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dése kiemeli a polgári jogi 
igény érvényesítés tekinte
tében a büntetőeljárás so
rán az észszerű határidőn 
belül történő döntés köve
telményét. 

Az adhéziós eljárás több 
országban lehetséges a 
bűncselekménnyel okozott 
kár elkövető általi megtérí
tésének előmozdítása érde
kében. A büntető igazság
szolgáltatásnak kétféle 
„alap esete” a német típusú 
adhéziós eljárás, az „adhä
sions klage” és a francia tí
pusú „action civile”. Az 
„action civile” rendszer 
1808 óta létezik Franciaor
szágban. A bűncselekmény 
elkövetése miatt büntető és 

polgári igény érvényesítésére két féle actiont ismer a 
francia jog. Az állami büntetőigény érvényesítését és 
a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irá
nyuló igényérvényesítést, amely utóbbinak az a célja, 
hogy a polgári igényről a büntetőperben rendelkez
zenek.3 „Az angolszász jogfelfogás szerint nem fair az 
olyan büntetőeljárás, amelyben a magánügy megza
varja a bűnügyet (közügyet).”4 NagyBritanniában a 
sértett nem léphet fel magánfélként a büntetőeljárás
ban, nem ismert az adhéziós lejárás. Az adhéziós eljá
rás helyettesítőjeként – ahogyan azt  Görgényi Ilona 
kifejtette – azonban felfogható a kompenzációra kö
telezés, mint büntetőjogi szankció, valamint a magán
fél szerepkörének pótlását szolgálhatja az ún. „victin 
impact statement” jogintézmény (beadvány a bíróság
hoz, amelyben a bűncselekmény áldozatra gyakorolt 
hatása, következményei, fizikai, pszichikai, anyagi 
károkozás szerepelnek, illetve a büntetés kiszabással 
kapcsolatos véleménynyilvánítás).5 

A magyar szabályozás a francia modellhez áll köze
lebb, hiszen alapvető kritérium a sértett kárának a 
megtérítése, lehetőleg a büntetőeljárás keretein belül.

Történeti visszatekintés, 
különös tekintettel  
a Bűnvádi perrendtartásra
Azon igény, hogy bűncselekmény folytán sérelmet 
szenvedett fél a kárigényét a büntetőeljárás keretei 
között érvényesítse, hosszú időre visszavezethető, már 
a korai jogtörténetben is találunk olyan eseteket, ame

3  Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. 110–111. o.)

4  Tremmel – Fenyvesi – Herke: A büntető eljárásjog elmélete (Budapest–Pécs, 
Dialóg Campus Kiadó, 2012, 2014. 112. o.)

5  Görgényi Ilona: Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-
ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2006. 110–111. o.)

Dr. Fejesné Dr. Varga Zita*

A büntetőeljárásban 
érvényesített polgári jogi 

igény megjelenése 
a perújítás intézményében

Perújítás esetében az érdemben elbírált polgári jogi 
igényt újból el kell bírálni, ha ezt az ügyész, a terhelt, 
vagy a magánfél indítványozza. Kizárólag a polgári 
jogi igény, vagy a szülői felügyeleti jog kérdésében 
azonban perújításnak (új eljárásnak) csak a polgári 
perben eljáró bíróságnál lehet helye, az arra megha
tározott feltételek alapján és eljárás szerint.1 A perújí
tás témakörében ezen a ponton kapcsolódik egymás
sal a polgári és a büntető eljárási jog, mégpedig a pol
gári jogi igény büntetőeljárásban való érvényesítése 
kapcsán. A perújítás irányulhat ugyanis mind a bű
nösség kérdéskörére, mind az ezzel kapcsolatban ér
demben elbírált polgári jogi igényre, de vonatkozhat 
csak a büntető ítéletnek a polgári jogi igényt eldöntő 
részére. 

A tanulmányban a büntetőeljárásban érvényesített 
polgári jogi igényre vonatkozó perújítás szempontjait 
vizsgálom, amely szükségképpen maga után vonja, 
hogy szót ejtsünk a polgári jogi igény érvényesítésé
nek lényegi elemeiről, és egyes történeti vonatkozá
sairól.

Az adhéziós eljárásról
Az adhéziós eljárás lényege, hogy a sértett polgári jogi 
igényével csatlakozik a büntetőigényhez. 

Az adhéziós eljárás jogpolitikai indokait Tremmel 
három szempontra osztotta: a gyors reparáció szük
ségessége, az egymással ellentétes határozatok hoza
talának veszélye, perökonómiai szempontok.2 Az ál
dozatok büntetőeljárásbeli helyzetéről szóló 2001/220/
IBSZ. Európai Uniós kerethatározat 9. cikke (1) bekez

*  Bírósági titkár, Debreceni Ítélőtábla, PhD-hallgató, DE Marton Géza Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskola

1 Be. 415. § (5) bekezdés
2  Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel Flórián: Új Mag yar Büntetőeljárás 

(Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs 2004 182. o.)
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lyekben az igényérvényesítés elemei fellelhetőek, a 
tényleges adhéziós eljárás szabályai pedig már az 1896. 
évi XXX. tc.ben, a Bűnvádi perrendtartásban (Bp.) is 
igen kimunkáltan jelen vannak. 

Az első királyjog dekrétumaiban már megjelennek 
a kompenzáció lehetőségének elemei, így vérdíj fize
tése a sértettnek.6 Werbőczy Hármaskönyve – amely 
a kompenzáció intézményét deklarálja7 – a fejváltság 
ítéleténél akként ír, hogy a fejváltási ítélet alapján el
marasztalt vétkes „fejének díját, azaz váltságát vagyis 
vérdíját, úgymint a főpap, és a báró négyszáz, a ne-
mes pedig kétszáz forintot csupán a felperes vagy 
felperesnő részére tartozik fizetni. E díjra nézve a 
bíró elsőben és mindenek előtt az elmarasztalt és el-
ítélt embernek ingóságaiból, – ha ilyenek vannak, 
– azután – ilyenek nem lévén, – ha szükséges, bir-
tokjogaiból tegyen eleget…”8 A kármegtérítés,  kiegye
zés eleme jelenik meg akkor is, amikor a főbenjáró 
ítélet végrehajtásával kapcsolatban így ír: a „bírónak 
pedig az ilyen foglyot békülés és kiegyezés végett há-
rom napon át magánál kell tartania és ha ezalatt 
ellenfelével kiegyezni nem tud, akkor őt az ellenfél 
kezébe tartozik adni és szolgáltatni, hogy fejét ve-
szítse és vétkéért megbünhödjék.”9 

A bűncselekmény elkövetésével összefüggésben a 
sértett oldalán keletkező kár megtérítésére irányuló 
igény ebből következően valamilyen formában már a 
korai jogtörténeti időszakban jelen volt.10 A büntetést 
megelőzte a felek kibékítését és az áldozat kártalaní
tását elősegítő kísérlet.11 

Az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegikódex az ál
lam büntető hatalmának kizárólagosságát dekralálta, 
és a sértett érdekeit lényegében figyelmen kívül 
hagyta. A 19. században a sértett szerepe háttérbe szo
rul, és arra korlátozódik, hogy az őt ért kár megtérí
tése érdekében ún. adhéziós eljárás keretében polgári 
jogi igényt terjesszen elő, amelyet a büntetőbíróság 
vagy megítélt, vagy polgári bíróság elé utalt. 

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a Bűnvádi per
rendtartásról (Bp.) már abból indult ki, hogy bűncse
lekmény nem csak közérdeket, hanem magánérdeket 
is sért, így a bűncselekményből, azok elkövetőivel 
szemben magánjogi kötelezettség is keletkezik. Elfo
gadta az adhézió rendszerének elméletét, tehát azt, 

6  Botos Gábor: A polgári jogi igény érvényesítésének eg yes kérdései büntetőeljárás 
folyamán. Belügyi Szemle 7–8/96: 39. o.

7  Botos: i. m. 40. o.
8  Werbőcz y István Hármaskönyve (Bp., kiadja a Magyar Tudományos Akadémia 

1894. – második rész 43. czím, 224–225. o.)
9  Werbőcz y: i. m. 236. o.
10   Napjainkban A polgári jogi igény érvényesítésének hatásfokának 

növelését szolgálja, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 
törvény alapján a bűncselekmény áldozata támogatásban részesíthető, ha a 
bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti eljárás megindításához van 
szüksége jogi segítő szakjogászi tanácsadásra, vagy beadvány szerkesztetésére 
és a törvény egyéb feltételei fennállnak. 

20 08 .  január 1-jétől az ún. pártfogó ügyvédi képviselet lehetőséget biztosít 
a sértett, magvádló, magánfél, pótmagánvádló részére. Dr. Görgényi Ilona: 
Kárjóvátétel a büntetőjogban – mediáció a büntetőüg yekben (HVG-ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft., 2006.110–114. o.)

11  Botos Gábor: A polgári jogi igény érvényesítésének eg yes kérdései büntetőeljárás 
folyamán. Belügyi Szemle 7–8/96: 40. o.

hogy a kárt szenvedett sértett magánfél már a bűnper
ben is érvényesíthesse kártérítési igényét.12 Ugyanak
kor azt az elvet követte, hogy amennyiben a büntető
bíró nem ítélhet alaposan és kimerítően a magánjogi 
igény tárgyában, akkor az adhézió alapfeltétele hiány
zik és nincs többé ok a polgári bíróság hatáskörének 
megszorítására. A Bp. 489. §a fenntartotta az akkori 
judicaturának azt az álláspontját13, mely szerint ameny
nyiben a büntetőbíróság nem ítélhet a kártérítés iránti 
egész igény tárgyában és nem állapíthatja meg annak 
összegét, általában tartózkodnia kell a határozástól. 
Nagyon lényeges szempont, hogy már ekkor felismer
ték, a büntetőeljárásban törekedni kell a sértett igé
nyének jóvátételére, azonban mindezt nem lehet elő
térbe helyezni azzal, hogy a főkérdés a bűnösség kér
désében való döntés. Ahogy a Bp.hez fűzött javaslat 
is rámutat: „az adhézió hasznát biztosítsa, de a vele 
járó károknak is lehetőleg elejét vegye.” Nevezetesen: 
„…a magánjogi igény elbírálása, és a magánfél köz-
benjárása ne késleltesse a bűnper lefolyását és ne 
vonja el büntető bíróságot tulajdonképpen teendői-
nek végzésétől.”14 Ezért jelenik meg a törvényben az 
az elv, miszerint a magánjogi követelésnek polgári 
perre utasítása ellen nem ad a sértettnek perorvosla
tot, és a bűnügyi érdemleges határozat ellen a magán
jogi igény tárgyában jelentősen korlátozza a sértett 
részére a használható perorvoslatokat. Amennyiben 
a büntetőbíró a magánjogi igény tárgyában nem hatá
rozhat, vagy ha az igénylő követelése túlmegy a meg
ítélt értéken: a sértett a polgári bírósághoz fordulhat.15 
Az Auerféle Bp. magyarázat szerint: „A polgári bíró-
ság az eléje vitt magánjogi igény elbírálásánál nem 
csak a büntető bíróság fölmöntő ítéletének, hanem 
elítélést tartalmazó ítéletének döntéséhez sincsen 
köve, kivéve ha valamely különleges jogszabálynál 
fogva a magánjogi igény érvényesítésének jogalapja, 
vagy feltétele a büntető bíróságnak elítélést tartal-
mazó ítélete.”16  

A Bp. újrafelvételről rendelkező 26. fejezete nem 
nyújt a sértettnek módot arra, hogy újból a büntető
bírósághoz fordulhasson olyan magánjogi igényével 
melyet a büntető ítélet elutasított, vagy amely túlmegy 
a büntető ítéletben foglalt megállapításon. 

Már ekkor megfogalmazásra került az az elv, misze
rint az egész bűnvádi eljárásnak egyedül a magánjogi 
igény miatt újrafelvétele egyáltalán nem engedhető 
meg, valamint nem csak a méltányosság, hanem az 
anyagi igazság is követeli, hogy a sértett a büntetőbí
róság által figyelembe nem vett magánjogi igényét 
legalább a bűnvádi eljárástól elkülönítve esetleg utó
lag érvényesíthesse. Erre szolgált a Bp. 491. §a. Ez azt 
a két esetet tartotta szem előtt, ha a büntetőbíróság 

12  Botos: i. m.40. o.
13  A Királyi Kúriának 1884. évi április hó 24-én 710., 1880. évi február hó 

16-án 362. szám alatt hozott határozatai. 
14  Ügyvéd Jogtár Corpus Juris
15  A bűnvádi perrendtartás zsebkönyve. Írták: Edvi Illés Károly és Vargha Ferenc, 

Budapest, 1900., 7. o. 
16  A hatályos bűnvádi eljárási jog szabályai. (Összeállította: Dr. Auer György, 

Budapest, 1948., Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest, 7. o.)
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teljesen elutasította a magánjogi igényt, és ezt a sér
tett új bizonyítékkal tudta támogatni, vagy ha oly mér
tékben állapította meg az igényt, melyet a sértett ma
gára nézve sérelmesnek tartott. Mindkét esetben a 
sértett, amennyiben igényének perorvoslat útján már 
nem szerezhetett érvényt, azzal a polgári bírósághoz 
fordulhatott, s megállapítását, illetőleg nagyobb mér
tékben való megítélését kérhette. A törvény ragaszko
dott a legitimáció elvéhez. Megkövetelte a károsult 
sértett féltől a büntetőperben magánfélként való be
jelentkezését, határozatot kellett hozni arra nézve, 
hogy ezt elfogadjae, vagy pedig, ha a jelentkező sze
mély esetében nem látta a jogosultságot megalapo
zottnak azt vissza kellett utasítania.17

A polgári jogi igény 
érvényesítésének  
főbb szabályai, időbeli 
fázisai a hatályos 
büntetőeljárásban
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. tv. akként ren
delkezik, hogy a magánfél a terhelttel szemben azt a 
polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává 
tett cselekmény következtében keletkezett.18 A bűn
cselekménnyel okozott kár megtérítése iránt több jo
gosult is előterjeszthet kérelmet, így a sértett, a sértett 
halála esetén örököse, illetve az ügyész.19 

Az igény érvényesítésének a törvényes módja a ma
gánfél esetében bejelentés, ami szóbeli, alakszerűtlen 
akaratkijelentés, az ügyész esetében pedig a Pp.ben 
meghatározott bejelentés. 

Nincs arra kógens szabály, hogy a sértett az igényét 
mikor terjeszti elő, szabad akarata szerint megteheti 
a büntetőeljárást megelőzően, a büntetőeljárással 
együtt, és azt követően is, nincs időbeliségi szabály. A 
Be. logikai értelmezéséből azonban következik, hogy 
a polgári jogi igényt az elsőfokú eljárásban, mégpedig 
az elsőfokú bíróságnak az ügydöntő határozat megho
zatala céljából tartott tanácsülésre való visszavonulá
sig terjeszthető elő, hiszen a másodfokú eljárásban az 
összegét kiterjeszteni, felemelni nem lehet. Amint arra 
Király Tibor rámutatott: hiába jogosult a sértett már 
nyomozási szakban bejelenteni a kártérítési igényét, 
ezt még nem magánfélként teszi, ugyanis az eljárás 
ezen szakaszában még nincs magánféli pozíció. Ha a 
sértett ekkor bejelenti igényét, az ügyésznek vádeme
léskor van lehetősége arra, hogy nyilatkozzon a vád
iratban a polgári jogi igényről.20 A Be. 54. §a értelme
zésében legkésőbb az ügyésznek a perbeszédében, a 
magánfélnek az azt követő felszólalásában lehet elő
terjeszteni az ilyen irányú igényt. A gyakorlat azt mu

17  Botos: 42. o.
18  Be. 54. § (2) bekezdés
19  Be. 54. § (4), (6) bekezdés
2 0  Király Tibor: Büntetőeljárási jog, Budapest, Osiris Kiadó, 2008, 190. o.

tatja, hogy a sértettek vagy bevárják a büntetőbíróság 
határozatát (nyilván ekkor már azt nem kell bizonyí
tani, hogy sérelmükre bűncselekmény elkövetése tör
tént – a polgári bíróság eljárása nem teljesen függet
len a büntetőperben hozott ítélettől mert a bűnösség 
kérdése nem kérdőjelezhető meg) vagy a büntetőeljá
rás megindításával egy időben nyújtják be igényüket.

Előfordul, hogy mind a magánfél, mind az ügyész 
előterjeszt önállóan a polgári jogi igény érvényesíté
sére eltérő indítványt. Ekkor a bíróság a magasabb 
összegű igény keretein belül valamennyi fenntartott 
indítványt elbírálja.21

Az igényt benyújthatja a sértett hozzátartozója is, 
azonban ha meghatalmazást nem csatolt, érvényes 
polgári jogi igény hiányában kártérítésre kötelezésnek 
nincs helye.22

Ha a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos 
eljárási kérdésről e törvény nem rendelkezik, a polgári 
eljárás szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy azok e 
törvénnyel, illetőleg a büntetőeljárás jellegével nem 
ellentétesek. A terhelt a magánféllel szemben követe
lést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem 
élhet. A terhelt és a magánfél között létrejött egyezsé
get a bíróság nem hagyhatja jóvá.23 A polgári jogi igény 
érvényesítésekor összetapad a büntetőjogi és a polgári 
jogi igény, és különösen igaz ez a bizonyítási teher 
vizsgálatánál, mivel a Pp. rendelkezésével ellentétesen 
a Be.ben, ha magánfél büntetőeljárásban nem tesz 
eleget a bizonyítási kötelezettségének, igényét akkor 
is megítélhetik.24 Tremmel azonban felveti a kérdést, 
hogy meddig tart ez az összetapadás, hogyha a polgári 
jogi igény érvényesítésére nem a büntetőigénnyel 
együttesen (szimultán), hanem azt megelőzően, vagy 
az érvényesítését követően (szukcesszív) kerül sor, 
vagy már az eljárás folyamán szétválásra kerül sor.25 
A két igényérvényesítés szétválik azonban az alábbi 
esetekben:

1. tárgyalás előkészítése során az eljárás megszün
tetése,26 

2. ha a másodfokú büntetőbíróság kizárólag az el
sőfokú bíróságnak a polgári jogi igénnyel kapcsolatos 
döntését bírálja felül,27

21  BH 1988.305.
2 2  BH 1979.11.
2 3  Be. 54. § (7) bekezdés
2 4  Tar Ágnes: A kár helyreállítás jelene és jövője a mag yar büntetőeljárásban, 

Debreceni Jogi Műhely, letöltés: http://www.debrecenijogimuhely.hu/
archivum/2_2006/a_karhelyrea l l itas_jelene_es_jovoje_a_magyar_
buntetoeljarasban/, (letöltve: 2015. 10. 12.)

2 5  Tremmel–Fenyvesi–Herke: A büntető eljárásjog  elmélete 115. o.
2 6  Be. 267. §
27  Be. 379. § (1) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a 

vagyonelkobzásra, a pártfogó felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári 
jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi költség 
viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, és a másodfokú bíróság az 
ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül, ha a fellebbezést alaposnak találja, az 
ítéletnek ezt a részét hatályon kívül helyezi vagy megváltoztatja, ha a fellebbezés 
alaptalan, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. 

Be.  380. § Ha a polgári jogi igény érdemi elbírálása vagy a szülői felügyeleti 
jog megszüntetése kérdésében való döntés a büntetőeljárás befejezését 
jelentékenyen késleltetné, vagy a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más 
körülmény kizárja, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének e 
kérdésben döntő rendelkezését hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény, 
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3. felülvizsgálati és perújítás eljárásban, ha az kizá
rólag a bűnügyben megítélt polgári jogi igény ellen 
irányul,28 

4. a tárgyalás mellőzéses eljárásban kizárólag a pol
gári jogi igény tárgyában is tartható elsőfokú tárgya
lás, ha azonban kizárólag a magánfél kérte a tárgyalás 
tartását, akkor a bíróság a tárgyaláson a polgári jogi 
igényre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül he
lyezi, és az igény érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasítja,29 

5. tárgyaláson hozott ügydöntő határozatban [Be. 
332. § (4) bekezdés – az eljárás megszüntetéséről a 
magánfelet értesíti azzal, hogy a polgári jogi igényét 
egyéb törvényes úton érvényesítheti; Be. 335. § (1) be
kezdés – érdemben elbírálja vagy egyéb törvényes 
útra utasítja].

Ha a polgári jogi igény érvényesítése megelőzi a 
büntetőeljárást, a későbbi büntetőeljárásban a bünte
tőjogi felelősséget önállóan kell elbírálni: a terhelt kö
vetette el és milyen bűncselekményt. A bíróságot, 
ügyészt, nyomozó hatóságot nem köti más eljárásban, 
így a polgári eljárásban megállapított tényállás. Ez 
esetben a sértett, az ügyész polgári bíróság előtt a Pp. 
szabályai szerint érvényesíti az igényét. Polgári jogi 
igény ítélt dolog címen történő elutasításának van he
lye, ha a magánfél igényét a polgári bíróság már jog
erősen elbírálta. Ekkor lehetősége van perújításra a 
Pp. szabályai szerint a polgári bíróság előtt.

Amennyiben a büntetőeljárás jogerős lezárása után 
kerül sor a polgári jogi igény érvényesítésére, akkor 
az történhet polgári bíróság előtt, a Pp. szabályai sze
rint, mert a büntetőeljárásban nem volt érvényesítve 
az igény – azonban Pp. 4. §a alapján viszont a polgári 
bíróság határozatában nem állapíthatja meg, hogy az 
elítélt nem követte el ezt a bűncselekményt. Ha a bün
tetőbíróság a sértett polgári jogi igényét egyéb törvé
nyes útra utasítja – ez nem érdemi döntés, ezért a sér
tett a polgári jogi igényét a polgári bíróság előtt a Pp. 
szabályai szerint érvényesítheti. Ha a büntetőbíróság 
részben ad helyt a polgári jogi igénynek – a fennma
radó részben polgári per megindítása lehetséges a Pp. 
szabályai szerint. Végezetül, amennyiben a büntető
bíróság elutasítja a polgári jogi igényt, lehetőség van 
más jogcímen és más ténybeli alapból származóan ke
reset benyújtására a polgári bírósághoz.

Az együttes szimultán igény érvényesítés esetén 
polgári jogi igényt érdemben elbírálni csak a bűnös
séget megállapító ítéletben lehet. Az eljárást megszün
tető végzésben polgári jogi igény elbírálására nincs 
mód, egyéb törvényes útra utasítás van. Ebből követ
kezően a büntetőügyben hozott döntés kétféle: ér
demi, nem érdemi.

illetőleg a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt egyéb törvényes 
útra utasítja.

2 8  Be. 403. §, 411. §
29  Be. 548. § 

Döntés a büntetőügyben  
a polgári jogi igényről
A büntetőbíróság dönthet akként, hogy a bűnösség 
megállapítása mellett a polgári jogi igényt teljesen 
megítéli. Ezzel azt juttatja kifejezésre, hogy a magán
fél kára a bűncselekmények elkövetése során keletke
zett, vagyis megállapítja a kártérítés jogalapját, a kár
térítés összegszerűségét. A bíróságnak a tényállás 
megállapítása során kötelessége a bűncselekménnyel 
okozott kár, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, 
vámbevétel csökkenés összegének, illetve bűncselek
mény elkövetési értékének megállapítása. Amennyi
ben e körben kétséget kizáró bizonyítékok állnak ren
delkezésre, vagyis a vádlott büntetőjogi felelőssége 
megállapítható, nincs szükség további bizonyításra a 
polgári jogi igény tekintetében sem, hiszen a fentiek 
egyszersmind a bűncselekménnyel a sértettnek oko
zott kár mértékét is jelentik. Ezért a bíróságnak a tény
állásban megállapított mértékig kötelessége a polgári 
jogi igényt érdemben elbírálni. 

Ha a bíróság a törvény kötelező rendelkezése elle
nére elmulasztja a polgári jogi igényről történő rendel
kezését, vagy a kétséget kizáróan tisztázott polgári jogi 
igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, úgy 
megsérti a kötelező rendelkezést. Az egyéb törvényes 
útra utasítás ellen fellebbezésnek nincs helye, ha pedig 
a bíróság elmulasztott rendelkezni, akkor nincs ítéleti 
rendelkezés. Ugyanakkor a 81/2010. BK vélemény fej
tette ki e tárgykörben, hogy az ítélet bármely okból 
megfellebbezhető, és ez esetben a másodfokú bíróság 
felülbírálata az azt megelőző egész eljárásra kiterjed. 
Így hivatalból dönt az olyan járulékos kérdésekben is, 
mint a polgári jogi igény. Az officialitas elve alapján a 
másodfok pótolja az elsőfokú bíróság mulasztását.

A büntetőbíróság dönthet úgy, hogy a bűnösség 
megállapítása mellett a polgári jogi igényt elutasítja. 
Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a bíróság nem 
látja megalapozottnak a magánfél igényét, tehát vagy 
egyáltalán nem keletkezett kár, vagy nincs okokozati 
összefüggés a kár bekövetkezte és a bűncselekmény 
elkövetése között. 

Ha a bíróság elutasította a magánfél igényét, akkor 
is lehetősége van a sértettnek, mint felperesnek kere
setet benyújtani a polgári bírósághoz, feltéve, hogy 
abban más jogcímen és más ténybeli alapból származó 
igényt kíván érvényesíteni. Ilyenkor a büntető ítélet 
indokolása a polgári bíróságot nem köti, a polgári per
ben lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképpen 
eltérő tényállás is megállapítható.

Előfordul, hogy a bűnösség megállapítása mellett 
részleges megítélést alkalmaz a polgári jogi igényben, 
és az igény megítéltet meghaladó részét egyéb törvé
nyes útra utasítja. Ha a bíróság által megállapított ér
ték kisebb, mint az érvényesített polgári jogi igényben 
szereplő összeg, a polgári igénynek a tényállásban 
megállapított értéket meghaladó részének érvényesí
tését a bíróság egyéb törvényes útra utasítja.
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Egyéb törvényes útra is utasíthatja a polgári jogi 

igényt, amely nem érdemi határozat, nem jelent ítélt 
dolgot. Kötelező ilyen határozatot hozni, ha egyálta
lán nem érvényesíthető a büntetőügyben a polgári 
jogi igény, vagy az eljárásban olyan mozzanat követ
kezett be, amely ellehetetleníti az érdemi elbírálását. 
Pl. az eljárás megszüntetésére, vagy a vádlott felmen
tésére kerül sor. A fakultatív feltételt a Be. 335. § (1) 
bekezdése határozza meg, e szerint, ha jelentősen kés
leltetné az eljárás befejezését, akkor a bíróság a pol
gári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasítja.

A vádlott felmentése esetén a bíróság a büntetőjogi 
felelősségről dönt és nem a polgári jogi felelősség jog
alapjáról. Ezért, ha a vádlott büntetőjogi felelősségé
nek megállapítására nem került sor, a bíróság a polgári 
jogi igény tekintetében sem dönthet, hanem annak 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. Egy fel
mentő ítéletnél nem valósulnak meg ismérvek, nincs 
bűncselekmény, nincs sértett, vagy elítélhető terhelt, 
így a felmentő ítéletben polgári jogi igény érdemben 
helyt adással nem bírálható el, ilyenkor egyéb törvé
nyes útra kell utasítani. Ez azonban nem zárja ki an
nak a lehetőségét, hogy a magánfél más jogcímen más 
ténybeli alapból származó, de nem a bűncselekmény
nyel összefüggésben keletkezett igényét érvényesít
hesse a polgári bíróság előtt. Büntetőbíróságnak pol
gári jogi igényt elutasító határozata nem teremt ítélt 
dolgot.30 Ha a vádlottat a bíróság részben felmenti, e 
cselekménnyel összefüggésben a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra kell utasítani, míg 
azon bűncselekmények kapcsán, amelyekben a bün
tetőjogi felelősségét megállapítja az igényt elbírálja. 

Az eljárást megszüntető végzésben a törvény egy
általán nem teszi lehetővé a polgári jogi igény elbírá
lását. Az eljárás megszüntetése esetén a bíróság a pol
gári jogi igényről nem határoz. A megszüntető okok 
ugyanis olyan természetűek, amelyek a büntetőjogi 
felelősségre vonás menetét megakasztják. Ha a bünte
tőeljárás folytatásának akadálya van, akkor semmi sem 
indokolja, hogy a polgári jogi igényről a büntetőügy
ben eljáró bíróság döntsön. A magánfelet az eljárás 
megszüntetéséről azzal a tájékoztatással kell értesí
teni, hogy a polgári jogi igény érvényesítésére egyéb 
törvényes úton van lehetőség.31 A polgári jogi igény 
érvényesítését akkor is egyéb törvényes útra kell uta
sítani, ha az indítványnak a büntetőeljárásban való 
érdemi elbírálását más körülmény zárja ki.32 A pol
gári jogi igény elbírálása akkor késlelteti jelentékenyen 
az eljárás lefolytatását, ha a büntetőjogi főkérdésében 
a bíróság már döntést tudna hozni, ám a további eljá
rási cselekmények lefolytatását, illetve további bizo
nyítás felvételét kizárólag a magánfél igénye indo
kolna. További kivételt jelent az érdemi elbírálás kö
telezettsége alól az 54. § (2a) bekezdése alapján elő

3 0  Tremmel – Fenyvesi – Herke: A büntető eljárásjog elmélete 114. o., BH 2003.493.
31  Be. kommentár 1349–1350. o.
32  Be. kommentár 1347. o. 

terjesztett polgári jogi igény (itt a polgári jogi igény 
az ingatlannal kapcsolatos rendelkezési jogot vagy az 
ingatlan birtoklásának jogát érinti), és ideiglenes in
tézkedés iránti kérelem, ugyanis azt a bíróság a tár
gyalás megkezdésekor megküldi a polgári perrend
tartás szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező 
bíróságnak. A polgári jogi igény érvényesítésének 
egyéb törvényes útra utasításának sajátos esetét ren
dezi a Be. 548. § (3) bekezdése. Amennyiben ugyanis 
a tárgyalás mellőzésével büntetést kiszabó végzés kap
csán kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelke
zés miatt a magánfél kéri a tárgyalás tartását, a tárgya
láson a bíróság a polgári jogi igényre vonatkozó ren
delkezést hatályon kívül helyezi és az igény érvénye
sítését egyéb törvényes útra utasítja. Az egyéb törvé
nyes út elsősorban a kereset benyújtását jelenti polgári 
bírósághoz a Pp. szabályai szerint. 

A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos 
eljárás illetékköteles. A feleket jövedelmi és vagyoni 
viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog il
leti meg a bűncselekményből – ide nem értve a sze
mély életében, testi épségében vagy egészségében 
okozott kárt –, valamint a szabálysértésből származó 
kár megtérítése iránti igény esetén.33 Ezért nem lehet  
a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes 
útra utasítani, mert a magánfél az illetéket nem rótta 
le.34 Amennyiben a bíróság a magánfél által érvénye
sített polgári jogi igénynek helyt ad, a terheltet köte
lezi a magánfél készkiadásainak és képviselője kész
kiadásainak és díjának megfizetésére. Ha nem, akkor 
azt a magánfél viseli. Ezért itt is érvényesül az a pol
gári jogi szabály, hogy az eljárás költségeit a pervesz
tes fél köteles viselni. A megítélt polgári jogi igény 
után a terhelt illeték lerovására is köteles.

Perújítás és polgári jogi 
igény
Érdemes megvizsgálni azt is, amikor a büntetőeljárás
ban érvényesített és érdemben elbírált polgári jogi 
igény kapcsán perújítást nyújtanak be. Ebből követ
kezően azon határozatot vizsgálhatjuk, amikor a bün
tetőügyben a bűnösség megállapítása mellett a polgári 
jogi igényről is érdemi döntés született. A perújítási 
indítványban a jogerős határozatnak a büntető igény 
tárgyában rendelkező részét, vagy a büntető igénnyel 
kapcsolatos rendelkezés mellett az azzal összefüggő 
polgári jogi igényre vonatkozó részét is támadni lehet,  
de irányulhat az újbóli elbírálás igénye kizárólag a pol
gári jogi igény újbóli elbírálására is. 

Abban az esetben, amennyiben a perújítási indít
vány szorosan kapcsolódik a bűnösség kérdéséhez, 
úgy a perújítási indítványt kizárólag a büntetőbíróság 
bírálhatja el az arra vonatkozó Be. szabályok alapján.  
Mivel a Be. 409. §a szigorúan meghatározza a perújí

33  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdése.
3 4  BH 1975.410. 
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tást kezdeményezők körét, ebből következően a sér
tett nem jogosult perújítási indítvány benyújtására a 
büntetőbírósághoz, hanem amennyiben sérelmesnek 
tartja a polgári jogi igény keretében hozott határoza
tot, csak a más jogosult által kezdeményezett perújí
tásban tehet indítványt a polgári jogi igény elbírálá
sára. 

Az alapügyben elbírált polgári jogi igény büntető
ügyben történő újabb elbírálásához ugyanis kifejezet
ten erre irányuló kérelem kell, nem érvényesül a 
hivatalbóliság elve, a bíróság nem bírálja felül hivatal
ból a polgári jogi igényt a perújítási eljárásban, csak 
akkor, ha azt a terhelt, ügyész vagy magánfél indítvá
nyozza. Vagyis e tekintetben megjelenik a Pp.ben ér
vényesülő elv, a ne ultra petitum, a kérelemhez kötött
ség elve.  

A Be. nem jogosítja fel a magánfelet a perújítás kez
deményezésére, de a már folyó perújítási eljárásban 
ő is kérheti a polgári jogi igény újbóli elbírálását. 
Vagyis csatlakozik ez esetben a perújításhoz. Ebből 
következik, hogy a terhelt, a védő, az ügyész illetve a 
pótmagánvádló által indítványozott perújításban, 
amennyiben azt elrendelik, abban az esetben is csak 
akkor dönthet újból a büntetőbíróság a polgári jogi 
igényben, ha azt kérelmezik. A polgári jogi igény új
bóli elbírálása tehát járulékos jellegű. 

Az új eljárásban lefolytatott bizonyítás eredményé
hez képest a bíróság, ha a perújítást alaposnak találja, 
az alapügyben érdemben elbírált polgári jogi igényt 
újból elbírálja, az alapügyben hozott ítéletet, vagy az 
ítéletnek perújítással megtámadott részét hatályon kí
vül helyezi, és új ítéletet hoz, de ha a perújítási indít
ványt a terhelt javára terjesztették elő, úgy az ítéletet 
hátrányára nem lehet megváltoztatni.35 A bíróságnak 
a perújítási tárgyaláson a perújítási indítványból kö
vetkező felülbírálati jogon túl terjedő revíziós jogo
sultsága nincs. A polgári jogi igényt érdemben eldöntő 
rendelkezés megváltoztatása e feltétel esetén is csu
pán akkor lehetséges, amennyiben a perújítás ered
ményeként a tényállás a polgári jogi igény jogalapját, 
vagy összegszerűségét érintően módosul. A magánfe
let a perújítási tárgyalás határnapjáról értesíteni kell 
és részére az új érdemi határozatot is kézbesíteni szük
séges. Perújítás elrendelése esetén a perújítási eljárás 
lefolytatására a bírósági eljárás általános szabályait és 
az elsőfokú bírósági eljárás rendelkezéseit a perújítás 
jellegéből folyó eltérésekkel kell alkalmazni.36 Ebből 
következően a polgári jogi igény érdemi elbírálása 
esetén ismét a polgári eljárásjogi szabályok kerülnek 
alkalmazása.

Az előterjesztő az indítványt mindaddig visszavon
hatja, amíg a bíróság a perújítás megengedhetősége 
kérdésében határozatot nem hozott, tehát amennyi
ben a perújítási indítvány alapossága folytán a perújí

35 Büntetőeljárás jog II. – Podor Tibor, Székely Ákos, Vaskuti András – jogi 
szakvizsga kézikönyvek, Novissima Kiadó, 2011., 193–194. o.

36 Be. 414. § (3) bekezdés.

tás elrendelésére kerül, a perújítási indítvány már nem 
vonható vissza. 

Külön kell szólni a védő szerepköréről a perújítási 
eljárásban. A védőt megilleti az a jog, hogy saját jogán 
perújítási indítványt nyújtson be, ennek csak az a tör
vényi korlátozása, hogy ezt akkor nem teheti meg, 
amennyiben azt a terhelt megtiltotta. Ezenkívül meg
illeti a védői funkcióból eredő képviseleti jog is, az, 
hogy a terhelt képviselőjeként eljárjon akkor, amikor 
a terhelt nyújtja be a perújítási indítványt. Ebből kö
vetkezően lehetséges, hogy a védő által saját jogán 
kezdeményezett perújítási eljárásban a polgári jogi 
igény újbóli döntésére irányuló terhelti, magánféli ké
relem kerül benyújtásra. 

Más eljárási keretek között folytatható le a perújítás, 
ha kizárólag a határozatnak a polgári jogi igényre vo
natkozó része ellen irányul. Egyedül a polgári jogi 
igény kérdésében ugyanis perújításnak csak a polgári 
bíróság előtt lehet helye, az arra meghatározott okok 
alapján és eljárás szerint: ebben az eljárásban a bün
tetőbíróság ítéletének azt a részét, amely a polgári jogi 
igényre vonatkozik, az eljáró bíróság vagy más ható
ság ugyanúgy teszi újabb elbírálás tárgyává, mintha 
azt előtte lefolytatott alapügyben hozta volna.37 Az 
ilyen perújítási indítványt a Pp. alapján vizsgálja meg 
és bírálja el a polgári bíróság. A perújításra ilyenkor a 
polgári perrendtartásban meghatározott feltételek 
irányadók.38 A Pp. alapján azonban a perújítási kére
lem előterjesztésének határideje szabályozott, a meg
támadott ítélet jogerőre emelkedésétől, illetve a per
újítási okról való tudomásszerzéstől számított 6 hóna
pon belül, de legfeljebb a jogerőre emelkedéstől szá
mított 5 év elteltéig lehet helye. 

Bővül a perújítási indítványt előterjesztők köre: ter
helt, ügyész, illetve fontos, hogy a magánfél is előter
jeszthet ilyen irányú perújítási kérelmet39 a polgári 
bíróság előtt. Ha a magánfél indítja, a büntetőügy ter
heltje lesz a per alperese. A polgári peres eljárásban 
– ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás 
tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, 
jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés 
vagy követelésrész értéke az illeték alapja, azonban itt 
is érvényesül a tárgyi illetékmentesség.40 A felperes a 
keresetétől a per érdemi tárgyalása előtt az alperes 
hozzájárulása nélkül is elállhat, de az érdemi tárgya
lás megkezdését követően csak akkor, ha az elálláshoz 
az alperes hozzájárult. Amennyiben nem nyilatkozik, 
a pert a bíróság megszünteti.41 

A védő szerepköre annyiban más, mint a büntető
eljárásban, hogy a büntetőítélettel kapcsolatos polgári 
jogi igény kérdésében perújítást saját jogán nem nyújt
hat be, azonban képviselőként részt vehet a polgári 

37 Horváth János – Nag y Emil: A polgári jogi igény érvényesítése a büntetőeljárásban 
(Ügyészi Kiskönyvtár, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1963. 85–86. o.

38 Pp. 260. § – 269. § 
39 Király: i. m. 569. o.
4 0 Az illetékekről szóló törvény 39. § (1) bekezdése 
41 KGD 2001.319. 
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perben, meghatalmazás alapján mind a terhelt, mind 
a magánfél által kezdeményezett perújításban eljárhat. 

Ha a bíróság a perújítási kérelmet megengedhető
nek találta és a pert újra tárgyalta, a tárgyalás eredmé
nyéhez képest az alábbi döntéseket hozhatja:

a) Ítélettel
– a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja, 

mert a perújítási kérelem érdemben alaptalan 
volt. Ez esetben akként rendelkezik, hogy a bün
tetőbíróság ítéletének polgári jogi igény kérdésé
ben való döntését fenntartja;

– a megtámadott ítéletet részben, vagy egészben 
hatályon kívül helyezi és új ítéletet hoz (mert a 
perújítási kérelem érdemben alapos volt). A ma
rasztalás összegét módosítja. Ez esetben a bünte
tőbíróság perköltségviselésére és az illetékre vo
natkozó döntését is módosítani kell.

b) Végzéssel
– a megtámadott ítéletet , illetve ítéleti hatályú dön

téseket hatályon kívül helyezi és a pert megszün
teti, illetve az áttételről dönt (ha már ezt a bíró
ságnak az alapeljárásban meg kellett volna ten
nie);

– a pert megszünteti (az alapügyben hozott döntést 
nem érintve, ha a perújítási eljárás vonatkozásá
ban permegszüntetési ok áll fenn).42 

Kérdésként merülhet fel annak vizsgálata, hogy mi 
történik akkor, ha a marasztalás összege nagyobb lesz, 
mint a büntetőbíróság által megítélt összeg, és ez ki
hat a büntető minősítésre. Mivel a polgári bíróság a 
büntető ítéletnek a bűnösségre vonatkozó részét nem 
bírálhatja felül, így esetlegesen a terhelt terhére a bün
tetőbíróság előtt az ügyész vagy a pótmagánvádló per
újítást indítványozhat. Az új polgári perrendtartás 
koncepciója szerint fenntartandó a perújítás jelenlegi 
formája és a rá vonatkozó szabályozás.43

Ha a büntetőügyben hozott alapítéletnek a polgári 
jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezését támadó 
perújítási kérelem alaposnak látszik, nem a büntető
bíróság, hanem a polgári perben eljáró bíróság, vagy 
az igény eldöntésére hatáskörrel bíró más hatóság dönt 
a perújítás megengedhetősége kérdésében.44 

Szintén a polgári bíróság dönt az egyéb érdekelt va
gyonelkobzásra kötelezéssel összefüggő tulajdoni igé
nyéről is. Az, akinek a jogára vagy jogos érdekére a 
büntetőeljárásban hozott határozat közvetlen hatással 
lehet, az őt érintő körben indítványokat és észrevéte
leket tehet, a határozat reá vonatkozó rendelkezése 
ellen jogorvoslattal élhet.45 Egyéb érdekeltként vesz 
részt a büntetőeljárásban a terheltként felelősségre 
nem vont az a természetes vagy jogi személy, aki bűn
cselekményből eredő vagy bűncselekmény elkövetése 
során, avagy ezzel összefüggésben szerzett vagyonnal 
gazdagodott, s emiatt vele szemben vagyonelkobzást 

42  Pp. 268. § 
43  A Kormány 2015. január hó 14. napján megtartott ülésén elfogadott 

Koncepció
4 4  BH 1985.97. 
45  Be. 55. § (1) bekezdés

lehet elrendelni. Ez esetben az ítélet jogerőre emelke
dését követően a tulajdonjogi igényét egyéb törvényes 
úton, polgári perben érvényesítheti.46 

Összegzés
Botos Gábor meglátása szerint „mind a mai napig tart 
az idegenkedés a polgári jogi igény megítéléstől a bün
tetőbírák részéről. Lehet, hogy régen az ok valóban 
kényelemszeretet volt, ma azonban már más okai van
nak. Egyrészt a büntető bírák túlterheltsége, másrészt 
az, hogy a polgári jogi igények nincsenek részletesen 
kidolgozva, összhangban a sértetti értékmegjelöléssel 
és valós forgalmi értékkel, jó és használható szakvé
leményekkel alátámasztva”47. Hasonló álláspontot fo
galmazott meg Tar Ágnes is, szerinte a bíróságok vo
nakodnak dönteni a polgári jogi igényről. Rámutatott 
arra, hogy Franciaországban, ahol jól működik a sér
tett kártérítési igény érvényesítése a büntetőperben, 
az lehet az oka, hogy nagyobb az átjárhatóság a bün
tető és polgári ügyszak között, és „egy bíró életében 
valószínűleg mindkét ügyszakban fog tárgyalni.”48 Ál
láspontom szerint a törvényi szabályozás kötelező 
esete miatt 49 ma már ez nem jelenik meg ilyen élesen, 
de kétségtelen, hogy fennáll az ilyen „idegenkedés” a 
más jogterületre való átjárás miatt.

Megállapítható, hogy civilisztikai ügyszakban igen 
kevés a másodfokú bíróság elé kerülő perújítási ügy, 
és a polgári bíróságokhoz elvétve érkezik büntetőügy
ben elbírált polgári jogi igénnyel kapcsolatos perújí
tási ügy. Ha ennek okait vizsgáljuk, az alábbiakra kö
vetkeztethetünk:

– A sértettek nagy része a bűncselekménnyel oko
zott polgári jogi igényét, amennyiben nem sike
rül az elkövetővel egyezségre jutni, úgy polgári 
bíróságnál érvényesíti.

– Amennyiben a büntetőbíróság előtt érvényesíti, 
és ez a bíróság a polgári jogi igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasítja, akkor értelemsze
rűen nem is tehet mást, mint csak a polgári bíró
ság előtt indít ez ügyben eljárást, amely nem per
újítás lesz.

– Ha büntetőbíróság előtt perújítás indul, nem fel
tétlenül jelenti, hogy a magánfél sérelmesnek 
tartva a polgári jogi igény kérdésében történő 
döntést is, fellép.

– A sértett egyezséget is köthet a polgári jogi igény 
kérdésében, s ez esetben erre nézve nem kerül 
sor bírósági döntés meghozatalára.

A büntető ügyszakban relatíve igen magas számú 
perújítással találkozhatunk, amelyből következik, 
hogy egy állandó számú terhelti réteg által folyamato

4 6  BH 2013.38.
47  Botos: i. m. 43. o.
4 8   Tar Ágnes: A kár helyreállítás jelene és jövője a mag yar büntetőeljárásban, 

Debreceni Jogi Műhely, letöltve: 2015. 10. 12.,
http://www.debrecenijogimuhely.hu/archivum/2_2006/a_karhelyreallitas_

jelene_es_jovoje_a_magyar_buntetoeljarasban/ 
49 Be. 335. § (2) bekezdés  
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san igénybevett jogorvoslati eszköz a perújítás. Ezek
ben az ügyekben a perújítás a büntetőjogi főkérdéshez 
kapcsolódóan történik, s amennyiben a terhelt sérel
mesnek tartja a polgári jogi igény kérdésében való 
döntést, valószínűsíthetően a bűnösség kérdésében 
való döntést is vitatja. Bár ettől eltérő eset is előfordul, 
így egy konkrét ügyben a terhelt bűnösségét megál
lapították, a polgári jogi igényt elbírálták és kötelezték 
a magánfél részére kártérítés megfizetésére. A terhelt 
a mellékbüntetés valamint a polgári jogi igény miatt 
nyújtott be perújítást a büntetőbírósághoz, amely az 
elrendelt perújítást követően is elutasításra került.50

5 0  Debreceni Ítélőtábla Bkf.I.26/2005.

A büntetőeljárásban a polgári jogi igény érvényesí
tése szorosan kapcsolódik a polgári jog területéhez, 
szabályai alkalmazásához, a perújítás pedig mennyire 
összetett jogintézmény. A Be. perújításra vonatkozó 
szabályai közül csupán egy bekezdés vonatkozik a pol
gári jogi igény tekintetében történő perújításra, mégis 
olyan sok kapcsolódási pontot érint a két jogterület, 
nevezetesen a polgári eljárásjog és a büntetőeljárás 
jog, hogy a szabályok törvényes, pontos alkalmazása 
igen nagy felkészültséget, jogismeretet igényel. Külö
nösen igaz ez azért is, mert ritkán találkozunk vele, 
nincs sok támpontot adó közzétett büntető bírósági 
döntés. 
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