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VÉGLEGESSÉG – AVAGY AZ ALAKI JOGERŐ ÚJ RUHÁJA 

 

 

I. Az új Be. diadala 

 

Az új büntetőeljárási törvény (a 2017. évi XC. törvény; a továbbiakban: új Be.) a jogerő 

fogalmát és tartalmát jelentősen átalakította. A korábbi törvényekben a jogerővel 

kapcsolatos szabályozás eléggé hiányos volt, a jogerő meghatározása, a jogintézmény 

értelmezése teljes egészében joggyakorlatra és a jogtudományra hárult. A törvényi 

szabályozás híján az értelmezési keret jóval tágabb, így az eltérő álláspontok lehetősége 

is sokkal nagyobb volt. Az új Be. ezen a helyzeten kívánt változtatni. A 

törvényjavaslathoz kapcsolt miniszteri indokolás diadalként könyvelte el a jogerő 

részletes törvényi szabályozását abban bízva, hogy ez megszünteti a jogerő körüli 

bizonytalanságokat. Tény, hogy ezáltal az eltérő értelmezések lehetősége szűkült, ám 

önmagában az, hogy egy jogintézmény elméleti definíciója törvényi formát nyer, nem 

garantálja a kifogástalanságát. 

A jogszabályok jogi normákból épülnek fel, amelyeknek sajátos – alapvetően 

hipotézisből, diszpozícióból és szankcióból álló – szerkezetük van. Természetesen 

vannak különleges jogi normák is, ezek közé tartoznak a fogalommeghatározások, 

amelyek nem idegenek a büntetőeljárási törvénytől sem. Ilyeneket általában az 

értelmező rendelkezések között találunk, de a jogalkotó egy adott jogintézmény 

szabályozásánál is elhelyezheti őket. Egy jogintézmény tartalmát azonban – különösen, 

ha olyan összetett, mint a jogerő – a törvényi definíció az esetek többségében nem jelzi 

pontosan, az csupán a szabályozás elemzésével tárható fel. Ezért kérdés, hogy nem 

okoz-e nagyobb konfúziót a törvényi fogalommeghatározás, s nem szolgálná-e jobban a 

normavilágosságot az intézményre vonatkozó jól átgondolt és logikus szabályrendszer. 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogyan viszonyulnak egymáshoz a jogerős és az 

újdonságként megjelent végleges határozatok, milyen tulajdonságaik vannak, s vajon mi 

lehetett a jogalkotó célja a véglegesség új kategóriájának a megalkotásával.  
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II. Bírósági határozatok rendszere az új törvényben – avagy rendszer a 

rendszertelenségben 

 

A bírósági határozatokat az új Be. aszerint osztályozza, hogy ügydöntőek-e vagy sem. 

Ügydöntő határozatnak az ítéletet és az ügydöntő végzést tekinti [449. § (2) bekezdés]. 

Az ítélet elsőfokon bűnösséget megállapító vagy felmentő lehet, másod-, illetve 

harmadfokon a fellebbezéssel támadott határozat megváltoztatásáról szól. Ügydöntő 

végzés elsőfokon a büntetővégzés (ami a büntetőparancs, avagy tárgyalás mellőzésével 

hozott végzés megfelelője), valamint az eljárás megszüntetéséről szóló végzés. Ez 

utóbbiakat azonban az új törvény – az alapul szolgáló okok alapján – kétfelé választja: 

egyesek ügydöntőek lesznek, míg mások nem minősülnek ügydöntő határozatnak.  

 

 

A tárgyalás előkészítés során a bíróság a következő okok alapján hozhat ügydöntő 

végzést az eljárás megszüntetéséről a 492. § (1) bekezdése alapján: 

a) a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény; 

b) a vádlott gyermekkor miatt nem büntethető; 

c) halál, elévülés, kegyelem vagy törvényben meghatározott egyéb okból a vádlott 

büntethetősége megszűnt; 

d) a vád tárgyává tett cselekményt már jogerősen elbírálták; 

 ÜGYDÖNTŐ HATÁROZAT NEM ÜGYDÖNTŐ HATÁROZAT 

ELSŐFOKÚ 

BÍRÓSÁG 

- ítélet 

o bűnösséget megállapító 

o felmentő 

- ügydöntő végzés 

o eljárást megszüntető végzés 

[492. § (1) bek., 567. § (1) bek.] 

o büntetővégzés 

- eljárást megszüntető végzés [492. § 

(2) bek., 567. § (2) bek.] 

- egyéb nem ügydöntő határozatok (ún. 

közbeeső végzések) 

 

FELLEBBEZÉSI 

(MÁSODFOKÚ, 

HARMADFOKÚ) 

BÍRÓSÁG 

- a támadott döntést 

megváltoztató ítélet;  

- a támadott döntést 

helybenhagyó végzés 

- a hatályon kívül helyező és 

eljárást az 567. § (1) bek. 

alapján megszüntető végzés  

- a hatályon kívül helyező és eljárást az 

567. § (2) bek. alapján megszüntető 

végzés  

- a hatályon kívül helyező és új 

eljárásra utasító végzés [608. § (1) 

bek.: abszolút eljárási hiba, 609. § (1) 

bek.: relatív eljárási hiba, 610. §: 

teljes megalapozatlanság] 

- a hatályon kívül helyező végzéssel 

szembeni fellebbezést elbíráló 

(helybenhagyó vagy hatályon kívül 

helyező) végzés 

- egyéb nem ügydöntő határozatok (ún. 

közbeeső végzések) 
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e) az ügyészség a vádat ejtette és magánvádnak vagy pótmagánvádnak nincs helye, 

illetve a sértett magánvádlóként vagy pótmagánvádlóként nem lépett fel; 

f) a büntetőeljárás átadása, vagy az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 

együttműködésről szóló törvényben meghatározott konzultációs eljárás eredménye 

alapján a büntetőeljárást más állam hatósága folytatja le; 

g) az ügy nem tartozik magyar büntető joghatóság alá; 

h) olyan bűncselekmény miatt van folyamatban, amelynek a vád tárgyává tett 

jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából 

nincs jelentősége.  

A tárgyaláson az a) és a b) pontban megjelölt okok felmentő okká válnak, a többi 

marad az ügydöntő végzéssel történő eljárásmegszüntetés alapja [lásd 567. § (1) 

bekezdés].  

A bíróság az eljárást nem ügydöntő végzéssel szünteti meg a tárgyalás előkészítése 

során, ha: 

a) a feljelentés vagy a legfőbb ügyésznek a Btk. 3. § (3) bekezdésében meghatározott 

rendelkezése hiányzik; 

b) a magánindítvány hiányzik és az a 378. § (4) bekezdése alapján már nem 

pótolható; 

c) a vádat nem az arra jogosult emelte, vagy 

d) a vádirat – a hiányosságainak pótlására irányuló felhívás ellenére – nem, vagy 

hiányosan tartalmazza a 422. § (1) bekezdésében előírt törvényes elemeket, és emiatt a 

vád érdemi elbírálásra alkalmatlan; 

e) a vádirat – a hiányosságainak pótlására irányuló felhívás ellenére – nem, vagy 

hiányosan tartalmazza a 422. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. [492. § (2) 

bekezdés] 

A tárgyaláson ugyanezen okok szolgálnak a nem ügydöntő végzéssel történő 

eljárásmegszüntetés alapjául azzal, hogy az e) pont értelemszerűen kiesik. 

A törvény rendszerébe azonban rendszertelenséget visz, hogy nem tesz igazán 

különbséget az eljárás végére pontot tevő nem ügydöntő határozatok és egyéb nem 

ügydöntő határozatok (az ún. közbeeső végzések) között. A 449. § (3) bekezdése 

példálózóan kiemel néhány kérdést, amelyről a bíróság nem ügydöntő végzéssel 

határoz. Ilyenek a bíró kizárása, a védő és a szakértő kirendelése, felmentése, az 

elfogatóparancs kibocsátása, visszavonása vagy módosítása, a vádlottnak a tárgyaláson 

való jelenlétre kötelezése, a zárt tárgyalás elrendelése tárgyában hozott végzések stb.  

A nem ügydöntő végzéseken belüli alkategóriaként kezeli a 449. § (4) bekezdése a 

pervezető végzéseket, amelyeket az ügy bíróságra érkezését követően az ügy menetét 

megállapító, az eljárási cselekmény előkészítésére irányuló vagy elvégzése érdekében 

hozott nem ügydöntő végzésként határoz meg. Ezek közül is példálózó jelleggel említ 

néhányat, mint az ügy tárgyalásra utalásáról, a tárgyalás kitűzéséről, elnapolásáról, az 
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ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről, vagy a bizonyítási indítvány tárgyában hozott 

végzést.  

A nem ügydöntő végzések a jogorvoslattal támadhatóság szempontjából – az 1998-as 

Be. megoldásához hasonlóan – két csoportra oszthatók: vannak önálló fellebbezéssel 

támadhatók (például a kényszerintézkedést elrendelő, rendbírságot kiszabó határozat), 

illetve vannak, amelyek közvetlenül nem fellebbezhetők, de „az ügydöntő határozat 

elleni fellebbezésre jogosult a bíróság végzését vagy intézkedését az ügydöntő határozat 

elleni fellebbezésében sérelmezheti” [580. § (3) bekezdés]. A korábbi törvényekhez 

kialakított dogmatika szerint az előbbiek – igaz, hogy egyes vélemények szerint csupán 

csonka – jogerőre képes, míg utóbbiak – a közvetlen fellebbezhetőség hiányából 

fakadóan – jogerőre képtelen határozatok voltak. 

Az új Be. megoldásából két dolog következik. Az egyik, hogy ha az eljárás nem 

ügydöntő végzéssel zárul, az ilyen megszüntető végzéssel szembeni fellebbezésben nem 

lehet kifogásolni a közvetlenül nem fellebbezhető határozatokat – legalábbis a szó 

szerinti értelmezés alapján. A másik következtetés, hogy bár az 580. § (1) bekezdés d) 

pontja kizárja a pervezető végzésekkel szembeni fellebbezés lehetőségét, a (3) bekezdés 

megfogalmazásából („Ha a bíróság végzése vagy intézkedése ellen nincs helye 

fellebbezésnek...”) az tűnik ki, hogy a pervezető végzéseket is lehet az ügydöntő 

határozat elleni fellebbezésben kifogásolni. A gyakorlati hasznossága ennek kérdéses 

(például a tárgyalás elnapolását nem sok értelme van az ügydöntő határozat elleni 

fellebbezésben támadni). A 449. § (4) bekezdésében nevesített határozatok közül 

egyetlen esetben, a bizonyítási indítvány tárgyában hozott határozat esetében lehet a 

kifogásolásnak valódi jelentősége. 

A rendszertelenségre visszatérve: ennek a valódi okozója, hogy a jogalkotó 

összemossa, illetve összekeveri az ügydöntő–nem ügydöntő, valamint érdemi–nem 

érdemi kategóriákat. Az általa ügydöntőnek minősített határozatokat úgy kezeli, mintha 

azok mindegyike érdemben zárná le az ügyet, vagyis az ügy érdeméről, a büntetőjogi 

főkérdésről döntene (a terhelt elkövette-e vagy sem a vádban terhére rótt cselekményt, 

az bűncselekmény-e, a terhelt bűnös-e, illetve büntethető-e a tettéért). Valójában 

azonban az ügydöntő határozatok lehetne érdemiek és nem érdemiek. Azoknak az 

eljárást megszüntető döntéseknek egy része, amelyeket a jogalkotó ügydöntőnek nevez, 

valójában nem érdemi, azaz nem dönti el a büntetőjogi főkérdést, nem emészti fel a 

vádat.  

Az ügydöntő és nem ügydöntő határozatok elkülönítésében az eddigi dogmatika a 

kiváltott hatás (tartalmi) szempontját jeleníti meg. Az ügydöntő határozat a 

büntetőügyet negatív vagy pozitív előjellel, vagy éppen előjel nélkül eldönti, véget vet 

annak, s pontot tesz az eljárás végére. Tulajdonképpen nem más, mint a büntetőjogi 

felelősségrevonási folyamat lezárásának eljárásjogi megnyilvánulása. Angyal Pál 

szerint a bíróságnak ez a „perhatározó” tevékenysége materiális jellegűnek tekinthető, 
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amennyiben „a tényállás és (...) a büntetőigény létének vagy nem létének felderítése 

után a perjogi viszony megoldását és illetőleg a megfelelő megállapításokat öleli fel”.
1
 

E dogmatika szerint a nem ügydöntő határozat ezzel szemben a büntetőper folyamán 

valamilyen „közbeeső” vagy „közbenszóló” kérdés rendezését jelenti. Kapcsolódhat a 

büntetőeljárás folyamatának valamely mozzanatához (megindításához, ideiglenes 

„félbeszakításához”, továbbviteléhez, az eljárás technikai feltételeinek a biztosításához, 

technikai akadályainak az elhárításához), de érinthet a büntetőeljáráson belül 

viszonylagos önállóságot élvező részkérdéseket is (a különféle kényszerintézkedések 

elrendelése, megszüntetése stb.).
2
 Ezek a határozatok inkább formális jellegűek, a 

büntetőper szabályos menetének biztosítására hivatottak, s általuk történik a törvényi 

előírások mentén „az eljáráscselekmények egymásra következésének, zavartalan 

foganatosításának meghatározása és biztosítása”.
3
 

A jogalkotói besorolással ellentétben tehát az általa „nem ügydöntőnek” minősített 

eljárásmegszüntető végzések valójában ugyancsak ügydöntőek abban az értelemben, 

hogy – szemben a közbeeső végzésekkel – az eljárás befejeztével, annak lezárására 

irányuló bírósági aktusként születnek. Belátom azonban, hogy ilyen szintű dogmatikai 

tisztaság számonkérése a jogalkotón talán túlzott elvárás, tekintve, hogy az elméletben 

is gyakori a két kategória összemosása. Túllépve tehát ezen, s a felszín mögött a 

jogalkotói szándékot kutatva azonban érdekes dolgokra bukkanhatunk.  

 

III. Jogerő és véglegesség  

 

Az eljárást megszüntető határozatok ügydöntő–nem ügydöntő mivoltuk szerinti 

megkülönböztetésének az értelme akkor válik világossá, ha megnézzük az új törvény 

jogerőről szóló rendelkezéseit. Ezekből kiderül, hogy a bíróság ügydöntő határozatai 

(ítélet, ügydöntő végzés) jogerősek, a nem ügydöntő határozatok pedig véglegesek. A 

véglegességgel a jogalkotó látszólag új kategóriát vezetett be, új jogintézményt 

teremtett. A következőkben azt vizsgálom, valódi újdonsággal állunk-e szemben. 

Ha pusztán a törvény vonatkozó rendelkezéseit nézzük (LXXIV. fejezeten belül „A 

határozatok jogereje, véglegessége és ennek tanúsítása” cím alatti szabályok, 456-462. 

§§), akkor a következő különbségek látszanak kirajzolódni: 

 

 

                                                 
1
 Angyal 1915. 309. o. 

2
 Az egyes nem ügydöntő határozatok fellebbezéssel megtámadhatósága, meg nem támadhatósága, 

ebből következően jogerőre képessége vagy képtelensége szorosan kapcsolódott tehát a határozat 

típusához és funkciójához. 
3
 Angyal 1915. 309. o. 
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HATÁSOK JOGERŐ VÉGLEGESSÉG 

Véglegesség „A bíróság jogerős ügydöntő 

határozata végleges...” =  

- megtámadhatatlan 

- megváltoztathatatlan 

A végleges határozatok 

véglegesek. 

Megtámadhatatlanság Rendes jogorvoslattal nem 

támadható 

- 458. § a jogerőre emelkedés 

időpontja 

Rendes jogorvoslattal nem 

támadható 

- 460. § a véglegessé 

válás időpontja 

Megváltoztathatatlanság „...kizárólag rendkívüli 

jogorvoslattal vagy különleges 

eljárás eredményeként változtatható 

meg” 

Nem változtatható meg 

- kivéve, „ha e törvény 

eltérően (...) 

rendelkezik” 

Kötelező erő „...mindenkire kötelező [erga 

omnes hatályú] döntést tartalmaz 

- a vádról, illetve 

- a terhelt büntetőjogi 

felelősségéről  

- a büntetőjogi 

következményekről vagy 

- ezek hiányáról” 

Egyszerű kötőerő – a 

határozatot hozó bíróságot 

köti 

Inter partes kötelező erő – 

azokra is kötelező, akikre 

nézve döntést tartalmaz 

Végrehajthatóság A jogerőt követően áll be: a 

fellebbezés a végrehajthatóságra 

nézve halasztó hatályú 

 

A véglegessé válásra tekintet 

nélkül kell végrehajtani, 

illetve teljesíteni a 

határozatot 

- kivétel: ha törvény a 

nem ügydöntő végzés 

elleni fellebbezés 

halasztó hatályát 

kimondja 

Res iudicata/ne bis in idem 

hatás 

4. § (3) bekezdés: „Büntetőeljárás 

nem indítható, illetve a megindult 

büntetőeljárást meg kell szüntetni, 

ha az elkövető cselekményét már 

jogerősen elbírálták, kivéve a 

rendkívüli jogorvoslati eljárások és 

egyes különleges eljárások esetét.” 

456. § (2) bekezdés: 

„Ha az ügydöntő határozat 

jogerőre emelkedik, az abban 

elbírált cselekmény miatt a 

terhelttel szemben újabb 

büntetőeljárás nem folytatható.” 

Nem teremt ítélt dolgot! 

Nem vált ki ne bis in idem 

hatást! 
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1. Véglegesség 

 

A jogerővel kapcsolatos eddigi elméletben a véglegesség gondolata mindig is jelen volt. 

Nem mint jogerőhatást említették, hanem a jogerős döntés kapcsán hangsúlyozták, hogy 

az a véglegesség igényével zárja le az ügyet, elvileg a döntés „az örökkévalóságnak 

szól”.
4
 Ez alapvetően a megtámadhatatlanságot és a megváltoztathatatlanságot jelenti – 

az a döntés tekinthető véglegesnek, amelyet többé nem lehet jogorvoslattal támadni, s 

ily módon a megváltoztatására sincs mód – sem a döntést hozó, sem valamely 

fellebbviteli bíróság által: a döntés tartalma tehát végleg irányadó. A régi elmélet szerint 

ezek tulajdonképpen az alaki jogerőt jelentik (amennyiben elfogadjuk azt az álláspontot, 

hogy a megtámadhatatlanság is az alaki jogerő része), tehát a jogerő formális hatásai 

közé lehet őket sorolni.  

A megtámadhatatlanság azt jelenti, hogy nincs processzuális lehetőség a döntés 

kifogásolására. A megváltoztathatatlanság pedig úgy értendő, hogy a bíróságnak nincs 

módja a döntés megváltoztatására (a döntést meghozó bíróságnak az egyszerű kötőerő 

folytán, a fellebbviteli bíróságnak azért, mert nincs lehetőség fellebbezésre, ami alapján 

eljárhatna.) 

A megtámadhatatlanság illetve a megváltoztathatatlanság mindkét típusú 

határozatnál megjelenik.  

 

2. Megtámadhatatlanság 

 

A megtámadhatatlanságot mint a jogerő, illetve véglegesség ismérvét a törvény nem 

mondja ki expressis verbis. A jogerőre emelkedés időpontját azonban a 458.§, a 

véglegessé válás időpontját pedig a 460.§ tartalmazza, s mindkettőből kiolvasható, hogy 

ez akkor következik be, amikor rendes jogorvoslatra, azaz fellebbezésre nincs már mód 

(mert az kizárt, a jogosultak a határozatot tudomásul vették, a fellebbezést visszavonták, 

a fellebbezésre nyitvaálló határidő eredménytelenül telt el, vagy a fellebbezést 

elutasították, illetve a határozatot a másodfokú bíróság helybenhagyta).  

 

3. Megváltoztathatatlanság 

 

Ez a hatás egyaránt jellemzője mind a jogerős, mind a végleges határozatoknak, de 

mindkét esetben kivétellel érvényesül. A megváltoztathatatlanságnak két oldala van: az 

egyik, hogy maga a határozatot hozó bíróság – miután meghozta a határozatát – kötve 

van saját határozatához: azt nem vonhatja vissza, illetve nem változtathatja meg. Ez az 

                                                 
4
 Lásd például: Angyal 1917. 239. o. 
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úgynevezett (egyszerű) kötőerő azonban a jogerőtől, illetve a véglegességtől független. 

Eljárásjogilag a kötőerő lezárja azt az eljárási szakaszt, amelyben a határozat született, s 

megszünteti a határozatot hozó bíróságnak a határozattal kapcsolatos lehetőségeit és 

kötelezettségeit. Másrészről pedig megnyitja az utat a fellebbezés, illetőleg a 

fellebbviteli bíróság eljárása előtt.  

A megváltoztathatatlanság másik oldala már a jogerőhöz, illetve a véglegességhez 

kapcsolódik: mivel a rendes jogorvoslati lehetőség megszűnt, a határozatot már 

jogorvoslat eljárás keretében sem lehet többé megváltoztatni.  

A jogerős döntéseknél a 456. § (1) bekezdés második mondata alapján a rendkívüli 

jogorvoslatok, illetve a különleges eljárások teremtik meg a döntés megváltoztatásának 

a lehetőségét. Ily módon kivételesen, a jogerő feloldásával, vagy – például az 

egyszerűsített felülvizsgálat, illetve a különleges eljárások esetében – tulajdonképpen a 

jogerő figyelmen kívül hagyásával nyílik lehetőség a jogerős határozat, illetve egyes 

részeinek a megváltoztatására. Az egyszerűsített felülvizsgálat és a különleges eljárások 

– lévén, hogy hivatalból is sor kerülhet rájuk – nemcsak a jogerőt, hanem az egyszerű 

kötőerőt is felülírják, mert a határozatot hozó bíróság maga is jogosulttá válhat a 

megváltoztatásra. Nem kerül sor a jogerő feloldására, hanem a bíróság egyszerűen úgy 

tesz, mintha az nem is léteznék – ugyanúgy, mint a különleges eljárások hatályos 

szabályozásánál. Mindkét esetben mód van a változtatás ellen fellebbezni, ez, ha nem is 

feledteti, de legalább némileg enyhíti a jogerő méltóságán ejtett sebet.  

A végleges határozatokkal szemben rendkívüli jogorvoslattal nem lehet élni. A 

törvény azonban itt is kivételt enged a megváltoztathatatlanság alól, csak jóval 

„flexibilisebben”: ha „e törvény” – vagyis a Be. – eltérően rendelkezik. Azok a 

határozatok, amelyeknél a törvény nem enged ilyen kivételt a megváltoztathatatlanság 

alól, tulajdonképpen az érintettek szempontjából szilárdabbak, érinthetetlenebbek, mint 

a jogerős határozatok.  

 

4. Kötelező erő 

 

A jogerős határozat az új Be. 456. § (1) bekezdése szerint mindenkire kötelező döntést 

tartalmaz 

- a vádról,  

- a terhelt büntetőjogi felelősségéről (bűnös vagy sem), 

- a büntetőjogi következményekről (büntetés kiszabása, intézkedés alkalmazása) 

vagy ezek hiányáról.  

Azt, hogy a jogerős határozat nemcsak inter partes kötelező, hanem másokkal 

szemben (inter omnes) is hatályos, Király Tibor azzal magyarázza, hogy a bűnösség 

megállapítása vagy a felmentés kimondása a terhelt jogi helyzetét azok számára is 
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eldönti, akik egyébként nem résztvevői a büntetőeljárásnak.
5
 Cséka Ervin szerint a 

határozat egyes részeihez más-más jellegű kötelező erő kapcsolódik: a büntetőjogi 

főkérdésről való döntésnek van inter omnes, azaz mindenki másra, a hatóságokra és az 

állampolgárokra nézve is kötelező ereje, míg a jogerős határozat egyéb rendelkezései 

csak inter partes kötelezőek.
6 

 

A végleges határozat kötelező erejéről viszont nem szól az új törvény – ettől 

függetlenül az természetesen létezik, máskülönben nem sok értelme volna a határozat 

meghozatalának. Az egyszerű kötőerő, ami a határozatot hozó bíróságot köti, biztosan 

érvényesül az olyan nem ügydöntő végzések esetében, amelyekkel szemben 

fellebbezésnek van helye. A nem fellebbezhető végzéseknél viszont az egyszerű kötőerő 

sok esetben éppenhogy hiányzik, s a határozatot hozó bíróság utóbb megváltoztathatja 

saját döntését. Ilyenek például a pervezető végzések. Inter partes, tehát a döntés 

címzettjeire vonatkozó kötelező ereje is kell, hogy legyen a végleges határozatoknak 

annak érdekében, hogy képesek legyenek jogi hatás kifejtésére. 

 

5. Végrehajthatóság/végrehajtandóság 

 

Mind a jogerő, mind a véglegesség hatásai között megtalálható. A különbség, hogy az 

ügydöntő határozatok esetében a jogerő a végrehajthatóság előfeltétele: a fellebbezés a 

végrehajthatóságra (és nyilvánvalóan a jogerőre emelkedésre is) halasztó hatályú; a 

határozatban foglaltak csak a jogerőre emelkedés után hajthatók végre.  

Míg az előző Be. 588. § (1) bekezdésének megfogalmazása – „Az ítélet a jogerőre 

emelkedése után hajtható végre.” – a határozat magánszemély címzettje(i) 

szempontjából ragadta meg a végrehajthatóság lényegét. A végrehajthatóvá válás 

szabályozása valójában garanciát jelentett számukra: a jog meghatározta, mely 

határozatokat, mely időponttól, vagy esemény beállta után lehetett velük szemben 

végrehajtani, s azt megelőzően erre a hatóságok nem voltak jogosultak. 

Az új törvény bár a szavak szintjén továbbra is végrehajthatóságról beszél, a 456. § 

(3) bekezdésében foglalt imperativus – „Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését 

követően kell a kiszabott büntetés vagy az alkalmazott intézkedés végrehajtását 

megkezdeni, az abban foglaltakat teljesíteni, illetve a jogerőre emelkedést követően 

állnak be az elítéléshez, a felmentéshez vagy az eljárás megszüntetéséhez fűződő 

jogkövetkezmények.” – azt mutatja, hogy végrehajtandóságra gondol. Ez a végrehajtásért 

felelős hatóságok szemszögéből valóban pontosabb megfogalmazás: rájuk nézve 

ugyanis a jogerőre emelkedés valójában végrehajtási kötelezettséget keletkeztet. 

                                                 
5
 Király 2008. 560-561. o. 

6
 Cséka et al. 2007. 154. o. 
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Tremmel Flórián valószínűleg üdvözli ezt a változást, mert már az 1998. évi Be. 

kapcsán megjegyezte, hogy pontosabb lenne a végrehajtandóság kifejezés használata.
7
   

A végleges határozatok esetében a véglegessé válástól a végrehajthatóság elválik, 

egymástól függetlenek lesznek: itt a főszabály az lesz, hogy ezeket a határozatokat a 

véglegessé válástól függetlenül végre kell hajtani, illetve teljesíteni kell – (mivel a 

törvény nem mondja ki, ezért csak) feltehetően a meghozatalukat követően azonnal. 

Kivételesen azonban megállapíthatja a törvény a nem ügydöntő határozatokkal 

szembeni fellebbezés halasztó hatályát, így tehát a végleges határozatok között is 

lehetnek olyanok, amelyeknek a végrehajthatósága – a jogerős határozatokhoz 

hasonlóan – a véglegessé válásukat követően áll csak be. 

 

6. Res iudicata/ne bis in idem hatás 

 

Az elméletben ugyanazon hatás pozitív és negatív oldalaként szokták emlegetni a res 

iudicata illetve a ne bis in idem hatásokat. A jogerős határozatban foglaltak ítélt dolgot 

jelentenek, amelyek igaznak kell tekinteni. A kérdést többé nem lehet eljárás tárgyává 

tenni, a jogerős elbírálás pedig eljárási akadályt jelent a kétszeri elbírálást megelőzendő.  

Ezeket az új Be. két helyen tartalmazza. A 4. § (3) bekezdése szerint: 

„Büntetőeljárás nem indítható, illetve a megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha 

az elkövető cselekményét
8
 már jogerősen elbírálták, kivéve a rendkívüli jogorvoslati 

eljárások és egyes különleges eljárások esetét.” Ez magára az elkövetett cselekményre 

összpontosít: a cselekmény jogerős elbírálása ítélt dolgot keletkeztet. Az ítélet 

tartalmától függ azonban, hogy a cselekmény miatt indítható-e mással szemben 

büntetőeljárás, vagy sem. Felmentő ítélet esetén például – ha a cselekmény egyébként 

bűncselekmény – nyilvánvalóan indítható mással szemben büntetőeljárás. Bűnösséget 

megállapító ítélet esetében is előfordulhat, hogy a jogerős elbírálás nem jelenti 

akadályát az ugyanazon cselekmény miatt mással – a jogerősen lezárt eljárásban nem 

szereplő társtettessel – szembeni büntetőeljárásnak. 

A 456. § (2) bekezdése szerint: „Ha az ügydöntő határozat jogerőre emelkedik, az 

abban elbírált cselekmény miatt a terhelttel szemben újabb büntetőeljárás nem 

folytatható.” Ez a formula kifejezetten a terheltet védi: akár a bűnösségét állapították 

meg, akár azt, hogy nem bűnös (mert a cselekmény nem volt bűncselekmény, vagy 

bűncselekmény volt ugyan, de nem ő követte el, vagy nem volt bizonyítható, hogy 

elkövette), vele szemben ugyanazon cselekmény miatt újból eljárni nem lehet (ne bis in 

idem). 

                                                 
7
 Fenyvesi–Herke–Tremmel 2008. 509. o. 

8
 Nem kívánok szőrszálhasogató módon részletesebb elemzésbe bocsátkozni a megfogalmazás 

helyessége kapcsán, csupán annyit jegyzek meg, hogy nem tartom szerencsésnek anyagi jogi fogalmak 

(„elkövető”) belekeveredését eljárásjogi formulák megfogalmazásába. 
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Ez a hatás egyértelműen hiányzik a végleges határozatok jellemzői közül. A 

közbeeső végzések, illetve pervezető végzések esetében nem is lenne sok értelme ezt a 

hiányt számon kérni a határozaton. A nem ügydöntővé lefokozott eljárásmegszüntető 

végzésekkel azonban más a helyzet. Ha visszatekintünk az eljárásmegszüntető okokra, 

joggal merül fel a kérdés, hogy vajon a vádelejtés, a büntetőeljárás átadása, más állam 

joghatóságának a megállapítása, vagy az opportunitás alkalmazása miért minősül olyan 

körülménynek, ami megalapozza a megszüntető végzés res iudicata és ne bis in idem 

hatását, míg a törvényes vád hiánya nem képes ugyanerre. Ha a vád felemésztése, a 

büntetőjogi főkérdés érdemi eldöntése szempontjából nézzük ezeket az okokat, nehezen 

lehet elhatároló ismérvet felfedezni a két okcsoport között.  

Az új eljárási törvényből kirajzolódó jogerőfelfogás és a véglegesség új 

kategóriájának az elemzése után arra a következtetésre juthatunk, hogy a véglegesség 

nem más, mint az eddig ismert alaki jogerő. A tartalom ugyanaz, a köntös új. Amit 

pedig az új törvény jogerőnek nevez, valójában a jogerő alaki és anyagi, ha úgy tetszik 

formális és tartalmi hatásait egyesíti magában.  

 

IV. Cui prodest? 

 

Ezek után joggal adódik a kérdés, hogy mi lehetett a változtatás célja, azaz a jogerő 

hagyományos fogalmának felszámolása, s a határozatoknak jogerős és végleges 

kategóriákra osztása. Végiggondolva az eddig leírtakat, s feltételezve, hogy a 

jogtörténeti emlékezetünk visszanyúlik a Legfelsőbb Bíróság által a 1/2007. BK 

véleményben, a Kúria által a 2/2015. BJE határozatban, valamint az Alkotmánybíróság 

által a 33/2013. (XI. 22.) AB határozatban kifejtett véleményre az alaki és az anyagi 

jogerő mibenlétéről, s hogy fel tudjuk idézni a törvényes vád hiányára alapított 

eljárásmegszüntető határozat jogerejének szomorú agóniáját, az emberben gyanú 

ébredhet.  

Ez a gyanú tovább erősödik, ha megnézzük, hogy az új törvény hogyan „reagál” arra, 

ha a vádirat valamilyen hiányosságban szenved. Az ügyész a tárgyalás-előkészítési 

szakaszban gondos kioktatást kap ugyanis a bíróságtól arra az esetre, ha a vádirat 

nélkülözné a törvényességi elemek egyikét-másikát, s jó hosszú, két hónapos határidőt 

is, hogy a szükséges pótlásokat megtegye [lásd 493. § (1) és (2) bekezdés]. Ha 

mindezek ellenére mégis olyan vádirat alapján tűzne ki a bíróság tárgyalást, amelyről 

csak ott derül ki, hogy nem tartalmazza a törvényes elemeket, az eljárás megszüntetése 

lesz ugyan a következmény [lásd 493. § (3) bekezdés], de – hála a véglegesség új 

kategóriájának – a bíróság végzése nem fog útjában állni az ügyész újabb 

próbálkozásának. Sőt mi több, még segíteni is fogja, hiszen a megszüntető végzés 

indokolásában megkapja a megfelelő iránymutatást a bíróságtól ahhoz, hogy újabb 

nekifutásra törvényessé tudja tenni a vádiratot.  
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A véglegesség kategóriája tehát a legfelsőbb bírói fórum jogerőről alkotott felfogását 

emelte törvényi szintre. Immáron tehát a törvény erejénél fogva a bíróság viseli a 

felelősséget azért, hogy a tárgyalás a törvénynek megfelelő vádiraton alapuljon. Ennyit 

a funkciómegosztásról. 

Természetesen mindez közönséges gyanakváson alapuló spekuláció, de a jogalkotói 

szándék magyarázataként – az új Be. szóhasználatával
9
 élve – akár ez is „szóba jöhet”. 
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FINALITY OR THE NEW GUISE OF FORMAL LEGAL FORCE 

 

The paper is explores the issue of legal force of judgements under the new Hungarian 

Code of Criminal Procedure (CCP). After describing the elements of the concept of 

legal force as known in the Hungarian doctrines if criminal procedure, the author 

examines what impact the new CCP may have on those theoretical views. The 

examination is centered on the approach of the CCP to the traditional distinction of 

formal and material legal force. It abandons the distinction of these categories and 

distinguishes decisions capable to gain legal force and the ones that may only be final. 

The latter are non-appealable, just as the former, but do not have the material elements 

of legal force (such as res iudicata effect) attached to them. The author discusses the 

contradictions originating from this situation. 

 

 

                                                 
9
 Lást a 343. § (1) bekezdés a) pontját. 


