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Fedor Anett:  

A felismerésre bemutatás vizsgálatának fontossága egy rablás tükrében 

 

A felismerésre bemutatás lefolytatásával születő vallomás esetében is felmerül(het) 

annak befolyásolása, így a vonatkozó szabályok és szakirodalom tanulmányozására, 

valamint egy a rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt 

jelenleg harmadfokú bíróság előtt folyamatban lévő ügy elemzésére ösztönzött Elek 

Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban című műve.1 Az említett 

ügynek a téma szempontjából történő ismertetését azért tartom fontosnak, mert 

kiváló példaként szolgál arra, hogy a büntetőeljárásban a felismerésre bemutatás 

eredményének értékelése, bizonyító erejének vizsgálata kiemelkedő, akár döntő 

jelentőséggel bír(hat) a döntéshozatal során. 

 

A felismerésre bemutatás jogszabályi háttere  
 

A felismerésre bemutatásról egyrészt a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

[Be.], valamint a 23/2003. (VI. 24.) IM-BM együttes rendelet [Nyor.] néhány paragrafusa 

rendelkezik.2 Ezen szabályok közül elengedhetetlen a személy felismerésre vonatkozók 

ismertetése.  

 

A Be. szerint a bíróság, illetőleg az ügyész felismerésre bemutatást rendel el és tart, ha az 

a személy felismerése céljából szükséges. /122.§ (1)/ A felismerésre bemutatást - ha az 

ügyész másként nem rendelkezik - a nyomozó hatóság is elrendelheti, és tarthatja. /123.§ 

(3)/ A terheltnek vagy a tanúnak felismerésre legalább három személyt kell bemutatni. 

/122.§ (1)/ A felismerésre bemutatás előtt azt, akitől a felismerés várható, részletesen ki 

kell hallgatni arról, hogy a kérdéses személyt milyen körülmények között észlelte, milyen 

kapcsolata van vele, milyen ismertetőjeleiről tud. /122.§ (2)/ Személyek bemutatása 

esetén az ügytől független és a felismerést végző által nem ismert, továbbá a kérdéses 

személlyel a fő ismertetőjegyekben megegyező tulajdonságú - különösen vele azonos 

nemű, hasonló korú, testalkatú, bőrszínű, ápoltságú és öltözetű - személyeket kell a 

kérdéses személlyel egy csoportba állítani. A kérdéses személynek a csoporton belüli 

elhelyezkedése a többitől jelentősen nem térhet el és nem lehet feltűnő. /122.§ (3)/ A 

terheltnek vagy a tanúnak – ha más lehetőség nem áll rendelkezésre – felismerésre 

személy fényképen, illetőleg más adathordozón rögzített kép-, illetőleg hangfelvétele is 

bemutatható. /122.§ (1)/ A felismerésre bemutatásra a szemle szabályait értelemszerűen 

alkalmazni kell /123.§ (1)/, lefolyását rendszerint kép- vagy hangfelvevővel, vagy egyéb 

berendezéssel rögzíteni kell, a rögzített kép- vagy hangfelvételt az iratokhoz kell csatolni 

/123.§ (5)/.  

 

A Be. a felismerésre bemutatás befolyástól mentes végrehajtása és annak ellenőrzése 

érdekében mind a bizonyítási eljárás előkészítésére, mind annak dokumentálására fontos 

garanciális szabályokat tartalmaz. E szabályokat egészítik ki a Nyor. rendelkezései. 

 

A Nyor. szerint a felismerőt nyilatkoztatni kell arra, hogy a személyt milyen ismérvek 

alapján azonosította. /47.§/ A felismerésre együttesen bemutatott személyről 
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fényképfelvételt kell készíteni, és azt a nyomozás iratai között el kell helyezni. /45.§ (2)/ 

Külön szakasza szabályozza a fénykép bemutatására vonatkozó előírásokat, melyek 

szerint a bemutatásra kerülő személy fényképét legalább három, hozzá hasonló külsejű 

személy vagy tárgy fényképe között kell elhelyezni és a fényképeket sorszámmal kell 

ellátni. A fényképeket a jegyzőkönyv mellékletét képező fényképtablóban a felismerőnek 

történt bemutatásuk előtt véglegesen rögzíteni kell. Fényképalbum alkalmazása esetén a 

fényképeket a felismerésre bemutatás előtt – megnevezés nélkül – sorszámozottan, 

véglegesen rögzíteni kell. /46.§/ A bevezető részben említett, ismertetni kívánt ügy 

szempontjából pedig a következő fontos szabályt írja elő a Nyor. 44.§-ának (3) 

bekezdése: „Nem szabad felismerésre bemutatni azt a személyt, akit a nyomozás során 

fényképnek nyilvános, előzetes bemutatásával kutattak fel, vagy akit a felismerő személy 

a nyomozási cselekmények végrehajtása során láthatott.”  

 

Ezen részletszabályokon túl a Nyor. 44.§-a általános rendelkezést tartalmaz amely szerint 

a felismerésre bemutatást olyan körülmények között kell végrehajtani, amelyek a 

felismerő befolyásolását kizárják. 

 

A felismerésre bemutatás végrehajtása, értékelése  
 

A bizonyítási eljárás végrehajtását több szakaszra oszthatjuk, így beszélhetünk 1) annak 

előkészítéséről, azaz a felismertetésre való felkészülésről, ezen belül a befolyásolás 

mentes felismerés feltételeinek biztosításáról, mely jelenti a felismerő előzetes 

kihallgatását is, összefoglalóan pedig a lefolytatáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételek körültekintő és tervszerű biztosítását, 2) a szűkebb értelemben vett 

végrehajtásról, amely alatt a felismertetésnek a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

körülmények közötti lefolytatása értendő, 3) végül a felismerésre bemutatás eredményét 

rögzítő szakaszról.   

 

A felismerésre bemutatás eredményének rögzítésére az eljárás lefolytatásának záró 

cselekményeként kerül sor, ugyanakkor, meg kell állapítani, hogy az eljárás és az 

eredmény értékelése csak az eljárási mozzanatok, adatok folyamatos, pontos rögzítése 

mellett lehetséges így kívánalom a felismerésre bemutatás folyamatában történő 

dokumentálása. Finszter Géza szerint: „A felismerésre bemutatást úgy kell rögzíteni, 

hogy az a dokumentumok alapján rekonstruálható legyen, vagyis azok is képet tudjanak 

alkotni róla, akik a lefolytatásánál nem voltak jelen.”3 A dokumentumokon túl azonban 

szükségessé válhat, az eljárásban érintett személyek kihallgatása, illetve a helyszín és a 

bemutatott személy, vagy tárgy megszemlélése, ahogyan erre az általam ismertetni kívánt 

ügyben is sor került a másodfokú bíróság előtt.   

 

A felismerésre bemutatás eredménye tulajdonképpen az a nyilatkozat melyet a felismerő 

tesz az azonosság vagy különbözőség kérdésében, amely a vallomása része, és amelynek 

ellenőrzése, értékelése a nyomozás folyamatában és a büntetőeljárás bírósági szakában is 

jelentőséggel bír. A nyomozás során annak továbbfolytatásának tervezése, irányának 

meghatározása miatt fontos, míg a büntetőeljárás bírósági szakában a bizonyítékok és 

azok felhasználhatósága vizsgálata körében, végső soron a döntéshozatalban. Az 

eredmény értékelését Finszter Géza egy eljárásjogi, kriminalisztikai és pszichológiai 
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ismereteket egyaránt feltételező, a két észlelést (a felismerésre bemutatás alapjául 

szolgáló és annak során történt észlelés) és a közte eltelt időszakot komplex módon 

vizsgáló tevékenységként definiálja.4 

 

Ügyismertetés a vonatkozó jogszabályok és a szakirodalom tükrében5  
 

Az eset tényállásának lényege a következők szerint foglalható össze. A sértett 

lakóhelyétől eltérő településen nyugdíjának felvételét követően különböző ügyintézéseket 

folytatott, majd a nála lévő 58-60 ezer forint készpénzzel a MÁV állomás felé indult, 

hogy onnan hazautazzon. A szeszes ital befolyása alatt álló sértett a sínek között, 

derékfájása miatt nehézkesen és lassan haladt. Este fél tizenegy óra körül összetalálkozott 

az elkövetővel, és amikor egymás közvetlen közelébe értek, az elkövető hirtelen 

megállította a sértettet, és minden előzmény nélkül felszólította arra, hogy adjon neki 

pénzt. A sértett ezt megtagadta, az elkövető pedig olyan tartalmú kijelentést tett a sértett 

felé, hogyha nem kap tőle pénzt, akkor megveri. Ezzel egyidejűleg szemből ököllel, nagy 

erővel, több alkalommal a fején megütötte a sértettet, aki az ütések következtében a 

földre került, majd a földön fekvő sértettet az elkövető többször oldalba rúgta, lehajolt 

hozzá és a sértett zsebében lévő 40 ezer forint készpénzt elvette és utána a helyszínről 

távozott. A sértett által elszenvedett sérülések külön-külön és együttesen is 8 napon belül 

gyógyulóak voltak, de az elkövető által kifejtett bántalmazás alkalmas volt a 8 napon túl 

gyógyuló sérülések okozására.   

 

Az elsőfokú bíróság rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt 

megállapította a vádlott büntetőjogi felelősségét, és mint erőszakos többszörös visszaesőt 

7 év fegyházbüntetésre ítélte, valamint 7 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. 

A városi bíróság ítélete ellen a vádlott és védője fellebbezet elsősorban a vádlott 

felmentése, másodlagosan büntetésének enyhítése céljából, a főügyészség az elsőfokú 

ítélet helybenhagyását indítványozta.  

 

A másodfokú bíróságként eljárt törvényszék a fellebbezések elintézésére nyilvános ülést 

tartott, de az ügyben szükséges bizonyítás felvétele érdekében tárgyalásra tért át és a 

felismerésre bemutatás eredményének bizonyító erejét befolyásoló nyomozási 

körülmények tisztázása érdekében tanúként kihallgatta az nyomozás során eljárt 

rendőrségi állományba tartozó öt személyt. A felismerésre bemutatásra vonatkozó 

dokumentumok, a nyomozás egyéb iratai, az elsőfokú bírósági eljárás iratai, valamint a 

másodfokú tárgyaláson tett vallomások, elhangzott nyilatkozatok alapján a felismerésre 

bemutatásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó eljárási cselekmények a következők szerint 

rekonstruálhatók. 

 

- 0 óra 35 perc és 1 óra 43 perc között került sor a sértett feljelenésének a jegyzőkönyvbe 

foglalására. A feljelentés megtételekor a sértett személyleírást szolgáltatott támadójáról, 

mely szerint a személy férfi, kreol bőrű 160-170 cm magas, 50-60 éves körüli, rövid hajú, 

zömök testalkatú, aki bajuszt, szakállt nem viselt, az arca csontos volt. /Ehhez képest a 

vádlott 150 cm magasságú, feltűnő bajuszt viselő, jellegzetes ferde orral bíró férfi./ A 

nyomozás ismeretlen elkövetővel szemben indult.  

- 2 óra 30 perckor az ügyeletvezető utasítást adott a vádlott előállítására.  
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- 3 óra 29 perc és 3 óra 40 perc között a sértett tanúként történő kihallgatására került sor. 

A sértettet kihallgató rendőr a bűnügyi nyilvántartásban szereplő fényképet mutatott be a 

sértettnek, aki ennek alapján a vádlottat választotta ki a sérelmére elkövetett 

bűncselekmény valószínű elkövetőjeként.   

- 12 óra 30 perc és 15 óra 10 perc között történt meg a vádlott előállítása.  

- 14 óra 57 perc és 15 óra 30 perc között történt a felismerésre bemutatás és ezzel részben 

egy időben 15 óra 18 perctől 15 óra 40 percig a sértett folytatólagos kihallgatására került 

sor. /A felismerésre bemutatáson négy, az arcszőrzet kivételével alapvető külső 

jegyekben különböző, ám kizárólag bajuszos, illetve bajuszt és szakállt viselő személy 

bemutatására került sor, annak ellenére, hogy a sértett arcszőrzet nélküli elkövetőről adott 

személyleírást./  

- 15 óra 52 perctől 16 óra 15 percig a gyanúsítotti kihallgatás zajlott. 

 

Az eljárási cselekmények sorát, azok időbeliségét áttekintve, három alapvető 

megállapítás tehető: 1) már a feljelentést követően, a vádlott vélhető elkövetőként történő 

azonosítását megelőzően utasítás történt a vádlott előállítására; 2) a sértett 

kihallgatásához kötődően a felismerésre bemutatást megelőzően sor került bűnügyi 

nyilvántartásban szereplő fénykép bemutatására; 3) részben egy időben történt a 

felismerésre bemutatás és a sértett folytatólagos kihallgatása. 

 

Az 1) és 3) pontban rögzített kérdéses eseményeket érintően sem az elsőfokú eljárás, sem 

a másodfokú bizonyítás eredménye nem szolgált elfogadható magyarázattal, ezért ezen 

események tekintetében további elemzés nem folytatható, így a 2) pontban rögzített 

eljárási cselekmény vizsgálata indokolt.   

 

A 2) pont vonatkozásban viszont tekintettel arra, hogy a fényképnyilvántartás 

felhasználásával történt felismerés dokumentálására nem került sor olyan módon, hogy az 

utólag megfelelően ellenőrizhető legyen a fénykép bemutatás inkább általánosságban 

történő és csupán kisebb részben az ügy tekintetében történő értékelésére van lehetőség. 

 

Szükséges visszautalni a Be. 122.§-ának (1) bekezdésére, amely más lehetőség 

rendelkezésre állásának hiányában nyújt módot a fénykép bemutatásra, melynek 

lefolytatására vonatkozó részletszabályokat a Nyor. 46.§-a írja elő. A Nyor. 44.§-ának (3) 

bekezdése szerint ugyanakkor a fénykép bemutatásra vonatkozóan tiltó rendelkezést 

tartalmaz, mely az eljárási cselekmény befolyásolás mentes elvégzését szolgálja. Jelen 

ügyben a felismerésre bemutatás előtt az intézkedő rendőr szerint lehetséges elkövetőként 

számításba vehető személyekről készült fénykép bemutatására került sor, mely 

tulajdonképpen alakszerűségek nélkül végbement személyfelismerés volt, azaz 

„informális felismertetés”.6 Az ilyen informális, előzetes, fényképes felismertetés 

alkalmazására, értékelésére vonatkozóan eltérő álláspontok alakultak ki a kriminalisztikai 

szakirodalomban. A tiltó álláspont szerint „Azoknak a személyeknek, akik az adott 

ügyben feltehetően tanúként fognak szerepelni, a bizonyítási eljárásként foganatosított 

felismerésre bemutatás előtt nem szabad informális nyomozási cselekmények keretében 

az azonosítandó személy […] fényképét bemutatni.”7 Az értékelés vonatkozásában a 

következő megközelítés ismeretes „Az első felismerést (és ebbe beleértendő az előzetes 

fényképfelmutatás is) követő minden további megismételt felismerés híján van minden 
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bizonyítási értéknek.”8 Ezzel egyező az az álláspont, amely szerint „[…] a szemtanúkkal 

végeztetett felismerésre bemutatás olyan nyomozási cselekmény, amelyet meggyőző 

erővel megismételni nem lehet. Ilyenkor ugyanis lehetetlen eldönteni, hogy az ismételt 

felismerést a tanú a bűncselekménnyel kapcsolatos észlelése és a felismertetés között az 

azonosítandó személy fényképét láthatta.”9 Ugyanakkor „Ha […] a lehetséges 

gyanúsítottakról már fényképek állnak rendelkezésre, azokat a tanúkutatás során fel kell 

használni”.10 A korlátozó megközelítés mellett helyt kap tehát egy megengedőbb felfogás 

is, a fénykép bemutatásának elengedhetetlensége esetére. Ebben a körben a szakirodalmi 

ajánlás szerint, legalább négy személy fényképének bemutatása szükséges, amelynek 

során „A fényképeket egy lapon – a bemutatást megelőzően – hitelesen rögzíteni kell, és 

azt az adatgyűjtést követően a jelentéshez kell csatolni. A dokumentumokból ki kell 

tűnjön, hogy kik szerepelnek a fényképen, azokat kiknek mutatták be, és az milyen 

eredménnyel járt”.11  

 

Mivel az ügyben nem az ajánlásnak megfelelően került sor az előzetes fénykép 

felmutatásra és leginkább arra tekintettel, hogy eredményeképpen a sértett az általa 

korábban adott személyleírástól eltérő kinézetű vádlottat azonosította, mindenképpen 

kétségessé válik a kiválasztás és a felismerésre bemutatás eredményének 

megbízhatósága.  

 

A nyomozás és dokumentálása során nem került tisztázásra, hogy a sértett milyen 

jellegzetességre tekintettel vélte azonosítani az általa korábban adott személyleírástól 

eltérő kinézetű vádlottat a fényképfelmutatás alapján és a sértett „meglehetősen 

semmitmondó magyarázatott adott arra, hogy milyen jellegzetességek alapján ismerte fel 

[…] vádlottban a rablót”12 a felismerésre bemutatáson, mikor arra hivatkozott, hogy az 

elkövetőt az arcáról, sapkájáról és a testalkatáról ismerte fel. A feljelentés megtételekor 

adott személyleírás és a vádlott testi adottságai közötti eltérésre sem az első-, sem pedig a 

másodfokú eljárás során lefolytatott bizonyítás nem adott elfogadható magyarázatot.   

 

Mindezek tükrében a másodfokú bíróság arra a következtetésre jutott, hogy „a 

felismerésre bemutatás eredményének már pusztán formális jelentőséget lehet 

tulajdonítani, mivel ennek meggyőző erejét értékelhetetlenné teszi […] vádlott 

fényképének korábbi bemutatása”.13  

 

Arra tekintettel pedig, hogy a sértett vallomásán kívül semmilyen más bizonyíték nem 

támasztotta alá a vád tárgyát képező bűncselekmények vádlott általi elkövetését, így 

kétséget kizáró módon nem volt megállapítható a vádlott büntetőjogi felelőssége, a 

másodfokú eljárás eredményeképpen a vád alóli felmentésére került sor. 

 

Összegzés 
 

Áttekintve a felismerésre bemutatás szabályait és a szakirodalomban kialakult 

megközelítéseket, ajánlást, kétségtelenül megállapítható, hogy jelen ügyben nem került 

sor azok maradéktalan betartására és ez az eljárás az eredmény értékelésének nehézsége 

mellett, (kizárólag) a felismerés megbízhatatlanságának megállapítására vezet(het)ett, 

amely a büntetőjogi felelősség eltérő megítélését eredményezte. Az ismertetett eset 
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példaként szolgál arra, hogy a felismertetés előírásoknak megfelelő, befolyásolás mentes 

elvégzése, és az azonosítás eredményének tárgyilagos értékelése is milyen rendkívüli 

jelentőséggel bírhat.   

 
Jegyzetek:  

1. Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.)  

2. Ld.: 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 41.§  

3. Finszter Géza: A kriminalisztika elmélet és a praxis a büntetőeljárási reform tükrében, Budapest 

2005-2007., 

78.,http://jegyzetes.hu/jegyzetek/jegyzet/Finszter+G%C3%A9za?url=http://users.atw.hu/be/letolte

s/Krimjegyzet.doc  (letöltés ideje: 2013. június 6.)  

4. Uo., 79.  

5. Kisvárdai Városi Bíróság B.303/2011/55. számú ítélete, Nyíregyházi Törvényszék Bf.564/2012/9. 

számú ítélete.  

6. Kriminalisztika tankönyv és atlasz, szerk.: Tremmel Flórián, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-

Pécs, 1998., 203.  

7. Kriminalisztika 2., szerk.: Bócz Endre, BM Kiadó, 2004., 818.  

8. Fenyvesi Csaba: A szembesítés büntető eljárásjogi aspektusai, 9., http://www.mjsz.uni-

miskolc.hu/200801/3_fenyvesi.pdf (letöltési idő: 2013. június 6.)  

9. 60 év, hatvan bűncselekmény, főszerk.: Korinek László, Belügyi Szemle Szerkesztősége, 2012., 

53.,http://www.bm-tt.hu/cuccok/letolt/bm60/2_02_80asevek.pdf (letöltési idő:2013. június 6.)  

10. Uo.  

11. Kriminalisztika 2., szerk.: Bócz Endre, BM Kiadó, 2004., 818.  

12. Nyíregyházi Törvényszék Bf.564/2012/9. ítélet 4. oldal 

13.  Uo. 5. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jegyzetes.hu/jegyzetek/jegyzet/Finszter+G%C3%A9za?url=http://users.atw.hu/be/letoltes/Krimjegyzet.doc
http://jegyzetes.hu/jegyzetek/jegyzet/Finszter+G%C3%A9za?url=http://users.atw.hu/be/letoltes/Krimjegyzet.doc
http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/200801/3_fenyvesi.pdf
http://www.mjsz.uni-miskolc.hu/200801/3_fenyvesi.pdf
http://www.bm-tt.hu/cuccok/letolt/bm60/2_02_80asevek.pdf



