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Az elsőfokú bíróság ügydöntő 
határozatai 

Olvasólecke: 

 
3 oldal 

 
6 perc 

Kapcsolódó 
videólecke: 

 
9 perc 

 
I. Összefoglaló 
 
A bíróság ügydöntő határozatot hoz, ha a vádról határoz, azaz a büntetőjogi 
felelősség kérdését dönti el (ítélet); vagy nem dönti el, de az eljárást véglegesen 
lezárja (eljárást megszüntető végzés). 

 
 
Bűnösséget megállapító ítéletében a bíróság a vádlottat 
bűnösnek mondja ki, ha  megállapítja, hogy 
bűncselekményt követett el és büntethető.  
 
 

Ennek konjunktív feltételei a következők: 1. a  bíróság bizonyítékok értékelése 
során arra a meggyőződésre jut, hogy a cselekmény és annak a vádlott általi 
elkövetése bizonyított; 2. a cselekmény a Btk. szerinti bűncselekmény (azaz 
tényállásszerű, jogellenes és bűnös); illetve 3. a vádlott büntethető (azaz nem áll 
fenn vele szemben büntethetőségi akadály). A bűnösséget megállapító ítélet 
rendelkező része tartalmazza: 1. a bíróság döntését arról, hogy a vádlottat 
bűnösnek mondja ki; 2. a kiszabott büntetést, illetve az alkalmazott intézkedést, 
valamint az egyéb jogkövetkezményeket; 3. a bíróság által megállapított külön 
magatartási szabályokat, abban az 
esetben, ha a bíróság a vádlottat 
pártfogó felügyelet alá helyezi; 
továbbá 4.  azt is, ha a bíróság a 
büntetés kiszabását mellőzi. 
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Felmentő ítéletet akkor hoz a bíróság, ha 1. a vádlott 
bűnössége nem állapítható meg és 2. nem került sor az 
eljárás megszüntetésére. Ezeket együttesen  a felementő 
ítélet konjunktív feltételeinek nevezzük. 
 
A felementő ítélet okait illetően négy esetkört különböztethetünk meg: 1. a 
cselekmény nem bűncselekmény; 2. a bűncselekményt nem a vádlott követte el; 
3. nem bizonyított a bűncselekmény elkövetése vagy az, hogy a bűncselekményt 
a vádlott követte el; vagy 4. a vádlott büntethetőségét, illetve a cselekmény 
büntetendőségét kizáró ok állapítható meg. A felmentő ítélet rendelkező része 
tartalmazza a bíróság döntését arról, hogy a vádlottat a vád alól felmenti; továbbá 
meg kell jelölni benne azt az okot is, amelyre a bíróság a felmentő ítéletet 
alapította.  
 

Az eljárást megszüntető végzés olyan határozat, amely 
a büntetőjogi felelősség kérdését nem dönti el (azaz a 
bíróság nem állapít meg bűnösséget és nem szab ki 
büntetést sem), de az eljárást véglegesen lezárja. Az 
eljárás megszüntetésére az arra okot adó körülménytől 
(általában a büntethetőségnek utólag bekövetkezett 

akadálya vagy valamely eljárási akadály) függően ügydöntő és nem ügydöntő 
végzéssel egyaránt sor kerülhet.  
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II. Ellenőrző kérdések 
 

1. Mely esetekben hoz a bíróság ügydöntő határozatot? 
2. Melyek a bűnösséget megállapító ítélet feltételei? 
3. Melyek a felmentő ítélet feltételei? 
4. Melyek a felmentő ítélet okai? 
5. Mit jelent az eljárást megszüntető végzés? 
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