a másodfokú bíróság van abban a helyzetben, 
hogy azt állapítsa meg, hogy a vádlott jelenléte a másodfokú eljárásban 
szükséges, és ezért a 129. § (2) bekezdés b) pontjára alapítsa a 
kényszerintézkedés szükségességét. Minden más esetben a Be. 327. § (2) 
bekezdése mellett, a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontjára történő hivatkozás 
téves.” 
II. A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett az írásbeli előterjesztésben 
megfogalmazott véleménnyel, fenntartja, hogy a kúriai döntéssel szemben a 
fellebbezésre vonatkozó általános szabályok szerint a vádlottnak is joga van 
fellebbezést bejelenteni. 
 
 
13./  I.) Az ítélőtábla tanácsai a feltételes szabadságra bocsáthatóság 
legkorábbi időpontját eltérően fogalmazzák meg a rendelkező részben. 
Ennek egységesítése látszik indokoltnak. 
 II.) Nem kötelező védelem esetén, ha a vádlott az utolsó szó jogán 
akként nyilatkozik, hogy védőt szeretett volna, hogyan járjon el a bíróság? 
 
I. a) A bírói tanácskozás egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az ítélet 
rendelkező részében a törvény szövegének megfelelő, precíz megfogalmazás a 
követendő. 
I.  b) Amennyiben az elsőfokú bíróság ettől eltérően fogalmaz, nem a törvény 
szövege szerint, akkor a bírói tanácskozás 5:4 arányban úgy döntött, hogy 
átfogalmazza a rendelkezést a törvény szövege szerint, de ettől nem lesz a 
határozat megváltoztatás. 
II. A bírói tanácskozás egyhangú véleménye alapján az elsőfokú tárgyaláson, 
amikor kötelező az ügyész jelenléte, a vádlott az eljárás bármely szakában 
kérheti védő kirendelését, ekkortól kezdve kötelező a védő jelenléte az eljárás 
során azzal, hogy nincs szükség eljárási cselekmény megismétlésére. 
Amennyiben viszont nem valósul meg ezt követően a védői jelenlét, akkor ez 
abszolút hatályon kívül helyezési okot eredményez. 
 
 
14./ Abban a kérdésben, hogy az 1978. évi IV. törvény hatálya alatt 
elkövetett, de a jogorvoslat következtében a 2012. évi C. törvény hatályba 
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lépését követően jogerősen elbírálandó bűncselekmény tekintetében melyik 
törvény alkalmazása a kedvezőbb, a bírói tanácskozás az alábbi véleményt 
alakította ki: 
 
A Kúria Bhar.I.889/2013. számú ügyéhez kapcsolódó BH 2014. 129. jogeset 
alapján a törvényt összhatásában, mindent figyelembe véve, és az adott ügyre 
konkretizálva kell vizsgálni. 
A bírói tanácskozás azt az egységes álláspontot fogadta el, hogy a törvény 
alkalmazása során azt kell nézni, hogy a vádlott a lehető legjobban járjon. 
 
 
15./ A perújítás megengedhetősége tárgyában hozott döntés kapcsán 
szükséges-e a terhelt személyi adatainak feltüntetése a határozat rendelkező 
részében? 
 
A Szolnoki Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla gyakorlatában fordult elő a 
fenti probléma annak ellenére, hogy ilyen esetben nem ügydöntő határozatról 
van szó, ezért nem kell feltüntetni a terhelt személyi adatait. 
A bírói tanácskozás 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy amennyiben 
nem szükséges az elsőfokú bíróság határozatának megváltoztatása, akkor azt az 
ítélőtábla helybenhagyja azzal, hogy a személyi adatokra történő utalást mellőzi. 
 
 
16./ A kényszerintézkedésekre vonatkozó határozatok felülbírálatával 
kapcsolatban a bírói tanácskozás az alábbi álláspontot alakította ki: 
 
Előfordul, hogy a jegyzőkönyvbe foglalt kényszerintézkedésekre vonatkozó 
határozatok csupán a rendelkező részt tartalmazzák, az indokolást azonban nem. 
Ezen határozat kiadmányai azonban már az indokolást is tartalmazzák, amelyek 
csak a tanácselnök aláírásával vannak ellátva. 
Helyesen vagy jegyzőkönyvbe kell foglalni az indokolt határozatot, vagy külön 
íven szövegezett végzést kell hozni. 
A bírói tanácskozáson – 1 fő ideiglenes távozása miatt – jelenlévő 8 fő 
egyhangúlag egyetértett azzal, hogy nem ügydöntő határozat esetén a Be. 375. 
§-a alapján relatív eljárási szabálysértést eredményez, ha a jegyzőkönyvbe 
foglalt határozat nincs ellátva indokolással, illetve amennyiben a külön íven 
szövegezett végzés nem tartalmazza a tanács tagjainak aláírását. Ennek 
megfelelő indokolással bírálja felül az ítélőtábla az elsőfokú bíróság nem 
ügydöntő határozatait. 
 
 
 
 


