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A Szegedi Ítélőtábla hivatkozott számú, 2015. december 09-én kelt és december 18-án
számomra érthetetlen okból a Bárándy és társai Ügyvédi Irodának kézbesített (a Sebes
Ügyvédi Irodát bíztam meg a védelmem ellátásával) perújítási indítványt elutasító végzéssel
szemben csatlakozva védőm Dr. Sebes Péter fellebbezéséhez a következő észrevételeket
teszem.

Laikusként két vizsga között a Kúriai Döntésekről szóló HvgOrac kiadásában megjelent, a
jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványt szoktam olvasgatni, mely a Kúria által
hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé.

Az itt, 2015. május hónapban megjelent 17/2015. számú büntető elvi határozat ismerős volt
számomra, hiszen az én hányatott sorsú büntetőeljárásaim némelyike alapján keletkezett.

Úgy tanultam, hogy elvi bírósági határozatot a Kúria akkor ad ki, ha a Kúria ítélkező tanácsa
valamely, a társadalom széles körét érintő vagy a közérdek szempontjából kiemelkedő
jelentőségű ügyben elvi kérdésekre is kiterjedő határozatot hozott.

Az elvi határozat közzététele közvetlenül a Szegedi Ítélőtábla Bf.III. 666/2014/11. számú
2015. áprilisban kihirdetett ítélete után májusban jelent meg.

Gondolom a jogban ilyen szinten a véletlenekben nem szabad hinnem.

A Kúria a fenti büntető elvi határozatában a következőket foglalta össze.

„ A folytatólagos egységet alkotó bűncselekmény részcselekményeinek ugyanabban az
eljárásban történő elbírálása akkor is követelmény, ha az ügyész az egyes részcselekmények
miatt eltérő időpontokban és/vagy más-más bíróságok előtt emel vádat.

Az egy eljárásban elbírálás követelményének figyelmen kívül hagyása az ügydöntő bírósági
határozat rendes jogorvoslati eljárásban ki nem küszöbölhető megalapozatlanságát
eredményezi.

Amennyiben a folyamatban levő eljárásban az ügyek egyesítésére azért nem kerülhetett sor,
mert az egyes részcselekmény (ek) nem jogerős elbírálása után történt más addig vád
tárgyává nem tett részcselekmény (ek) miatt a vádemelés, a nem jogerős ítélet rendes
jogorvoslat során történő hatályon kívül helyezésével és a bíróság új eljárásra utasításával
kell biztosítani az ekként azonos szinten folyó ügyek egyesítésével a folytatólagosság körébe
tartozó valamennyi részcselekmény egységes elbírálását.

Perújításra az egy eljárásban történő elbírálás érdekében akkor kerülhet sor, ha legalább az
egyik részcselekmény (eke) t elbíráló határozat jogerőre emelkedett [1978. évi IV. tv. 12. §
(2) bek.; Be. 399. § (5) bek.; 6/2009. BJE].”

A perújítással támadott ítélet olyan szinten vette semmibe a másodéves jogászhallgatóknak
tanított kétszeres eljárás tilalmát leíró büntetőjogi alapelvet, hogy annál már csak az ítéletben



megjelenő a Szegedi Ítélőtábla büntetőtanácsaira nézve is kötelező 6/2009. BJE határozat
félremagyarázása és értelmezése okozott még nagyobb meglepetést.

Sajnálatos módon a Szegedi Ítélőtábla 2014. novemberi levele (erről sem a terheltet sem a
védőt nem értesítette a tanács elnöke) nyomán a Kúria 2014. júliusi végzésében megjelenő
iránymutatás ellenére a folytatólagosság egységébe tartozó két különböző bíróságon folyó és
ekkor már azonos szinten folyó ügy nem került egyesítésre.

Emiatt várhatóan a közeljövőben is folytatódni fog a büntetőeljárás ellenem, meg sértve egy
másik büntetőjogi alapelvet a humanitás elvét.

Ez a hosszú és ilyen módon folytatott büntetőeljárás semmilyen módon nem veszi figyelembe
azt, hogy én is ember vagyok nekem is van családom és próbálok tanulni és továbblépni
életem egy olyan időszakából, amire nem szívesen gondolok vissza.

Büntetőeljárás hatálya alatt állok immár hét éve, köztük olyan részcselekményekért, amelyek
14 évvel ezelőtt kezdődtek és a vád szerint hét éve véget értek.

Súlyosan tisztességtelennek tartom azt, hogy a perújításban támadott jogsértő ítélet és
előzményei miatt ilyen helyzetbe kerültem.

Súlyos tévedésnek tartom, hogy a Szegedi Ítélőtábla egy másik tanácsa a most fellebbezett
Bpi.I.757/2105/7. sz. végzésében belebonyolódik a védőm érvelésének egyik kiragadott
elemébe.

Nevezetesen 3013/2013. (V.17.) Alkotmánybírósági döntésbe és úgy értelmezi azt, hogy az
csak a terhelt terhére történő perújítást enged meg perújítás címén.

Itt már az egyenlőség alapelvét sérti ez a megközelítés.

Diszkriminatív az a nézet, hogy egy joggal való élés csak a terhelt terhére vehető igénybe a
javára pedig nem.

Ez az igazságosság alapjait rendíti meg. Ha a jog nem valósítja meg a méltányosságot és az
egyenlőséget, végső soron a jogbiztonság veszik el.

Az végzésből kitűnik, hogy a perújításban első fokon döntő tanács sem ismeri a t. Kúria
fentebb ismertetett büntető elvi határozatát, mert olyan következtetéseket von le a 6/2009.
BJE határozatból, hogy a felmentő ítéleti rendelkezés nem minősül ítélt dolognak.

Ez volt egyébként a Fővárosi Fellebbviteli Főügyész álláspontja is.

„A bizonyítottság hiányának jogelvére alapított felmentés nem tekinthető ítélt dolognak, így
nem keletkeztet res iudicata hatást.

Itt mind a tábla mind a főügyész visszakanyarodik 1819-be, amikoris Vuchetich Mátyás a
bizonyítottság hiányában történő felmentésről még azt írta, hogy az a teljes felmentéssel
szemben nem egyenértékű.

Ma már nem ez a szemlélet, hanem a 2/2010 sz. BJE határozatban megjelenik a helyes
értelmezés:

Legfelsőbb Bíróság HGy.1855. számú elvi határozata, amely kimondja, hogy a Be. 6. § (3)
bekezdésének d) pontjában meghatározott többszöri eljárás tilalma kizárólag a bíróság



jogerős ügydöntő határozatára vonatkozik. Ügydöntőnek pedig csak azok a határozatok
tekinthetők, amelyekben a bíróság a Be. vonatkozó szabályai (Be. 234-256. §-ai) szerint
lefolytatott bírósági eljárást követően a törvényes vádról határoz. Az ügy érdemében hoz
tehát mindenkivel szemben kötelező érvényű, a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító
vagy őt felmentő ítéletet, illetve eljárást megszüntető végzést.

Ugyancsak megjelenik ez a 1016/2004. számú büntető elvi határozatban is.

II. Ügydöntőnek azok a határozatok tekintendők, amelyekben a bíróság a Be. vonatkozó szabályai szerint
lefolytatott bírósági eljárást követően a törvényes vádról határoz. Az ügy érdemében hoz mindenkivel szemben
kötelező érvényű, a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító, vagy őt felmentő ítéletet, illetve eljárást
megszüntető végzést (Be. 257. §).

Már az első éves joghallgatóknak is tanítják Alkotmányjog I. tárgyban az Alaptörvényt,
melynek XXVIII: cikkének (6) bekezdése egyértelmű ennek a kérdésnek a megítélésében.

Ez viszont kötelező érvényű a főügyész számára is.

A másodéves joghallgatók az fentiekben említett Büntetőjog I. c. könyv 76. oldalán a
büntetőjog alapelvei között tanulják a kétszeres eljárás tilalmát.

Hogy a jog mit ért jogerős felmentő ítéleten azt az EU bíróság gyakorlata (Jean Leon Van
Sraaten kontra Hollandia és Olaszország ügy, C-150/05. 2006.szeptember 28., 61. bek).

A Kúria is foglalkozott már ezzel a kérdéssel (http://kuria-birosag.hu/hu/eu/c-49107-sz-ugy).

A "jogerősen elbírált" fogalmát illetően a 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.

A perújítási eljárás első fokú szereplői közül még egyvalaki biztosan nem olvasta a Kúria
17/2015. sz. büntető elvi határozatát.

Ő a Fővárosi Fellebbviteli Főügyész.

Szerinte ugyanis:

„A folytatólagosság egységébe eső részcselekményekkel kapcsolatban lehetőség van arra,
hogy azok ne essenek egységes megítélés alá.”

Ez azért is érdekes, mert a 6/2009. BJE határozat a Legfőbb Ügyész kezdeményezésére
született és az abban foglalt jogértelmezést a bíróságok kötelesek érvényre juttatni az
igazságszolgáltatási tevékenységük során.

http://kuria-birosag.hu/hu/eu/c-49107-sz-ugy


Persze mivel az ügyészségre az ebben foglaltak - szemben a bíróságokkal - nem kötelezőek,
de ez még nem jelenti azt, hogy a főügyész jogegységi határozatban megfogalmazott
interpretációtól eltérő következtetése igaz lenne.

Bár laikusként azt gondolom nem véletlenül jelent meg ez a határozat az Ügyészségi Közlöny
LVII. évfolyam 10. számában 2009. október 31-én.

Az említett BJE azonban már kiállta az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll eljárását
(3103/2013. (V.17.) AB határozat).

Végül nem felejtkezem beidézni azt sem, hogy Dr. Sebes Péter ügyvédem (a valóban
megbízott) mit írt másodfellebbezésében 2013. augusztus 16-án (!) a Szegedi Ítélőtábla
másodfokú tanácsának:

„A jelen másodfokú eljárással azonos időben folyik a PKKB-n 19.B. 80.076/2012. számon
egy büntetőeljárás, melyben az egyik sértett ugyancsak az Erzsébetvárosi Önkormányzat,
ugyancsak hűtlen kezelés a vád és aszerint Hunvald György polgármesterként, ugyancsak –
a vád szerint – fiktív munkavégzésre irányuló jogviszonyokkal okozott vagyoni hátrányt. A
vád szerinti bűncselekmény elkövetése ugyanazt az időszakot öleli fel, amelyet most a
másodfokú bíróság készül elbírálni. A két eljárásban tehát ugyanazon egy bűncselekmény –
álláspontunk szerint megalapozatlan – vádja miatt folyik eljárás.

(A bíróság számára nem kezelhető információ, de megemlítjük, hogy a PKKB-n folyó
eljárásban a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség 2011. év decemberében befejezte,
és tudva azt, hogy ugyanezen Központi Nyomozó Főügyészség Hunvald elleni másik
vádjáról a Bíróság 2012. február 24-én hirdet ítéletet, az ítélethirdetést követően 5 nappal,
2012. március 1-én emelt vádat a törvényi egység folytán nyilvánvalóan ugyanazon
bűncselekmény más részcselekményei miatt. Ebből egyenesen következik, hogy amennyiben
az Ítélőtábla jelen eljárásban a hűtlen kezelés miatt emelt vádakban Hunvald Györgyöt nem
menti fel jogerősen, és/vagy a PKKB ugyanezen bűncselekmények miatt nem hoz jogerős
felmentő ítéletet – és lássuk be, az ügyészi fellebbezés mellőzésére ezen sajátos eljárásokban
az esély igen kevés – vagy hatályon kívül helyezés, vagy perújítás miatt ezen vádakat újra
kell tárgyalni. Tehát előre tudható, hogy mindkét bíróság feleslegesen dolgozik, bizonyára
az időszerűség és a bírósági munkateher csökkentésének elősegítése végett.”

A Szegedi Ítélőtábla mindhárom büntetőtanácsánál megfordult ez az ügy és egyik sem ismerte
fel azt a 6/2009 BJE határozatban megfogalmazott számára kötelező érvényű felsőbb bírói
döntést, hogy a folytatólagos egységet alkotó bűncselekmény részcselekményeinek
ugyanabban az eljárásban történő elbírálása akkor is követelmény, ha az ügyész az egyes
részcselekmények miatt eltérő időpontokban és/vagy más-más bíróságok előtt emel vádat.

Itt tartok most és nem tudom hol a vége.

A t. Kúriától is ugyanazt kérem, mint a Szegedi Ítélőtáblától, hogy úgy alkalmazzák a jogot,
ahogy azt joghallgatóknak tanítják bármelyik magyar egyetemen.

Budapest, 2015. december 27.

Tisztelettel,



Hunvald György


	Ugyancsak megjelenik ez a 1016/2004. számú büntető elvi határozatban is.

