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Az Osváth kontra Magyarország EJEB ítélet hatása 

 

1. Alapvetések 

 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye az 5. cikkének 4. pontjában kimondja, hogy: 

„Szabadságától letartóztatás vagy őrizetbe vétel folytán megfosztott minden személynek joga 

van olyan eljáráshoz, melynek során őrizetbe vételének törvényességéről a bíróság rövid 

határidőn belül dönt, és törvényellenes őrizetbe vétele esetén szabadlábra helyezését rendeli 

el.”. 

Az 5. cikk 3. pontja szerint a „letartóztatott vagy őrizetbe vett minden személyt haladéktalanul 

bíró, vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, 

[…]”. 

 Az Alaptörvény Q cikkének (2) bekezdése értelmében Magyarország nemzetközi jogi 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog 

összhangját, a (3) bekezdésben pedig leszögezi, hogy Magyarország elfogadja a nemzetközi 

jog általánosan elismert szabályait. 

 Az eddig idézettekkel összhangban az Alaptörvény a 4. cikkének (3) bekezdésében 

rögzíti: „A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető 

legrövidebb időn belül szabadon kell bocsátani, vagy bíróság elé kell állítani. A bíróság 

köteles az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli indokolással ellátott határozatban 

szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni.”. 

 A rendes bíróságoknak az is a feladata, hogy a jogszabályokat értelmezzék, amelynek 

csak egyetlen korlátja van, az Alaptörvény értelmezése kizárólag az alkotmánybíróság 

feladata: „az Alkotmány saját védelmét az Alkotmánybíróságra bízta” [50]. 

„A 28. cikk pedig az Alaptörvény tekintetében világosan fogalmaz: a rendes bíróságoknak 

nem közvetlenül kell alkalmazniuk az Alaptörvényt a jogszabályok helyett, hanem a 

jogszabályokat kell az Alaptörvénnyel összhangban értelmezniük. Az Alaptörvény is 

centralizált alkotmánybíráskodásról rendelkezik tehát: az Alaptörvény és a jogszabályok 

közötti kollíziót csak az Alkotmánybíróság oldhatja fel. Ettől persze még a rendes bíróságok 

nem hagyhatják figyelmen kívül az Alaptörvényt.” [52] 1 

 Az Alkotmánybíróság a 2/2017. (II. 10.) számú határozatában azt az alapvetést 

fogalmazta meg, hogy „az általa nyújtott alapjogvédelem szintje semmiképpen sem lehet 

alacsonyabb, mint az EJEB által meghatározott jogvédelem szintje {legutóbb pl. 15/2016. 

(IX. 21.) AB határozat, Indokolás [42], 30/2015. (X. 15.) AB határozat, Indokolás [35]}. 

Ennek feltétele, hogy az Alaptörvény ugyanúgy fogalmazza meg az alapjog lényegi tartalmát, 

mint valamely nemzetközi szerződés, jellemzően az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a 

továbbiakban: EJEE).”.2 
 

                                                           
1 3/2015. (II. 2.) AB határozat 

2 65. bekezdés 
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2. Az EJEB ítélet 

Az eddigiekben írtakból levonható az a következtetés, hogy a rendes bíróságoknak a tételes 

jog értelmezése során, az Alaptörvénnyel összhangban, az EJEB döntéseire is figyelemmel 

kell lenniük. 

 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a 20723/02. számú kérelem alapján indult 

Osváth kontra Magyarország ügyében 2005. július 3-án hozott ítélete megállapította az 

emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezmény 5. cikke 4. 

bekezdésének megsértését, mert a terhelt a kényszerintézkedéssel kapcsolatos bírói döntést 

megelőzően nem részesült a kontradiktórius eljárás előnyeiben. 

 Az ítélet egyrészt azért állapította meg az egyezménysértést, mert a kérelmező az 

ügyészi indítványt – amely az előzetes letartóztatásnak a korábbi indoka helyett egy más ok 

miatt tartotta szükségesnek a kényszerintézkedés meghosszabbítását – előzetesen, a 

meghosszabbító legfelsőbb bírósági döntés3 előtt nem ismerhette meg. Másrészt a bíróság a 

meghallgatása nélkül, tanácsülésen határozott, mely végzés ellen fellebbezésnek sincs helye. 

A kérelmezőt megfosztották annak lehetőségétől, hogy megtámadja fogva tartásának új, nem 

várt jogalapon történt „elrendelését”. A kérelmező nem jelenhetett meg személyesen vagy 

képviselője útján a Legfelsőbb Bíróság előtt. 

 

3. A hatályos büntetőeljárási szabályok értelmezése 

Az első fokú tárgyalás előkészítése szakaszában a Be. 272. §-a (2) bekezdésének a/ pontjában 

foglaltak szerint kötelező előkészítő ülést tartani, ha a bíróság kényszerintézkedés 

elrendeléséről dönt, vagy az előzetes letartóztatás, házi őrizet fenntartásáról határoz, és az 

indítványban a korábbi határozathoz képest a fenntartás okaként új körülményre hivatkozott 

az ügyész. 

 Ez a szabályozás összhangban áll az alapvetésekben hivatkozott, a tisztességes eljárás 

követelményének ezt a tartalmi elemét körülíró nemzetközi jogi és az Alaptörvényben írt 

normaszöveggel. 

 Az előkészítő ülés elmaradása ugyan relatív eljárási szabálysértés, de nem lehet ok az 

ügydöntő határozat Be. 375. §-ának (1) bekezdése szerinti hatályon kívül helyezésére a Be. 

375. §-ának (3) bekezdésében írtakra tekintettel.  

 Az a bíróság tehát, amely elsőként dönt az előzetes letartóztatás elrendeléséről (vagy 

újabb okot állapít meg) tanácsülésen, eljárási szabályt sért. A fellebbezés folytán másodfokon 

eljáró bíróságnak ezt az eljárási szabálysértést ki kell küszöbölnie. Ennek módja, hogy a 

másodfokú bíróság a mellette működő ügyészség átiratát előzetesen kézbesíti, egyidejűleg 

ülést tűz, amelyre a vádlottat, védőt idézi, az ügyészt arról értesíti. Az idézésnek azonban azt a 

tájékoztatást is tartalmaznia kell, hogy a Be. 272. §-ának (4) bekezdése értelmében az eljárási 

cselekmény megtartásának nem akadálya az, ha az ügyész, a (szabályszerűen) megidézett 

vádlott vagy védő nem jelenik meg, és az (előkészítő) ülés tárgya kényszerintézkedés 

elrendelése. 

                                                           
3 A strasbourgi ítélet a „régi” Be., az 1973. évi I. törvény hatálya alatt született, a Legfelsőbb Bíróság 2001. 
december. 18. napján kelt határozatát sérelmezte 
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 Ennek az értelmezésnek a törvényi alapját a Be. 345. §-a teremti meg, mely szerint a 

törvény XI-XIII. Fejezetében megállapított rendelkezéseit a másodfokú bírósági eljárásban az 

e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Be. tárgyalás előkészítéséről szóló XII. 

Fejezetében szerepel a 272. §. A másodfokú eljárásról szóló szabályok külön, eltérő 

rendelkezéseket nem tartalmaznak. A másodfokú eljárásban az első fokon elkövetett eljárási 

szabálysértéseket ki kell küszöbölni, ha az lehetséges [Be. 375. § (1) bekezdés]. A Be. 347. §-

ának (1) bekezdése értelmében a nem ügydöntő végzések elleni fellebbezések elintézésére az 

ítélet elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A másod- és harmadfokú eljárásnak is van előkészítő szakasza a Be. 358. és 390. §-ában 

részletezettek szerint, amelyek (1) bekezdéseiben a h/, illetve az f/ pontok nevesítik annak 

vizsgálatát, hogy szükséges-e kényszerintézkedéssel kapcsolatos rendelkezés.  

 

4. Az ítélőtábla konkrét döntései 

 A Bpkf.II.885/2014/3. számú végzés ülésen született, mivel a törvényszék a másodfokú 

eljárásának előkészítő szakaszában rendelte el a vádlott előzetes letartóztatását a Be. 327. §-

ának (2) bekezdése értelmében (a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés tartama miatt 

fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, de a bűnismétlés veszélyére is megalapozottan lehet 

következtetni), mivel a vádlott korábbi jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztéséből 

szabadult volna. 

Az ítélőtábla végzésének okfejtése tartalmazza, hogy a törvényszék eljárási szabályt sértett, 

amikor nem tartott előkészítő ülést az előzetes letartóztatás elrendelésének tárgyában. 

Leszögezte, hogy az eljárási szabálysértés a másodfokú eljárásban ülés tartásával, a vádlott 

meghallgatásával orvosolható, ezáltal biztosítható az az alkotmányos és az európai 

standardokban is megjelenő jog, hogy a vádlott az előzetes letartóztatásának elrendelése előtt 

bíró előtt hozhassa fel érveit a kényszerintézkedéssel szemben. 

 A Beüf.I.297/2016/5. számú végzés is ülésen született. Az ítélőtábla azt az eljárási 

szabálysértést orvosolta, hogy a másodfokon eljárt törvényszék tanácsülésen hatályon kívül 

helyezte a járásbíróság előzetes letartóztatást elrendelő végzését, a határozatában egyben 

maga rendelte el a vádlott előzetes letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig, de 

legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig. A törvényszék 

indokolása szerint a járásbíróság hatáskör hiányában járt el, mivel az eljárás már a másodfokú 

szakaszában volt4, amikor az első fokú bíróság – a törvényszék hatáskörét elvonva – a házi 

őrizet szabályainak megszegése miatt a vádlott előzetes letartóztatását rendelte el. 

 A Bhar.III.154/2016/6/I. számú végzésben az ítélőtábla a más ügyben házi őrizetben 

lévő vádlott előzetes letartóztatását rendelte el a harmadfokú eljárás befejezéséig, de 

legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, előkészítő ülést tartva. 

A kényszerintézkedés indoka az volt, hogy az első és másodfokon eljárt bíróság határozatai 

szerint a vádlottat nem jogerősen 6 évi szabadságvesztésre ítélték, elrendelték a korábban 

kiszabott 2 évi szabadságvesztés végrehajtását. Mindezek miatt fennáll a Be. 327. §-ának (2) 

                                                           
4 A BH2005. 95. számú eseti döntés értelmében az első fokú bíróság az iratok felterjesztéséig hozhat döntést a 
kényszerintézkedések tárgyában és más kérdésben is, az ügydöntő határozat kötőerejének sérelme nélkül. A 
felterjesztésig ugyanis nem kerül másodfokú szakba az eljárás, a másodfokú bíróságon nincs folyamatban ügy, 
ezért nem hozhat előzmény nélküli döntést. Az eseti döntés felhívásával minderre rá is mutatott az ítélőtábla 
határozatának indokolása. 
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bekezdése szerinti önálló előzetes letartóztatási ok, továbbá a bűnismétlés veszélye [Be. 129. 

§ (2) bekezdés d/ pont]. A végzést a Kúria emelte jogerőre a Bpkf.II.1.334/2016/3. számú 

határozatával.  

A Beüf.III.857/2016/8/II. számú végzésben az ítélőtábla azt nem állapíthatta meg, 

hogy az első fokon eljárt törvényszék tételes jogi normát sértett, mivel a Be. 309. §-a (1) 

bekezdésének alkalmazásával hozta meg a döntését tanácsülésen. 

A bírósági eljárás nem előkészítő, hanem tárgyalási szakban van, a törvényszék az ügyben 

már érdemi tárgyalást tartott. A Be. 309. §-ának (1) bekezdése értelmében a tárgyalás 

elnapolása után a bíróság tanácsülésen is határozhat – többek között – a személyi szabadság 

elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedésről. A nyelvtani értelmezés szerint 

ebbe kétségtelenül beleértendő a kényszerintézkedés elrendelése is. 

A vádlott a büntetés-végrehajtási intézet tájékoztatása szerint 2016. november 17. napjáig más 

ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetését töltötte, a törvényszék döntése erre 

tekintettel született. 

Az ítélőtábla a tisztességes eljárás követelményének érvényesülését abban látta, ha tárgyalási 

szakban is lehetőséget biztosít a bíróság a vádlott számára, hogy személyesen fejtse ki 

ellenérveit a Be. 272. §-a (1) bekezdésének a/ pontjában nevesített esetekben, különösen, ha 

előzetesen semmilyen tudomással nem bírhatott arról, hogy a személyes szabadságától való 

megfosztásának a lehetőségével kell szembenéznie.  

Az ítélőtábla az eddig kifejtetteknek megfelelően értelmezte a Be. 309. §-ának (1) 

bekezdésében foglaltakat, azaz amennyiben kényszerintézkedés elrendelése tárgyában kell 

döntést hozni, tárgyalási szakban is biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a vádlott a 

bíróság előtt személyesen megjelenjen. 

 

5. A felmerülő jogértelmezési és gyakorlati problémák 

 Az eljárás formája – eltérő rendelkezés hiányában – lehet előkészítő ülés a másod- és 

harmadfokú eljárás előkészítő szakaszában, amennyiben előzetes letartóztatás elrendeléséről 

kell döntést hozni. Nem lehet így értelmezni az eljárási szabályokat, ha az első vagy 

másodfokú bíróság eljárási szabálysértését kell orvosolni, amikor az ítélőtábla a felülbírálat 

során a Be. 347., illetve 383-384. §-a alapján jár el. A hivatkozott jogszabály-helyek szerint 

az ítélőtábla (a másodfokú bíróság) a nem ügydöntő végzéseket tanácsülésen bírálja el. Ebben 

az eljárási formában viszont nem lehet kiküszöbölni az eljárási szabálysértést, az előkészítő 

ülés elmaradását, de előkészítő ülést sem lehet tartani az alsóbb bíróság helyett, mivel nem az 

érdemi felülbírálat előkészítő szakaszában vagyunk. A vádlott észrevételeinek meghallgatása 

nem bizonyítás, büntetéskiszabási tényezők sem kerülhetnek értékelésre a 

kényszerintézkedésekről szóló döntés során. Sem tárgyalás, sem nyilvános ülés tartásának 

nincsenek meg e törvényi feltételei. Marad az ülés, mint lehetséges eljárási forma, amely a 

Be. 234. §-ának (4) bekezdésében szabályozott, és az eljárási cselekményen résztvevő eljárási 

szereplők ugyanazok, mint akik az előkészítő ülésen vehetnek részt.  

 Ezt az értelmezést vonatkoztatni kell valamennyi kényszerintézkedés elrendelésére a 

Be. 272. §-a (2) bekezdésének a/ pontjában írtaknak megfelelően, bár a gyakorlatban az 

előzetes letartóztatás elrendelését érinti a problémakör. Valamely elrendelt 

kényszerintézkedésnek más, súlyosabb kényszerintézkedésre változtatása, illetve az ügyészi 

indítványt elutasító végzés megváltoztatása, és a kényszerintézkedés másodfokon történő 
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elrendelése viszont tanácsülésen történik. Az ügyészi érvelés nem ismeretlen a vádlott és a 

védő előtt, az ellenérveiket pedig az első fokon hozott végzés tartalmazza, mivel abban 

elfogadást nyert. Annak is tudatában vannak, hogy az ügyésznek van jogorvoslati joga, akár a 

bejelentett fellebbezésről is tudomással bírhatnak. Az lehet csak követelmény, hogy a 

másodfokú bíróság mellett működő ügyész átiratában foglaltakat a döntés előtt 

megismerhessék, amelyre a jogszabályi kötelezettséget a Be. 358. §-a (1) bekezdésének d/ 

pontja teremti meg. A vádlottnak és a védőnek kézbesíteni kell a más által bejelentett 

fellebbezést és a másodfokú bíróság mellett működő ügyész indítványát. 

 Az értelmezett jogszabályhely arra az esetre is kötelezővé teszi az előkészítő ülés 

tartását, ha a bíróság előzetes letartóztatás vagy házi őrizet fenntartásáról határoz, és az 

indítványban a korábbi határozathoz képest a fenntartás okaként új körülményre hivatkoztak. 

Itt már csak a szabadságelvonással járó, illetőleg a személyi szabadságot legsúlyosabban 

korlátozó kényszerintézkedést nevesíti a törvény. Az előzőekben kifejtettek erre az esetre is 

értelemszerűen irányadók. A gyakorlatban az fordul elő a legtöbb esetben, hogy a 

másodfokon eljáró bíróság mellett működő ügyészség hivatkozik további előzetes 

letartóztatási okra. Az időszerűség okán általában ülés tartása nélkül is megoldható a 

felvetődött probléma. Az eddig fel nem vetett előzetes letartóztatási ok – jogszabályi 

megjelölése nélkül – ténybelileg erősítheti az első fokon megállapított feltételt. Ez a megoldás 

nyilván nem alkalmazható, ha az óvadék elfogadását kizáró ok megléte miatt kell elutasítani. 

 Az időszerűség dilemmájával is foglalkozni kell. Az ítélőtábla kiterjesztő értelmezését 

megelőzően a kényszerintézkedések tárgyában hozott döntések elleni fellebbezést a 

másodfokú bíróság napokon belül elbírálta tanácsülésen. A másodfokon eljáró ügyész 

indítványának előzetes kézbesítése és az ülés megtartása ugyan nem vezet harminc napon túli 

befejezéshez, de az ülés kitűzése szervezési problémákat generál. Vagy a büntetés-

végrehajtási intézet, vagy a rendőrség közreműködését kívánja meg. A szükségszerűen rövid 

időköz ütközhet az ügyészség és a védő más kötelezettségeivel. Az ülés (előkészítő ülés) a 

távollétükben csak akkor tartható meg, ha az eljárási cselekmény tárgya kényszerintézkedés 

elrendelése, illetve annak felülbírálata. Az eddig nem ismert okra hivatkozás esetén a 

részvételük kötelező.  

Eközben viszont az első vagy a másodfokú eljárás folyamatban van, a jogerős befejezéssel a 

felülbírálat okafogyottá válik5. Jogerő után a terhelt a büntetését tölti, nem (előzetes) 

kényszerintézkedés hatálya alatt áll. A felülbírálat mellőzése nem teszi törvénytelenné a 

kényszerintézkedésnek az első fokú (nem jogerős) végzés alapján történő végrehajtását, 

miután az a Be. 347. §-ának (3) bekezdése értelmében előzetesen végrehajtható. 

 Kérdésként merül fel, hogy mennyiben éri el a nemzetközi jognak megfelelő és 

alkotmányos kiterjesztő értelmezés a célját, ha a büntetés-végrehajtási intézetben lévő vádlott 

a kézbesítési íven úgy nyilatkozik, hogy nem kíván részt venni az ülésen, nem kéri az 

előállítását. Amennyiben írásban észrevételeket tesz, vagy a védője az ülésen, a 

felszólalásában közvetíti a vádlott ellenérveit, úgy az ülés tartása értelmet nyer. Amennyiben 

írásban sincs nyilatkozata a vádlottnak, és a védője sincs jelen az ülésen, úgy annak 

megtartása formálissá válik. Azzal azonban nem értenék egyet, ha a vádlott és a védő 

távolmaradásának előzetes bejelentését megismerve a bíróság a kitűzött ülést nem tartaná 

meg, hanem végül mégis tanácsülésen hozna döntést. A bírói gyakorlatban elfogadottá vált, 

hogy a már kitűzött eljárási formáról egy alacsonyabb szintűre, kevesebb garanciát jelentő 

eljárási formára nem térünk vissza. Az eljárási forma megválasztása a jelenben nem függ 
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attól, hogy a büntető eljárás fő szereplői élni kívánnak-e a bíróság által biztosított, az eljárási 

cselekményen való részvételük lehetőségével.  

6. Az új Be. kódex megoldása 

 A 2017. február 14-én az országgyűlés elé terjesztett, a büntetőeljárásról szóló T/1392. 

számú törvényjavaslat az előkészítő ülés egészen más szerepét szabályozza. A 499. §-hoz 

fűzött indokolás szerint az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása érdekében „a Javaslat a 

terhelttel való együttműködés komplex rendszerét teremtette meg, melynek egyik kiemelt 

területe a korábban marginális szerepet betöltő előkészítő ülés funkciójának átértelmezése és 

kötelezővé tétele”. Az előkészítő ülés minden ügyben a tárgyalás előkészítésének eszköze 

lesz, amely biztosítja a beismerő vádlott esetében a tárgyalás tartása nélkül, az előkészítő 

ülésen az ügydöntő határozat meghozatalát. A beismerésben nem lévő vádlottnál az előkészítő 

ülés a büntetőeljárás további menetének alakításában való közreműködés lehetőségét 

(kötelezettségét) teremti meg, hogy a bizonyítás „koncentrált” lehessen, azaz ne sérüljön az 

időszerű befejezés iránti elvárás. Az előkészítő ülés új szabályozásának értelmezése már nincs 

összefüggésben a kényszerintézkedésekkel és a korábban írtakkal. 

 A törvényjavaslat a kényszerintézkedések elrendelésének, új ok megállapításának 

esetére eljárási formaként az ülést határozza meg, amelyet a nyomozási bíró ülésére 

vonatkozó szabályok szerint kell megtartani. Az ítélőtábla által kialakított értelmezés az új 

Be. kódexben normaszöveggé válhat. 


