
Kúria
Budapest

Alulírott Hunvald György
a Legfőbb

Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya BF.6/2016/2 számon 2016. január 26-án kelt
észrevételéhez a következőket fűzöm.

Mindössze 5 mondat foglalkozik érdemben azzal, hogy miért nincs helye a perújításnak.
E „dicséretes tömörséggel” megfogalmazott legfőbb ügyészségi álláspont gyakorlatilag úgy
megy el a védőm perújítási indítványában, majd ezt követően az ítélőtábla 7. sorszámú
végzését megfellebbező védői fellebbezésben megfogalmazott jogi álláspont mellett, mintha
nem is létezne.

A perújítási eljárás során tett észrevételeimet fenntartva, megpróbálok szigorúan csak az
előbb említett 5 ügyészi mondatra koncentrálni.

1. mondat

„Annak elbírálásánál, hogy ítélt dolog címén helye van-e perújításnak, a jogerős
ítéletekben leírt tényállás az irányadó.”

A jogerős ítéletekben leírt tényállás nem változott a Kúria Bhar. III. 912/2014/2
sz. végzésében leírtakhoz képest.

2. mondat

„Az egységes elbírálást igénylő folytatólagosság körébe az elkövető olyan
cselekményei vonhatók, amelyek önmagukban is bűncselekményeknek minősülnek.”

Nem kétséges, hogy a két különböző jogerős ítélettel elbírált hűtlen kezelés
bűntettének minősülő részcselekményei folytatólagos egységet alkotnak, ekként
anyagi jogi követelményként egységesen kellett volna elbírálni. Ahogy a Kúria
fenti végzése is ezt a feladatot adta anno a Szegedi Ítélőtáblának, amit az nem
hajtott végre.

3. mondat

„Felmentő rendelkezés esetében azonban – egységbe vonható bűncselekmény
(részcselekmény) hiányában – megszűnik a folytatólagos egységbe vonás lehetősége.”

A folytatólagosság körébe tartozó, egyenként önmagában is bűncselekményt
alkotó több bűncselekmény a törvény rendelkezésénél fogva egy bűncselekmény
lesz (folytatólagosság törvényi egysége). A törvényi egység, minthogy egy
bűncselekmény ezért csak egy ügydöntő határozattal bírálható el. Nem két vagy
több ítélettel. A bűncselekményt jogerősen elbírálta a Fővárosi Törvényszék
2015. február 12-én. Ennek a jogerős ügydöntő határozatnak cselekményegységet
teremtő hatása van. Tehát 2015. február 12-ig terjedő időszak tekintetében a



cselekményegységet lezárta. A jogerős ügydöntő határozat tehát res iudicatat
eredményezett és a további a folytatólagosság egységébe tartozott el nem bírált
részcselekmények tekintetében hozott további jogerős ítéletek a kétszeres eljárás
tilalma alá esnek.
A felmentő ítéletem negatív ügydöntő határozat volt. Az ügy érdemében (a
folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés vádjában az egy bűncselekményben és
nem a részcselekményekben) hozott mindenkivel szemben kötelező érvényű
engem felmentő ítéletet. Ez az ügydöntő határozat res iudicata-t eredményezett,
vagyis ugyanazon bűncselekmény miatt –a rendkívüli perorvoslatot kivéve – nem
folytathatta volna a Szegedi Ítélőtábla az el nem bírált részcselekmények
tekintetében a büntetőeljárást, hanem azt meg kellett volna szüntetnie.
Ugyanis az előtte fekvő jogerősen el nem bírált részcselekmények is a már
jogerősen elbírált bűncselekmény részcselekményei voltak, hiszen a
folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűncselekménye az első részcselekmény
megkezdésétől az utolsó részcselekmény befejezéséig tart.
A jogerős elbírálás ténye a fontos, nem pedig az, hogy a részcselekmények közül
melyik bizonyított és melyik nem. Ezeket a cselekményeket összességükben kell
elbírálni, nyilván azért, mert az egyes részcselekmények elbírálása kihathat a
többire.

4. mondat

„Következésképpen a korábbi jogerős felmentő rendelkezésnek egységbe vonható
bűncselekmények hiányában nem lesz egységteremtő hatása és következménye a
később jogerősen elbírált részcselekményekre.”

Az ügyészi logika abban téves, hogy nem ismeri fel azt, hogy a részcselekmények
már a különböző bírósági előtt emelt vádak pillanatában egy bűncselekményt
alkottak (a vád szerinti utolsó részcselekmény elkövetésével zárult le az egység) és
a folytatólagos egység nem utólag alakult ki. Nem annak a függvénye, hogy
valamelyik vád elbírálásakor a jogerős ügydöntő határozat felmentő vagy
marasztaló lesz e.
A folytatólagos egységet alkotó bűncselekmény részcselekményeinek ugyanabban
az eljárásban történő elbírálása akkor is követelmény, ha a Központi Nyomozó
Főügyészség az egyes részcselekmények miatt eltérő időpontokban és más-más
bíróságok előtt emelt vádat.
A bűncselekményt jogerősen elbírálta a Fővárosi Törvényszék 2015. február 12-
én. Ennek a jogerős ügydöntő határozatnak cselekményegységet teremtő hatása
van. Tehát 2015. február 12-ig terjedő időszak tekintetében a cselekményegységet
lezárta. A jogerős ügydöntő határozat tehát res iudicata-t eredményezett és a
további a folytatólagosság egységébe tartozott el nem bírált részcselekmények
tekintetében hozott további jogerős ítéletek a kétszeres eljárás tilalma alá esnek.

A "jogerősen elbírált" fogalmát illetően az Európai Bíróság már ki is mondta egyrészt
a C-187/01. és C-385/01. sz., Gözütok és Brügge egyesített ügyekben 2003. február
11-én hozott ítéletének (EBHT 2003., I-1345. o.) 30. pontjában, hogy ha
büntetőeljárás következtében a büntetőjogi felelősségre vonhatóság véglegesen
megszűnik, akkor az érintett személynek felrótt cselekményt az SMVE 54. cikke alapján
"jogerősen elbíráltnak" kell tekinteni.



A Bíróság másrészt a C-150/05. sz. Van Straaten ügyben 2006. szeptember 28-án
hozott ítéletének 61. pontjában (EBHT 2006., I-9327. o.) kimondta, hogy az SMVE 54.
cikkét alkalmazni kell valamely szerződő állam igazságügyi hatóságainak a terheltet
bizonyítékok hiányában felmentő jogerős határozatára.

Kizárólag az ügyészi érvelés miatt hivatkoztam ide a Kúria honlapján is
fellelhető ítéletet (http://kuria-birosag.hu/hu/eu/c-49107-sz-ugy).

5. mondat

„A Pesti Központi Kerületi Bíróság 119.B.12.180/2013/31. számú felmentő ítélete
ezért nem eredményezett res iudicata-t a Fővárosi Törvényszék 15.B.
1492/2010/306.számú és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.151/2013/34.számú határozatával
elbírált cselekmények tekintetében.”

Az ügyészi észrevétel egyetlen olyan „érdemi” mondata, amivel teljes mértékben
egyetértek. Ugyanis az észrevételt jegyző ügyésznek igaza van!
Ugyanis a fenti határozatok tényleg nem eredményezhettek res iudicata-t, hiszen
ezek egyike sem volt jogerős határozat.
Helyesen: a Fővárosi Törvényszék 2015. február 12-én kelt 28. Bf.6684/2014/35.
számú jogerős ügydöntő határozata eredményezett res iudicata-t és ezért a
Szegedi Ítélőtábla 2015. április 24. napján kelt Bf.III.666/2014/11. számú ítélete a
második ítélet, ez pedig a „ne bis in idem” tilalma alá esik.

A fentiek alapján az egy eljárásban elbírálás követelményének figyelmen kívül hagyása az
ügydöntő bírósági határozat (a második jogerős ítélet) rendes jogorvoslati eljárásban ki nem
küszöbölhető megalapozatlanságát eredményezte.
Ezért került sor rendkívüli jogorvoslat keretében a perújításra.

Kérem a T. Kúriát, hogy függessze fel a Szegedi Ítélőtábla jogsértő határozatának
végrehajtását és a védőm perújítási indítványában foglaltak szerint helyezze azt hatályon kívül
és szüntesse meg az eljárást.

Budapest, 2016. február 03.

Tisztelettel,

Hunvald György
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