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Mányik István:

Ajánlás

Ez a tanulmánykötet dr. Remes Zoltán büntetőbíró, a Nyíregy-
házi Városi Bíróság volt elnökhelyettesének emlékére készült, 
akivel közel 5 éven keresztül együtt irányítottuk a Nyíregyházi 
Városi Bíróságot. 

Remes Zoltánban következetes vezetőt ismertem meg, aki 
a kellő eréllyel igazgatta a büntető ügyszak működését. Vezetői 
tekintélyét erősítette szakmai kiválósága is, amelynek színvo-
nalát jelzi, a dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin nyugállományú 
törvényszéki tanácselnök által írt nekrológ, ami szerint: „Sokat, 
és nagyon jól dolgozott, hittel és meggyőződéssel védte a sér-
tettek érdekeit, szorgalmas tanulással tárta fel a nagy gazdasági 
és vagyon elleni bűncselekmények tényállását. Úgy előkészítet-
te a tárgyalásait, hogy gyorsan, és költségtakarékosan tudta az 
ügyeket befejezni. Mindig nagy hangsúlyt helyezett a sértettek 
kárának megtérítésére. Kiváló munkájáért nyerte el a vezetői 
beosztását. Munkatársai szerették és tisztelték, de ugyanígy ki-
vívta az ügyészek és ügyvédek tiszteletét is.”*

A Zolival való beszélgetéseink során – félig komolyan, félig 
tréfásan – gyakran felmerülő téma volt a polgári és a büntető 
ügyszak sajátosságainak összevetése, a polgári és a büntető bírói 
hivatás szépségeinek, nehézségeinek, társadalmi hasznosságá-
nak, egymáshoz viszonyított elsőbbségének összehasonlítása, 
amelynek során én néha azzal „provokáltam” hogy a polgári bí-
ráskodáshoz meg kell érni, „polgári bírónak fel kell nőni”. Erre 
a dr. Remes Zoltán temetése napjának estéjén tartott megem-
lékezésen egy közismert ügyvéd kollégától kaptam csattanós, 
de igaz választ, aki az alábbi kijelentést tette: „büntető bírónak 
pedig születni kell.”

Az Őt ismerő pályatársak egybehangzó véleménye szerint 
dr. Remes Zoltán büntető bírónak született. A kegyetlennek 
tűnő sors akarata folytán ezen képességét csak 40 éves koráig 
kamatoztathatta, halálával egy nagyon ígéretes bírói életpálya 
tört ketté. Emléke azonban bennünk, itt maradt munkatársai-
ban nem halványul, amelynek ékes jele ez a színvonalas tanul-
mánykötet, amit jó szívvel tudok ajánlani mindazoknak, akik 
érdeklődnek a büntető anyagi- és eljárásjog gyakorlati alkalma-
zásának kérdései iránt.

Mányik István: Ajánlás

* Kelet-Magyarország, 2012. március 10.



10 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 11

Fázsi László – Elek Balázs:

Szerkesztői előszó

Mózes II. Könyvében a következőket olvashatjuk a bírákról és a 
bíráskodásról: „Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, 
úgy hogy minden nagyobb dolgot te elődbe hozzanak, minden 
csekélyebb dologban ők ítéljenek, így könnyítve lesz rajtad, ha 
azt veled együtt hordozzák.” (18. 22.) Ez a bibliai idézet is ki-
fejezi azt, hogy az ítélkezést mindig is kiemelt figyelem övezte, 
ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy a bíráskodás terhé-
nek elismerése évezredekkel ezelőtt nem volt vitás. A bíráskodás 
jelentőségének mai megítélése talán nem ennyire egyértelmű, 
ami azonban nem változtat azon, hogy mi – akik naponta em-
bertársaink életének alakulására kiható döntéseket hozunk – a 
fontosságának megfelelően értékeljük azt a hivatást, amelynek 
lelkiismeretes gyakorlására esküt tettünk, és megbecsüljük azo-
kat a kollégáinkat, akiknek az emberi tartása és a szakmai tisz-
tessége példa értékű lehet minden bíró számára.

Ezen kollégáink közé tartozik a ma már csak emlékezetünk-
ben élő dr. Remes Zoltán, aki képességeinél és az igazságszol-
gáltatás iránti elkötelezettségénél fogva a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei bírói kar nagy reménysége volt. Ma már minden 
bizonnyal a Nyíregyházi Törvényszék megbecsült bírája lenne, 
ha még közöttünk lehetne. Ezért jutottunk arra a gondolatra, 
hogy legalább egy olyan tanulmánykötetet szenteljünk a fiatalon 
elhunyt kiváló kollégánk emlékének, amely reményeink szerint 
a látszólag laza tematikája mellett is tükrözi a középkori íté-
lőmesterek mai utódainak tevékenysége során a büntető ítélke-
zésben nap mint nap felmerülő dilemmákat, miután ezek igaz-
ságos megoldása Zolit a rövidre szabott bírói pályafutása során 
éppúgy mindvégig foglalkoztatták, mint a bírói függetlenség 
mibenlétének kérdése és ennek jelentősége, amire tekintettel a 
kötet egy olyan közjogi témájú tanulmányt is tartalmaz, aminek 

a problematikája természetesen nem a szerkesztők álláspontját, 
hanem pusztán azt jelzi, hogy a könyv végén olvasható fegyelmi 
ügy tanulságaihoz képest meddig jutott el napjainkra a függet-
len bíráskodás jelentőségének kezelése.

Az emlékkötet megjelenése azonban alapvetően nem a mi 
elhatározásunknak, hanem egy olyan széleskörű kollegiális ösz-
szefogásnak köszönhető, amely nyilván nem a szerkesztők érde-
mének, hanem a Zoli személyének tudható be. A mi tisztünk 
ehelyütt csak annyi, hogy megköszönjük a következőkben fel-
sorolt mindazon jogász kollégáknak, illetőleg szervezeteknek a 
közreműködését, akik tanulmányaikkal vagy anyagi támogatá-
sukkal lehetővé tették e kötet kiadását, amellyel nem csupán a 
megyei bírói kar, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jogász-
társadalma, továbbá a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karának oktatói is tisztelegnek dr. Remes Zoltán emléke 
előtt halálának harmadik évfordulója alkalmából.

Fázsi László – Elek Balázs: Szerkesztői előszó
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Dr. Remes Zoltán életrajza

„Nekünk bíráknak egy szigorú kötelességünk van: 
minden időben és minden körülmények között

megőrizni a bírói palást tisztaságát.”
dr. Sólyom Andor, a Győri Királyi Ítélőtábla elnöke

Dr. Remes Zoltán 1972. május 14-én született Nyíregyhá-
zán. 1978-tól a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában, majd az 
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolában, 1986-tól a 
Kossuth Lajos Gimnáziumban tanult. Felsőfokú tanulmányait a 
Miskolci Egyetemen folytatta, ahol 1995-ben állam- és jogtu-
dományi doktorrá avatták.

1995. július 12-étől a Kisvárdai Városi Bíróságon, majd 1996. 
január 1-jétől a Nyíregyházi Városi Bíróságon volt fogalmazó. A 
jogi szakvizsga letétele után, 1998 márciusától titkárként dolgo-
zott Nyíregyházán.

1999. július 1-jétől kapott bírói kinevezést a Mátészalkai Vá-
rosi Bírósághoz, majd 2000. január 1-jétől áthelyezték a Nyír-
egyházi Városi Bíróságra, ahol haláláig büntető ügyszakban 
ítélkezett. Tagja volt a Nyíregyházi Törvényszék Büntető Kol-
légiumának. 2007. március 1-jétől a Nyíregyházi Városi Bíróság 
elnökhelyettese. 2009-ben Vathy Ákos díjban részesült.

Munkáját nagy odaadással, szorgalommal és rendkívül lel-
kiismeretesen, a hivatása iránti alázattal és szenvedéllyel vé-
gezte. Lényeglátása és döntési képessége, szakmai felkészültsé-
ge, következetes ítélkezési gyakorlata – különösen a bonyolult 
gazdasági és vagyon elleni büntető ügyekben – hamar kivívta 
bírótársai, valamint az ügyész és ügyvéd kollégák tiszteletét és 
nagyrabecsülését. Instruktorként lelkesen és örömmel vett részt 
a fogalmazók, titkárok képzésében, de támogatására, szakmai 
tanácsaira kollégái mindig számíthattak. Vezetői beosztását is 
kifogástalanul látta el, igazgatási tevékenységének köszönhető-
en az időszerűség jelentősen javult. 

Súlyos betegségével bátran vette fel a harcot; emberségét, 
reményét és tisztességét a legnehezebb órákban is megőrizte. 
2012. február 24-én hunyt el Budapesten. 

Emberi értékei, a bírósági szolgálatban kifejtett kimagasló 
szakmai és igazgatási tevékenysége elismeréseként az Országos 
Bírói Tanács 2013-ban – posztumusz – a Juhász Andor díj ezüst 
fokozatát adományozta neki.

(Összeállította: Dr. Remes Gábor,
a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája)

Dr. Remes Zoltán életrajza
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Tanulmányok
a büntető anyagi jog köréből
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Csoma Sándor Ákos:

A vadászbalesetek büntetőjogi megítélésé-
nek kérdései a vadász jogász szemszögéből

I. Vadászszenvedély és vadászati fegyelem

Elsődlegesen szükséges tisztázni, hogy jogi értelemben véve mi-
lyen tevékenységet tekinthetünk vadászatnak és ki a vadász. A 
vadászat nem más, mint a vadnak az e törvényben engedélyezett 
eszközzel, vagy ragadozó madárral és engedélyezett módon, va-
dász által, vadászterületen történő elejtésére, vagy elfogására irá-
nyuló tevékenység1, míg vadász az a személy lehet, aki rendelke-
zik vadászjeggyel vagy vadászati engedéllyel; vadászlőfegyverrel 
vadászó vadász esetén, vadászlőfegyver-tartási engedéllyel; a 
ragadozó madárral vadászó vadász esetén a természetvédelmi 
hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel2.

A vadászat egy olyan sport- és hobbytevékenység, amelyet 
kellő vonzalom nélkül nem lehet űzni. Kell egy érzés, amely 
teljes mértékben hatalmába keríti az embert. Ez a vonzalom, ez 
az érzés a vadászszenvedély. A vadászszenvedély egy emésztő, 
szívet, testet, lelket átható érzés, amely mindig fűti, sarkallja a 
vadászt nemcsak a vadászat alatt, hanem előtte, utána állandó 
vágyódásban és nyugtalanságban tartja. A vadászat szenvedély, 
amit csak a vadászok és a rokon szenvedélyeknek hódolók (mint 
horgászok) éreznek át és értenek meg.3 

A vadászszenvedély a vadász mindennapjait áthatja, ezzel 
szemben van egy másik érzés, amely még az adott pillanatban 
a vadászszenvedélynél is erősebb, de ez az érzés viszont csak 
közvetlenül a vadászaton jelentkezik és ott hatalmasodik el, ez 

1 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 56. § (1) bekezdés.
2 Vtv. 59. §
3 Bakóczi Antal: Vadászszenvedély, vadászati fegyelem. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 
1971. 8. oldal

pedig a vadászláz. Közismert, hogy a vadászszenvedély tágabb, 
általánosabb s állandóan érvényesülő folyamat, míg a vadászláz 
szűkebb, kifejezetten a vad közvetlen észlelésekor, tehát a lövés, 
a vad elejtése előtti és különböző pszicho-fizikai viszonylatok-
ban kifejeződő, különleges élménnyel járó izgalmi állapot. A 
pillanatnyi vadászláz lényegében a vadászszenvedélyből táplál-
kozik, annak szerves része, inkább annak folyománya.4 

Fontos követelmény viszont a vadászbalesetek megelőzése ér-
dekében, hogy a vadászt átható vadászszenvedély és közvetlenül 
a vadászat alatt jelentkező vadászláz fennállása mellett a vadász 
„higgadt” maradjon, képes legyen kontrollálni cselekményeit 
e veszélyes tevékenység során, valamint a vadásszá válás során 
megtanult írott (jogszabályi rendelkezések) és íratlan (vadász-
etikai) szabályokat is betartsa, azokra figyelemmel cselekedjen.  

II. A vadászati etika jelentősége a vadászbaleseteknél

Az egyetemi évek alatt a jog és erkölcs (etika) viszonyát mindig 
úgy állították be, hogy az elsődleges a jog, és a jogszabályban 
leírtak, és valahogy az erkölcs (etika) és azok szabályai csak má-
sodlagosak, vagy szinte említésre sem méltóak. Álláspontom 
szerint a vadászbalesetek vonatkozásában a vadászetikának, 
vadászerkölcsnek nagy jelentősége van, ugyanis mint később 
látni fogjuk, a vadászetika (erkölcs) az évszázadok alatt dolgo-
zott ki olyan vadászati, valamint lőfegyver kezelési és haszná-
lati szabályokat, amelyek akár gondatlan megszegése is komoly 
büntetőjogi szankciót vonhat maga után, így téves álláspontra 
helyezkedik az, aki a vadászetika által kidolgozott szabályokat 
elbagatellizálja. A vadászetikának van néhány alapelve (termé-
szetért érzett felelősség elve, hozzáértés és szaktudás elve, ál-
latok méltóságának elve, esélyadás elve, együttműködés elve, 

4 Uo. 40. oldal.
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önmérséklet elve, biztonság elve5), amelyek közül a jelen téma 
szempontjából mindenképp említendő, a biztonság elve. A va-
dászszenvedéllyel általában a vadászoknál párosul a lőfegyver, 
a vadászpuska szenvedélyes szeretete is, és ez úgy gondolom, 
így helyes, ugyanis egy vadász minél jobban összeszokik a lő-
fegyverével, annál eredményesebb lesz vadászatról vadászatra, 
amely révén a benne felszabaduló „jó érzés” csak tovább mélyíti 
a vadászszenvedélyét. 

Ugyanakkor bármekkora is ez a szenvedély, a láz, a bizton-
ság mindennél előrébb való és a legnagyobb láz, szenvedély sem 
eredményezheti azt, hogy a biztonság elve sérüljön a vadászato-
kon. A vadászat és az ezzel együtt járó fegyverhasználat jelentős 
veszélyeket rejt magában, mely veszély irányulhat egyrészt maga 
a lőfegyver használójára, és a lőfegyver hatótávolságán belül, 
másokra. Amennyiben a vadászszenvedély, vadászláz „túlural-
kodik” a vadászon, úgy egyre nagyobb a hibázás esélye, és ez 
alatt nem azt kell érteni, hogy a vadász nem találja el a vadat 
a lövés alkalmával (bár ez is előfordulhat), hanem azt, hogy a 
„túlhevültségtől” hirtelen elfelejti, vagy hiányossá válik a jól el-
sajátított vadászati és fegyverhasználati tudása, és meggondolat-
lanul cselekszik, és ilyenkor van a legnagyobb esély arra, hogy 
bekövetkezzen, vagy ténylegesen be is következik a vadászbal-
eset. Mindenképp helyes gondolat, és az önmérséklet elvéből 
adódóan mindig gondoljunk arra, „hogy nincs olyan szituáció, 
és nincs olyan vad, amelyben és amelyért kockáztatni szabad a 
saját, vagy a vadászaton részt vevő vadásztársak, vagy akár vadá-
szaton kívülállók (pl. erdőn tartózkodó gombagyűjtögetők) testi 
épségét”6.

A vadászszenvedélynek, vadászláznak tehát mindenképp je-
len kell lennie, mert ha az nincs, akkor minek is vadásznánk, 
ugyanakkor ezen körülményeknek és a higgadtságnak, a józan 

5 Békés Sándor: Vadászetika. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2001.
6 Uo. 60. oldal.
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észnek, valamint az írott – íratlan vadászati, lőfegyver használa-
ti és kezelési szabályok alkalmazásának egységet kell képezniük 
a vadászaton, és amikor ez az egység megbomlik, akkor áll elő a 
vadászbaleset bekövetkezésének reális esélye. 

III. A vadászbalesetek jogi megítélése

A vadászbaleset tágabb értelemben véve tartalmazza a vadgaz-
dálkodás és a vadászat során vagy azzal összefüggésben bekö-
vetkezett összes személyi sérülést, függetlenül attól, hogy az lő-
fegyver használatából adódott-e, vagy sem, míg a vadászbaleset 
szűkebb értelemben csak közvetlenül a vadászat során bekövet-
kező és a lőfegyver használatával összefüggő személyi sérülé-
seket jelenti.7  A médiában, a sajtóban a tudósítások általában 
– ha ilyen történik – vadászbalesetekről  szólnak, azonban egy 
pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy ezek súlyos büntetéssel 
járó bűncselekmények, ugyanis a vadászbalesetek mögött nem a 
köznapi értelemben vett baleset, hanem a vadászati és lőfegyver 
használati/kezelési szabályok tudatos vagy felelőtlen megszegé-
se miatt bekövetkezett személyi sérülés vagy annak közvetlen 
veszélye áll. 

2013. július 01. napján lépett hatályba a 2012. évi C. törvény 
(Btk.), melynek a XV. fejezetében, azaz az élet, a testi épség, és 
az egészség elleni bűncselekmények között található a foglal-
kozás körében elkövetett veszélyeztetés büntetőjogi tényállása: 
Aki foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi 
épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi 
ki, vagy testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.8

7 Bakóczi i.m. 44. oldal.
8 2012. évi C. törvény (Btk.) 165. § (1) bekezdés.
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Az új törvény e tényállás tekintetében újítást nem nagyon 
hozott, mindössze annyi újítás szerepel az új Btk-ban az 1978. 
évi IV. törvény (régi Btk.) által nevesített foglalkozás körében 
elkövetett veszélyeztetés tényálláshoz képest, hogy az új Btk. ér-
telmében a lőfegyver mellett most már a robbanóanyag és rob-
bantószer használatára és kezelésére vonatkozó szabály is fog-
lalkozási szabály, de ezen változásnak a vadászbalesetek szem-
pontjából nincs jelentősége. 

Az ítélkezési gyakorlat a foglalkozási szabályok négy nagy 
csoportját különbözteti meg: (1) munkavédelmi és balesetelhá-
rító szabályok, (2) az építkezéssel kapcsolatos műszaki, statikai 
szabályok, technológiai leírások, (3) az orvosi tevékenységgel 
kapcsolatos szabályok,  (4) lőfegyver használatára és kezelésére9,  
valamint ezzel összefüggésben a vadászati tevékenység végzésé-
vel kapcsolatos szabályok. 

A vadászbalesetek okai vonatkozásában megállapítható, 
hogy a vadászbalesetek zömét nem a hanyag jogszabályi környe-
zet (alulszabályozás), vagy a lőfegyver műszaki meghibásodása 
okozta, hanem a vadászati, és a lőfegyver kezelésére - használa-
tára vonatkozó előírások szándékos vagy gondatlan megszegése, 
az ismeretek hiánya, vagy nagyfokú fegyelmezetlensége a va-
dásznak. Sajnos ki kell emelni azt is, hogy egy vadászbaleset be-
következésében általában nemcsak az elkövető, hanem a sértett 
is felelős, ugyanis több vadászbaleset következett már be úgy, 
hogy az elkövető mellett a sértett is nagymértékben megsértette 
a vadászati szabályokat, azaz nagymértékű sértetti közrehatás is 
megfigyelhető több cselekménynél. 

A vadászati tevékenységre és a lőfegyver kezelésére és hasz-
nálatára vonatkozó előírásokat, szabályokat a jogforrási hierar-
chiához illeszkedve több szinten szabályozza a jogalkotó. Vadá-
szati tevékenységre vonatkozó foglalkozási szabályokat tartal-

9 Elek Balázs: A Vadászszenvedély bűncselekményei. Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, 
Budapest, 2008. 77. oldal.

Csoma Sándor Ákos: A vadászbalesetek büntetőjogi megítélésének...

maz egyrészt a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint 
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.), valamint ezen 
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 04.) 
FVM rendelet (Vtv. vhr), másrészt a vadászattal természetesen 
szoros egységet képező lőfegyver használatára és kezelésére vo-
natkozó foglalkozási szabályokat rögzít a lőfegyverekről és lő-
szerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény és a fegyverekről és 
lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet.  

A teljesség igénye nélkül a legfontosabb, a vadászati törvény-
ben foglalt azon rendelkezéseket mutatnám be, amelyek meg-
sértése már többször vadászbalesethez vezetett:

- A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a vadá-
szati képességére hátrányosan ható szer (pl. gyógyszer) befolyása 
alatt álló, továbbá az a személy, aki egyébként nincs a bizton-
ságos vadászathoz alkalmas állapotban (pl. azért, mert fáradt, 
vagy kimerült, idegrendszeri problémái vannak).10 

- Egy sarkalatos szabály, mely szerint vadászlőfegyverrel és 
vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat 
kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi 
épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés 
előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját és a becsapódás he-
lyét.11 

Itt szeretném megjegyezni, hogy talán ezen vadászati sza-
bály megszegésére vezethető vissza eddig a legtöbb halálos va-
dászbaleset, azaz a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
vadászati vonulatú tényállása általában ilyen történeteken alap-
szik. Tipikus érvelés, mikor azt vallja az elkövető, hogy „vad-
disznónak hitte, vaddisznónak nézte a sértettet” stb., pedig mint 
látható ezen érveléssel nem sokra megyünk, hiszen a törvény 
egyértelmű iránymutatást ad. Két jogesetet mutatnék be, egyet 
korábbról, egyet pedig a mostani évekből.

10 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 69. § (6) bekezdés.
11 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 72. § (1) bekezdés.
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IV. Konkrét esetek

A terhelt 1980. évtől tagja az egyik vadásztársaságnak. A vádbeli 
napon a község környékén vadászaton vett részt. A terhelt és va-
dásztársai reggel 8 óra körül találkoztak az erdőben, a gombát kereső 
sértettel, akinek a kezében egy piros színű szatyor volt. A sértett meg-
mutatta a vadászaton résztvevőknek, hogy korábban mely területen 
látott őzeket, majd a helyszínről eltávozott azzal, hogy a lakására 
megy. Az őzbak kilövésre irányuló vadászat eredménytelen volt, s 
ekkor a terhelt egy társával elhatározta, hogy az egyik erdőrészen ró-
kára vadásznak. A terhelt a 16-os kaliberű sörétes vadászfegyverébe 
ún. gyöngygolyót tett. Rövid idő múlva a terhelt a bevágás másik 
oldalán vöröses foltot és mozgást észlelt. Ennek az irányába célzott 
lövést adott le, és a bal oldali derékmagasságban eltalálta a sértettet. 
A lövedék a sértett mellüregébe hatolt, és a sérülések következtében 
a sértett rövid időn belül a helyszínen meghalt. A terhelt megszegte 
azon vadászati szabályt, mely szerint vadászaton lőni csak akkor 
szabad, ha a vadász a vadat minden kétséget kizáróan felismerte és 
mások életét, testi épségét, illetve vagyontárgyait nem veszélyezteti. 
A terhelt ezt a foglalkozási szabályt megszegte, amikor lőtt, és ezzel 
okozati összefüggésben következett be a sértett halála.12

Egy másik jogeset szerint a büntetlen előéletű terhelt kb. 16 év-
vel korábban szerzett fegyvertartási engedélyt és azóta rendszeresen 
vadászott. A vadászatok során ismerkedett meg a vadőrrel, aki a B. 
V. Kft. alkalmazásában állt hivatásos vadászként. Egyik vadászat 
alkalmával megemlítette neki, hogy amennyiben a vadásztársaság 
területén egy rendellenes agancsú gímbika kilövésére nyílik lehető-
ség, akkor erről őt értesítse. A vadőr 2007. január 19-én 8.30 óra 
körüli időben munkavégzése közben a vadászterületen felfigyelt egy 
magányos, a jobb hátsó lábára erősen sántító gímbikára, amelynek 
további jellegzetessége az volt, hogy a bal oldali agancsszára a kö-
zépág alatti részen a középágig törött volt, a felette lévő agancsrész 

12 BH.1984. 385.

pedig hiányzott. 9.45 órakor telefonált a vadőr a terheltnek és közölte 
vele, hogy látott egy olyan gímbikát, amelynek a kilövése őt érdekelné. 
Mivel az állat a jobb lábán sérült, emiatt kilőhető vadnak számít. A 
terhelt magához vette az engedéllyel tartott vadászpuskáját és 7 db, 
a fegyverhez tartozó lőszert. Fiával együtt hármasban indultak el 
gépkocsival, majd gyalog arra a helyre, ahol a reggeli órákban a vadőr 
a gímszarvasbikát elfeküdni látta. A terhelt ezen a vadászterületen 
helyismerettel nem rendelkezett. Egyedül nem volt jogosult vadászni, 
a vadőr, mint kísérővadász vett részt a vadászaton. A sértett a B. 
V. Kft. területén vadászati tevékenységre nem volt jogosult. A sértett 
ugyancsak észrevette a sérült és elfeküdt állatot. A magával hozott 
fegyverrel két lövést adott le a fekvő gímszarvasbikára, majd meg-
kezdte a nála lévő vadászkéssel az általa jogszerűtlenül elejtett gím-
szarvasbika kizsigerelését. Eközben ért fel a fennsík tetejére a terhelt, 
a fia és a vadőr. Onnan már csak a terhelt és a vadőr haladtak tovább 
úgy, hogy a széllel szemben próbálták a szarvasbika tartózkodá-
si helyét megközelíteni. 11.45 óra körül a vadőr észrevette a bokros 
terület mögött fekvő bika agancsát, amelyet mozogni látott, mivel 
a sértett épp akkor hajtotta végre a bika zsigerelését. A vadőr az ál-
latot a hibás agancsáról kétséget kizáró módon be tudta azonosítani. 
A terhelt szintén látta, hogy mozognak az állat agancsai. A terhelt 
és a vadőr a szarvasbika fejének mozgatása miatt azt élőnek vélték, 
azonban az addigra már kimúlt. Eközben a sértett abbahagyta a 
szarvas kizsigerelését és igyekezett úgy elbújni a bokrok között, hogy 
őt ne vegyék észre. Miután a vadőr azonosította az állatot, közölte a 
terhelttel, hogy „itt van, ez az a bika, lehet lőni”. A vadőr már nem 
ment tovább. A terhelt őt megkerülte, pár métert haladt még jobbra-
előre irányba, hogy elfoglalja a lőállást, ami az állattól kb. 18-20 
méterre volt. Fél térdre ereszkedett és a lőfegyverén lévő céltávcsövet 
a szeme elé emelte. Abba belenézve néhány másodpercet célzott, majd 
a szarvas irányába leadta a lövést. A terhelt sem a lövés leadásának 
pillanatában, sem előtte a szarvas egész testét nem látta és azt nem 
is láthatta. Kétséget kizáróan csak a szarvas agancsa volt jól látható, 
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illetve a feje a nyakáig. A szarvas többi része a sűrű aljnövényzettől 
és a bokortól nem volt látható. A terhelt és társa a lövés leadása után 
odamentek a szarvashoz. Ekkor vették észre, hogy a leadott lövés a 
sértettet találta el, aki néhány méterre a szarvastól a földön feküdt, 
haláltusájában rángatózott. A terhelt által leadott lövés következmé-
nyeként elszenvedett sérülések folytán a helyszínen életét vesztette. A 
terhelt által leadott lövés nem találta el a szarvast. A lövedék röppá-
lyája során nem kapott gurulatot, nem változtatott irányt. Az elsőfo-
kú bíróság által megállapított tényállás szerint a terhelt megsértette a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 72. §-ának (1) bekez-
désében írt szabályt, amely szerint vadászlőfegyverrel és vadászíjjal 
lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat kétséget kizáró-
lag felismerte és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a vagyon-
biztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék 
várható útját és a becsapódás helyét.”13

V. A végrehajtási rendelet

A vadászati törvény végrehajtási rendeletében (Vtv. vhr) még 
több foglalkozási szabályt találunk:

 - A vadász a vadászat megkezdése előtt köteles a jogosultnál 
az előírt rendben jelentkezni. Egyéni vadászat esetén - ha ettől 
eltérő helyi szabályt nem állapítanak meg - a jogosultnál való 
jelentkezésnek minősül a vadászatnak a vadászati napló vezeté-
sére meghatározott szabályok szerinti bejegyzése is. A vadász e 
rend szerinti jelentkezésével a jogosult hozzájárulása a vadászat-
hoz megadottnak tekintendő. 

- Nagyvadra (tipikusan gímszarvas, dámszarvas, muflon, 
őz, vaddisznó) történő egyéni vadászat alkalmával keresőtávcső 
használata kötelező. 

13 Kúria Bfv. II. 290/2012., BH.2013. 113.

- Vaddisznó és róka éjszakai vadászatán a vadász köteles ma-
gánál tartani és használni keresőtávcsövet, céltávcsövet, valamint 
kézilámpát, továbbá - ha a vadászati hatóság az eseti használatát 
külön engedélyezte - a fegyverlámpát. 

- Nagyvad vadászata során csak álló testhelyzetben lévő 
nagyvadra lehet lövést leadni. 

- Társas vadászatok alkalmával a lőállásokon a lőállásoktól 
5-15 méteres távolságban feltűnő színű (piros vagy narancssár-
ga) szalaggal vagy festékkel - a természeti környezet megkímé-
lése mellett - a tilos lőirányokat fel kell tüntetni. A megengedett 
lőirányokat úgy kell meghatározni, hogy az abba az irányba le-
adott lövések semmi esetre se veszélyeztessék mások életét és 
testi épségét.

- Lakott területen, közforgalmú járművön, valamint idegen 
vadászterületen történő áthaladáskor a vadászlőfegyver csak 
kiürítve, tokban tartható, illetve szállítható. Tilos vadászlő-
fegyvert őrizetlenül hagyni. A vadászlőfegyver használata előtt 
ellenőrizni kell, hogy nincs-e megtöltve, a csőbe nem került-e 
idegen anyag.

- A töltött vadászlőfegyver a vadászat során biztosítva a 
vállon vagy kézben tartva, a csőtorkolattal felfelé hordható. A 
vadászlőfegyvert megtölteni, illetőleg csőre tölteni csak akkor 
szabad, amikor a vadászat megkezdődött. A vadászlőfegyvert 
mindig úgy kell kezelni, hogy az még véletlen elsülés esetén 
se okozhasson személyi sérülést vagy anyagi kárt. A vadászlő-
fegyvert csak a lövés előtt szabad tűzkész, illetve golyós lőfegy-
ver elsütő billentyűjét gyorsított állapotba helyezni. Ha a lövés 
elmarad, a vadászlőfegyvert haladéktalanul ismét biztosítani, 
a golyós lőfegyver gyorsítóját feszteleníteni is kell. A vadász-
lőfegyvert terepakadályokon történő áthaladások megkezdése 
előtt, magasleslétra használata előtt, a fegyver meghibásodása-
kor, a vadászat során tartott szünetekben, valamint a vadászat 
befejezésekor előbb ki kell üríteni, és a kiürített fegyvert a többi 
vadász számára is láthatóvá tenni.
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- A vadászat alkalmával a leshelyet vagy lőállást az előzete-
sen megbeszélt időpontig vagy a vadászat befejezésének jelzésé-
ig nem szabad elhagyni. Éjjel sötétben a vadász a megállapodás 
szerinti hang- és folyamatos fényjel leadásával közeledhet a má-
sik vadász helyéhez.14

VI. A lőfegyver használata

A 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt, lőfegyver 
használatára és kezelésére vonatkozó legfontosabb szabályok a 
következők: fegyverét nem viselheti és nem használhatja, aki 
szeszes italtól befolyásolt állapotban van, illetve akinek szer-
vezetében kábítószer vagy pszichotróp anyag van.15 Itt szeret-
ném megjegyezni, hogy ezen rendelkezés törvénybe iktatását 
a vadászok üdvözölték, a korábbi szabályozással ellentétben, 
ugyanis a korábbi szabályozás – megítélésem szerint is - teljesen 
életszerűtlen volt, minden észszerűséget nélkülözött. 

A 2012. május 01. napját megelőző, azaz a korábbi szabá-
lyozás lényege az volt, hogy lőfegyvert szeszes italtól befolyá-
solt állapotban nem lehetett szállítani, viselni és használni, ami 
azt jelentette, hogy pl. egy vaddisznó hajtóvadászat befejezését 
követően, a lőfegyvert kiürítve, fegyvertokban szabályszerűen 
elhelyezve, a vadász, a vadászházban megtartott vacsora alkal-
mával, még ha csak csekély mennyiségű szeszes italt is fogyasz-
tott, majd a felesége érte jött autóval és haza indultak, a vadász-
nál pedig a lőfegyver természetesen nála volt, mert haza kellett 
azt szállítani, és ha ellenőrzést kapott, máris jogszabálysértést 
követett el, pedig a fegyverét már elő sem vette alkoholos álla-
potban. A régi szabályozás tehát azt követelte meg, hogy amíg 
a vadász a fegyverét otthon a fegyverszekrénybe el nem zárja, 

14 79/2004. (V. 04.) FVM rendelet 65 § (1), 69. § (3), (4), 71. § (1), (3), 72. § (1)-(3) 
bekezdések.
15 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés c) pont.

addig szeszes italt egyáltalán ne fogyasszon. Ezen a szabályon 
módosítottak 2012. május 01. napjától, amikor úgy szabályoz-
tak, hogy szeszes italtól befolyásolt állapotban a lőfegyvert nem 
lehet viselni (azaz tokból kivéve, pl. vállon hordani) és termé-
szetesen használni sem, de szállítani már lehet, azaz egy vadá-
szatot követően, a lőfegyvert kiürítve, fegyvertokban elhelyezve, 
a vadászházi vacsorán szeszes italt már lehet fogyasztani, majd 
így szeszes italtól befolyásolt állapotban a lőfegyvert haza lehet 
szállítani mindenféle szankció nélkül.

Az előző pontban említett helyes, és az életszerű, vadász élet-
viszonyokat figyelembe vevő jogszabály változtatáshoz hasonló, 
a vadászok részéről pozitív fogadtatásban részesülő szabály, hogy 
a lőfegyver és a hozzá tartozó lőszer a tartásukra jogosult sze-
mély folyamatos jelenléte, felügyelete esetén fegyverszekrénybe 
történő elzárás nélkül is tárolható.16 

A fentebb felsorolt (jogszabályban nevesített) írott foglal-
kozási szabályok csak egy része azoknak a szabályoknak, ame-
lyeket be kell tartani, ezeken túlmenően vannak még „íratlan 
vadászati szabályok, szokások is”17, amelyeket az erkölcs, kultúra, 
az úgynevezett vadászetika alakított és formált az évszázadok 
során. Megemlítenék néhány fontosabb, írott vagy íratlan, de 
nem jogszabályban nevesített vadászati, lőfegyver használati - 
kezelési szabályt, amelyek megszegése nemegyszer eredménye-
zett már vadászbalesetet, vagy veszélyeztetett másokat: (1) nagy 
távolságra, azaz a vadászias lőtávolságon túlra leadott meggon-
dolatlan lövés, (2) horizontra (dombélre, hegytetőre) leadott lö-
vés, (3) társas fácán- és vízivad vadászatnál 45 fokos szög alatt 
leadott lövés, (4) téli időjárási viszonyok között (pocsolyák, pa-
takok befagyásakor) leadott felelőtlen lövés, amikor is a lövedék 
„gellert”, úgynevezett gurulatot kaphat. 

Egy jogesettel szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire is 
veszélyes sport a vadászat, hogy bizonyos szabályok meg nem 

16 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdés.
17 Elek i.m.
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szegése is eredményezhet akár halálos kimenetelű vadászbalese-
tet.

Az I. rendű vádlott hivatásos vadász, 12 éve rendelkezik fegy-
vertartási engedéllyel. A II. rendű vádlott sportvadász, több mint 10 
éve rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. 2007. november 23-24. 
napjain a vadásztársaság a B. község melletti erdőrészben társas va-
dászatot (tarvad terelővadászatot) szervezett. A vadászat vezetője 
a II. rendű vádlott volt. November 24-én a délelőtti órákban a II. 
rendű vádlott, mint a vadászat vezetője a vendégvadászokat a szá-
mukra kijelölt lőállásokhoz szállította. A német állampolgár sértett 
lőállása a 6. számú, az I. rendű vádlott lőállása pedig az előbbivel 
szomszédos, attól 317 méterre lévő 7. számú magasles volt. Mindkét 
lőállás 3,2-3,5 méter padlómagasságú magasles volt. A sértett és az 
I. rendű vádlott lőállása egyaránt az erdő területén áthúzódó pász-
tában helyezkedett el, a magaslesen tartózkodó személyek a másik 
standját és az ott lévőket szabad szemmel is láthatták. A lőállások 
mellett a tilos lőirányok feltűnő színű szalaggal, vagy festékkel meg-
jelölve nem voltak. A vadászat napján a 6. és 7. lőállások közötti 
területen a talaj a korábbi csapadékos időjárás, az éghajlati viszonyok 
és a közelben húzódó patak miatt is felázott, puha volt és a korábban 
ott közlekedő járművek keréknyomaiban víztócsák alakultak ki. 12 
óra 45 perc körüli időben az I. rendű vádlott a leshelyétől kb. 91 mé-
terre a sűrű növényzetből megjelenő három gímszarvas tarvad kö-
zül az egyikre kb. 1 méter magasságra irányzott, célzott lövést adott 
le az általa használt 9,3x62 mm kaliberű ismétlő rendszerű golyós 
vadász lőfegyverével. A lövés a vadat elvétette, és a lövedék a talaj 
szintjét az I. rendű vádlott leshelyétől kb. 113 méterre érte el, ahol a 
kilőtt lövedék a jeges vízfelületen gurulatot kapott, onnan felpattant 
és pályamódosulással a torkolati sebességéhez képest kisebb sebességgel 
eltalálta a 6. számú leshelyen álló sértettet. A lövedék a sértett testé-
ben a bal oldali, elülső-felső csípő környezetében a talp síkja felett 105 
cm-rel hatolt be, majd a hasfalon áthatolva roncsolta a szomszédos 
vastagbélszakasz állományát, áthatoló jelleggel sértette a két szom-
szédos vékony bélkacs állományát és nekicsapódott a kis- és nagyme-
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dence határán futó linea terminalisnak, majd a belső csípőverőér tel-
jes területének folytonosság-megszakadását okozta. A lövedék hegye 
a becsapódást követően önállóan felfelé haladt, a mellüregbe jutott, 
ahol áthatolt a szívburkon és a jobb kamra elülső falán, a tüdőverőér 
ág hátsó falán, majd a tüdő felső lebenyének állományába hatolt. A 
sértett a lövés következtében a helyszínen elhalálozott, halála a lövé-
si sérüléssel direkt, oksági összefüggésbe hozható belső elvérzés miatt 
következett be, életének megmentésére lehetőség nem volt. A jogerős 
ítéletet meghozó bíróság megállapította az egyébként nem tiltott 
lőirányban, szabályosan leadott lövés következtében előállott halálos 
eredményű balesetért nem felelős a lövést leadó I. r. vádlott, mert az 
a vadászati szabályok betartásával járt el, amikor a tőle ideális lőtá-
volságra, mozgásban lévő tarvadakra célzott lövést adott le. Ennek 
során nem szegte meg a lőfegyver kezelésére és használatára vonat-
kozó foglalkozási szabályokat, továbbá a bekövetkezett balesetért fe-
lelőssé azért sem tehető, mert részéről a gondatlanság legenyhébb foka 
sem állapítható meg. Az I. rendű vádlottnak ugyanis a lövés leadása 
előtt, amikor mérlegelte a lövedék röppályáját és várható becsapódási 
helyét, a leggondosabb előrelátás esetén sem kellett számolnia azzal, 
hogy a lövedék olyan irányba kitérve kap gurulatot, hogy az a tőle 
jelentős, 317 méter távolságra lévő sértett életét vagy testi épségét ve-
szélyezteti.18 

VIII. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésként, azaz bűn-
cselekményként minősülő vadászbalesetekről lényegében akkor 
beszélünk, ha az előzőekben felvázolt vadászati és lőfegyver 
használati – kezelési írott, vagy íratlan szabályok megszegése 
révén más, vagy mások élete, testi épsége, egészsége közvetlen 
veszélynek van kitéve, vagy ténylegesen testi sértés következik 
be. 

18 Zala Megyei Bíróság Bf.153/2010., EBD.2012. B29.
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A bűncselekmény alapesete gondatlan alakzatú vétség. A 
foglalkozási szabályszegés lehet gondatlan, és lehet szándékos 
is, ugyanakkor a veszélyhelyzet létrehozására, vagy a testi sértés 
okozására az elkövetőnek kizárólag a gondatlansága terjedhet 
ki,19 míg abban az esetben, ha a foglalkozási szabályszegés szán-
dékos, és az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, 
az már a foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyezte-
tés, de jelen munkában erre nem térek ki, ugyanis a vadászbal-
esetek bekövetkezésénél nem ez a tipikus.

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elkövetője az 
lehet, aki valamely foglalkozási szabály hatálya alatt áll. A bűn-
cselekmény elkövetési magatartása a foglalkozási szabályszegés. 
Nem lényeges, hogy az elkövető a tevékenységet (foglalkozást) 
hatósági engedély alapján, főfoglalkozásként, keresetszerzésként 
űzi-e vagy pedig csak alkalomszerűen, hobbyként. Jelentősége 
annak van, hogy írott vagy íratlan szabályok körvonalazzák a 
tevékenységet, amit folytat. 

Materiális bűncselekményről van szó, azaz elegendő az 
eredményhez a veszélyhelyzet fennállása, mások közvetlen ve-
szélyeztetése, nem feltétlenül szükséges, hogy a sérülés tényle-
gesen bekövetkezzen. Nem következhet be közvetlen veszély, 
ha a szabályszegő magatartásból következő veszély hatókörében 
nincs, és nem is lehet személy, vagy ha a szabályszegő magatar-
tás kizárólag dolgokat veszélyeztet. 

A vadászbalesetek többségénél – tekintettel arra, hogy nagy-
teljesítményű lőfegyverekkel és lőszerekkel vadásznak, amelyek 
nagyfokú energia és erő leadására képesek – általában az ered-
mény a testi sérülés bekövetkezésében áll, jobb esetben (pl. vég-
tagroncsolás esetén) csak maradandó fogyatékosság, rosszabb 
esetben (és sajnos általában ez fordul elő többször) halál bekö-
vetkezése az eredmény. 

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnél fontos 
megemlíteni, hogy az eredmény (pl. halál) azért következzen 

19 Elek i.m. 79. oldal
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be, mert a foglalkozási szabályt megszegte (nem egyértelműen 
felismert vadra, vélt vadmozgásra lőtt) az elkövető, azaz oksági 
kapcsolat álljon fenn a bekövetkezett eredmény és a foglalkozási 
szabályszegés között.



36 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 37

Péli-Toóth Viktória:

Kortárs online zaklatás,
a cyberbullying jelenség

Bevezetés

Tanulmányom célja a kortárs online bántalmazás multi-
diszciplináris bemutatása, annak érdekében, hogy a jogi szabá-
lyozás nehézségeit átláthatóbbá tegye, és a felnövekvő generáció 
problémáira felhívja a figyelmet. 

Megan Meier 2006 októberében felakasztotta magát, miután 
egy 16 éves Josh Evans nevű fiú, akivel egy közösségi oldalon 
ismerkedett meg, néhány hét után közölte vele, hogy nem akar 
tovább barátkozni vele, majd utolsó, október 16.-i üzenetében 
azt írta neki, hogy „a világ jobb hely lenne nélküled”. Az eset 
Lori Drew ügyként híresült el az Egyesült Államokban. Lori 
Drew egy Missouriban élő anya és még ketten, valószínűleg a 
lánya is arra használták a MySpace.com közösségi oldalt, hogy 
kitalálták a nem létező Josh Evans nevű 16 éves fiút, aki egy 
szomszédos városban él. Drew lánya ebben az időben haragos 
viszonyban állt Megannal, akivel egy utcában laktak. Drew 
arra használta a kitalált Josh Evans-ot, hogy online barátság-
ba kerülve Megannal kipuhatolja tőle, hogy milyen pletykákat 
terjesztenek a lányáról. Majd a néhány hetes flörtöt követően 
szakított a lánnyal a fenti mondattal. Ez után követett el öngyil-
kosságot Megan. 

Jessica Logan 2009. szeptember 12-én felakasztotta magát, 
miután meztelen fényképét elküldte barátjának, s a kép a pár 
szakítását követően legalább hét cincinnati középiskola több 
száz diákjához került továbbításra. A zaklatás a Facebookon, 
a MySpace-en és szöveges üzenetek formájában folytatódott, 
amely végül a 18 éves diáklány öngyilkosságához vezetett.
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Majdnem egy évvel később a 13 éves Hope Witsell a mel-
leiről készített fényképet küldte el barátjának. A kép hat kö-
zeli középiskola diákjai között került megosztásra. Hope soha 
nem beszélt szüleinek az „Utáljuk Hope-ot Oldalról”, amely a 
MySpace-en indult. 

Az egyik legismertebb cyberbullying áldozat a kanadai 
Amanda Todd, aki a YouTube video megosztó portálon, papír-
lapokat maga elé tartva mesélte el kálváriáját. A lány egy közös-
ségi oldalon barátkozott, illetve video-chatelt, ahol megismer-
kedett későbbi zaklatójával, aki arra kérte, hogy „villantsa” meg 
a melleit. Miután ez megtörtént a képet feltette az internetre, 
illetve egy Facebook profilt is létrehozott, melynek profil fotója 
a melleit ábrázoló kép lett. Amanada megpróbálta a helyzetet 
kezelni, de zaklatója mindig elérte, hiszen ismerte a barátait, a 
családját, az iskoláját. Amanda Todd videóját 17 millióan töltöt-
ték le, melynek címe: „Az én történetem: küzdelem, zaklatás, 
önbántalmazás, öngyilkosság”. A video feltöltését követő egy 
hónap múlva Amanada otthonában felakasztotta magát. 

2014. február 12-én a BBC arról számolt be, hogy Olaszor-
szágot sokkolta az az öngyilkosság, amit egy 14 éves lány köve-
tett el Padovában. Amnesianak nevezte magát a lány, aki miután 
szakított barátjával az Ask.fm oldalon szeretett volna barátokat 
találni. „Öld meg magad”, „Senkinek nem kellesz”, „Nem vagy 
normális” néhány azok közül az anonim válaszok közül, amiket 
kapott. Egy toronyházból ugrott a halálba, igazi nevén Nadia. 
A lány családjának üzeneteket hagyott szerte Fontaniva város-
ában, ahol laktak, de nem sikerült időben megmenteni. Az olasz 
hatóságok vizsgálatot indítottak Nadia halála ügyében.

Hiba lenne azt gondolni, hogy ilyen jellegű cselekmények 
Magyarországon nem fordulhatnak elő. A világon sajnos egyre 
emelkedőbb tendenciát mutat az online-bántalmazások gyako-
risága. 

2014 januárjában az alábbi hírt hallotta az ország: Egy 17 
éves fiú leugrott iskolája III. emeletéről az aulába, és válságos ál-
lapotban szállították kórházba. „Ezt a szerencsétlen 16 éves fiút 
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az osztálytársai halálra szekálták. Állandóan cikizték, hónapok 
óta uralkodtak rajta. Most is az osztályban azt mondták, fogad-
junk, hogy nem mersz leugrani. Többek kidobták a zsebükből 
az ezreseket, úgy fogadtak. Mint a lutrin. Addig szekálták, míg 
a gyerek feltépte az osztályajtót, és arccal leugrott a harmadik 
emeletről a földszintre.”1 

Egy másik eset hazánkból: 2014. január 6-án délelőtt negye-
dikes és hatodikos tanulók közös testnevelés órájuk előtt egymás 
melletti helyiségekben öltöztek. Az egyik hatodikos fiú, aki már 
14 éves, egy ott talált műanyag szemeteszsákot húzott hátulról 
egy 10 éves kisfiú fejére, és azzal percekig fojtogatta. A negye-
dikes diáknak sikerült az arca előtt kiszakítania a nylonzacskót. 
Az idősebb gyerek ekkor a szakadt szemeteszsákot egy másik, 
11 éves fiú nyakára tekerte hátulról, és őt is percekig fojtogatta. 
Csak akkor hagyta abba, amikor a többiek azt mondták, hogy 
szólnak a tanároknak.

A két magyarországi valós eset a fenti külföldi példákkal 
ellentétben úgynevezett offline, ténylegesen az iskolában meg-
valósuló cselekmények voltak. Ezek után a magyarországi szü-
lők, gyerekek, jogalkotók és jogalkalmazók megnyugodhatnak, 
hogy nálunk ez a jelenség nem ismert?! A válasz egyszerű: nem. 
Azért, amiért még nem kapott média figyelmet a fentiekhez ha-
sonló ügy, nem jelenti azt, hogy nem is létezik ilyen formájú 
bántalmazás. 

„Nincs rosszabb, mint úgy érezni, hogy senkit nem érdekel, 
hogy létezünk, hogy senki nem figyel arra, amit mondunk, és 
hogy a világ tökéletesen működik a mi zavaró jelenlétünk nélkül 
is.” Paolo Coelho idézetét szem előtt tartva megkísérlem jelen 
tanulmányban a jelenséget és annak hátterét bemutatni támasz-
kodva az eddigi kutatások eredményeire.

1 http://www.nlcafe.hu/ezvan/20140109/zaklatas-diak-ongyilkos/(letöltve: 2014.11.20.)
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Az online zaklatás meghatározása

A cyberbullying-ot magyarul „elektronikus zaklatásként” szok-
ták definiálni, de olyan kifejezésekkel is találkozhatunk, mint 
„internetes vagy online bántalmazás”. Amennyiben a szó össze-
tételét vizsgáljuk a cyber szó a kibernetikára, a számítástechni-
kára, vagy az internetre utal. Az angol bully szó jelentése: meg-
félemlít, (durván) bántalmaz, kínoz, elnyom valakit, kegyetle-
nül bánik, hatalmaskodik, zsarnokoskodik, erőszakoskodik a 
gyengébbekkel.2 

A megfélemlítést Dan Olweus norvég pszichiáter úgy defini-
álja, hogy amikor valaki „ismételten és hosszabb időn át negatív 
cselekedeteknek van kitéve egy vagy több más személy részéről”. 
A negatív cselekedetet pedig következőképpen határozza meg: 
„amikor valaki fizikailag, szóban vagy más módon szándékosan 
sérelmet vagy kellemetlenséget okoz egy másik embernek”.3 

Az internetes vagy online bántalmazásnak több formája is 
lehet:

az ún. •	 flaming-lángháború: online közösségekben dühös és 
trágár nyelvezet használata, illetve sokszor nem az adott té-
mába vágó, támadó jellegű hozzászólások küldése valakiről 
nyilvános fórumra; 
harassement-sorozatos rágalmazás:•	  valakiről kifejezetten 
bántó, valótlan üzenet küldése;
denigration-befeketítés•	 : kegyetlen, a hírnév rontására alkal-
mas pletykák vagy szóbeszéd küldése, kiposztolása, terjesz-
tése; 
csoport általi kiközösítés:•	  a csoportból való kizárással (aktív), 
vagy a csoport a tagjairól nem vesz tudomást (passzív); 
személyiséglopás:•	  az elkövető egy másik személy online pro-
filjában jelenik meg és nevében a hírnevének rontására alkal-
mas üzeneteket küldözget; 

2 Országh László - Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár. Akadémiai Kiadó 1998, 
187. old.
3 Vö.: http://www.violencepreventionworks.org/public/recognizing_bullying.page (le-
töltve: 2014.11.20.)
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kibeszélés: •	 titkok, pletykák vagy egyéb személyes informáci-
ók engedély nélküli megosztása; 
online zaklatás•	 : az áldozat online szokásainak megfigyelése, 
folyamatos figyelemmel kísérése és támadó jellegű kijátszá-
sa; 
online fenyegetés•	 : olyan közvetlen fenyegetések vagy nyug-
talanító kifejezések, amelyekből úgy tűnik, hogy a szerző 
érzelmileg felkavart és fontolgatja, hogy valaki mást, vagy 
magát bántja, illetőleg öngyilkosságot fog elkövetni; 
szexting•	 : az elkövető szexuálisan provokatív és saját maga ál-
tal készített meztelen vagy félig meztelen képeket vagy nyíl-
tan szexuális tartalmú szövegeket küld el online valakinek.4

Az elkövetők és az áldozatok

A kutatások szerint az online bántalmazásban, akár az elköve-
tői, akár a sértetti oldalt vizsgáljuk, leginkább érintett a fiatal 
korosztály.5 A Z generáció tagjait azok a fiatalok alkotják, akik 
a 2000-es évben vagy azt követően születtek. Tari Annamária 
pszichológus azt írja, hogy nem egységes a korosztály besorolá-
sa: „Z vagy ’netgeneráció’ a ’90-es évek eleje és a 2000-es évek 
eleje között született generáció megnevezése.”6 

Jelen tanulmányban az EU KIDS ONLINE II kutatási 
program – mely program 25 országban végzett kérdőíves adat-
felvétellel folyt - eredményit vettem figyelembe, tekintettel arra, 
hogy abban magyarországi gyermekeket és szülőket is megkér-
deztek. A vizsgálat 2010. május -június hónapban folyt. Jelen-
leg az EU KIDS ONLINE III kutatási program zajlik 2011. 
november 1-től 2014. október 31. napjáig, melynek fő célkitű-

4 http://internethotline.hu/dokumentum/185/EGYSZERVOLTcyberbullying1kepekke
l.pdf (letöltve: 2014.11.20.)
5 Elek Balázs: Diákcsíny vagy bűncselekmény. Büntetőjogi kézikönyv diákoknak, szülőknek, 
tanároknak. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2008. 87-89. o.
6 Tari Annamária: Z generáció. Tericum Kiadó Kft. 2011. 15. old.
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zése a gyerekek internet használati jellegzetességeinek, illetve 
az ezekhez kapcsolódó kockázatok és veszélyek minél mélyebb, 
komplexebb megértése.

Az EU KIDS ONLINE II program és az ESZTER Ala-
pítvány által 2012 májusában végzett T.A.B.B.Y. - avagy iskolai 
bántalmazás az interneten - magyarországi kutatási eredményei 
is arra a megállapításra jutottak, hogy azok a fiatalok, akik több 
időt töltenek internetezéssel és 500 fölötti online ismerősük van 
a különböző közösségi oldalakon, tartoznak ezen kockázati cso-
portba.

Az EU KIDS ONLINE II program felmérésében résztve-
vő magyar gyerekek 19%-a nyilatkozott úgy, hogy a felmérést 
megelőző egy évben érte kortársai részéről zaklatás. Az érin-
tettek 11%-a majdnem minden nap, 20%-a egyszer-kétszer egy 
héten, 15%-a egyszer-kétszer egy hónapban, csaknem fele ennél 
ritkábban vált áldozatává ilyen cselekedetnek. A kutatás sze-
rint minél fiatalabb valaki, annál valószínűbb, hogy ilyen cse-
lekmény áldozatává válik, és a fiúknak minden korcsoportban 
némileg nagyobb erre az esélyük, mint a lányoknak. Befolyásoló 
tényező még a szocio-ökonómiai helyzet és a család jellege, mi-
vel az alacsonyabb jövedelmű egyszülős családban élő fiatalok 
magasabb arányban válnak zaklatás áldozatává. Az iskolai zak-
latást szenvedők 73%-át személyesen is érte sérelem, és csupán 
30%-át interneten (is).

Az internetes zaklatások esetében az derült ki, hogy minél 
idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy a zaklatás az interneten 
történik. Az internetes zaklatás helyszínei nagyrészt a közösségi 
oldalak és az azonnali üzenetküldők. 49-49%-a azoknak, akik 
interneten (is) éltek át ilyen jellegű zaklatást. A kutatás arra is 
választ keresett, hogy kik lépnek fel zaklatóan és általánosság-
ban azt mutatta, hogy az idősebb korcsoportokban nagyobb a 
zaklatók aránya: a 15-16 évesek körében 19%... Minél alacso-
nyabb szocio-ökonómiai státuszú az illető, annál valószínűbb, 
hogy zaklatóvá válik: az alsó csoportban az arány 18%, míg a 
középsőben 15%, a legmagasabban pedig 11%. Érdekes módon 
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a zaklatók 45%-a azon gyerekek soraiból kerül ki, akik maguk 
is áldozatai ennek a magatartásformának.

Amennyiben a büntetőjog oldaláról közelítjük meg a kérdést 
a kortárs bántalmazások esetében a tettes és a sértett is fiatalko-
rú. A magyar büntetőjog a fiatalkorú tettesek vonatkozásában 
a felelősségre vonhatóságnál három feltétel együttes fennállá-
sának vizsgálatát követeli meg. Ezek az életkor, a beszámítási 
képesség és a belátási képesség.

Az életkor, a beszámítási képesség és belátási képesség törté-
neti vizsgálata

A Csemegi kódex 1878. évi V. törvénycikk 83. § szerint „Aki 
a bűntett vagy vétség elkövetésekor életkorának tizenkettedik 
évét meg nem haladta bűnvád alá nem vonható.” 

A 84. § szerint „Aki akkor, midőn a bűntettet vagy vétséget 
elkövette, életkorának 12-ik évét már túlhaladta, de a tizenha-
todik évét még be nem töltötte, ha cselekménye bűnösségének 
felismerésére szükséges belátással nem bírt, azon cselekménye-
kért büntetés alá nem vehető”.

Az 1908. évi XXXVI. tc I. novellája a fiatalkor felső határát 
a 18. életévre emelte fel. A novella a fiatalkorúak büntetőjogi fe-
lelősségre vonhatásához megkövetelte, hogy a cselekmény elkö-
vetésekor a „szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséggel” rendel-
kezzenek, amelynek meglétét a bíróság a tárgyalás során „külön 
kérdés” felvetése útján ellenőrizte.7 

A fiatalkorú bűnözők értelmi és erkölcsi szintjét a bíróság a 
Tízparancsolat tudásán mérte le, aki ismerte a parancsokat, az 
belátási képességgel rendelkezett, aki nem ismerte azokat, az 
büntetőjogilag sem felelt.8 

1913. évi VII. tc alapján jöttek létre a külön ítélkező fóru-

7 www.vaskuti.hu/mozaik/Eletkor%20és%20belatasi%20kepesseg.doc 
(letöltve: 2014.11.20.)
8 Uo.
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mok. A törvény szerint minden királyi törvényszéknél fiatalko-
rúak bíróságát kell alakítani, illetve egyes királyi járásbíróság-
oknál is, amelyeknél arra a fiatalkorú terheltek nagyobb száma 
miatt, vagy más fontos okból szükség van. 

Az 1950. évi II. törvény (Btá.) a fiatalkorúság életkori hatá-
rain nem változtatott, ám a fiatalkorú erkölcsi és értelmi fejlett-
ségének vizsgálatát már nem követelte meg.

Az 1961. évi V. törvény emelte fel a fiatalkor alsó határát 14. 
életévre. 

Az életkor meghatározása a 2012. évi C. törvény hatályba 
lépése előtt sok vitát eredményezett, ellentétes álláspontok ala-
kultak ki azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e az életkor alsó 
határát leszállítani. A törvény miniszteri indokolása szerint: „a 
törvény a büntethetőség alsó életkori határát főszabály szerint az 
elkövető tizennegyedik életévében határozza meg. A tizennégy 
éves korhatár megállapításának az indoka az, hogy a gyermekek 
nagyobb része ebben a korban fejezi be általános iskolai tanul-
mányait, és ér el olyan testi és szellemi fejlettségi szintet, amelyre 
tekintettel büntetőjogi felelősségre vonható. Napjainkban azon-
ban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek 
korábban „érnek”, az információs forradalom következtében a 
kiskorúakat már tizennegyedik életévüket megelőző életszaka-
szukban elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől 
a korábbi időkben még védve voltak.”

A tizenkettő-tizennégy év közötti gyerekek körében is egy-
re nagyobb mértékben elterjedt az erőszakos érdekérvényesítés. 
Ezért szükséges a büntethetőségi korhatár módosítása, a kirí-
vóan agresszív, élet ellen irányuló bűncselekményt megvalósító 
gyermekkorúak büntetőjogi felelősségre vonásánál azzal, hogy 
egyes súlyos bűncselekményeknél a büntethetőség korhatárt 
leszállítja tizenkét évre. Az ilyen bűncselekményt megvalósító 
gyermekkorú magatartásából ugyanis arra lehet következtetni, 
hogy megfelelő segítség hiányában nem lesz képes a későbbi-
ekben a társadalomba való beilleszkedésre és a törvénytisztelő 
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életmódra, ezért a speciális prevencióhoz mindenképpen szük-
séges a büntetőjog eszközeinek igénybevétele.

Vaskuti András véleménye szerint három életkor-kategória 
kialakítása indokolt. Az egyik a tizenkét és tizennégy éves kor 
között lévő elkövetők, akik kizárólag meghatározott cselekmé-
nyek miatt felelnének és őket igen enyhe szankciók fenyegetnék. 
A másik a tizennégy és tizennyolc év közötti elkövetők köre, akik 
jóval több bűncselekmény miatt felelnének és szigorúbb szank-
ciókkal néznének szembe. Míg a harmadikéletkor-kategóriába 
tartozó húsz évnél fiatalabb fiatal felnőttek már a Büntető Tör-
vénykönyv Különös Része valamennyi cselekményének alanyai 
lehetnének, de a felnőtteket általában fenyegető szankcióknál 
enyhébb és differenciáltabb elbírálás alá esnének.9

Földvári József megfogalmazásában a beszámítási képesség 
olyan személyi állapotot jelent, amelynek alapján az elkövetett 
cselekményt be lehet számítani, fel lehet róni az elkövetőnek. A 
beszámítási képesség tehát a bűnösség feltétele, hiányában nem 
kerülhet sor a bűnösség megállapítására sem. Földvári szerint a 
megfelelő életkort is magában foglalja a beszámítási képesség.10 

A beszámítási és belátási képesség vizsgálata elengedhetet-
len. Beszámítási képességgel az rendelkezik, aki képes felismerni 
cselekménye társadalomra veszélyes következményeit, és képes 
e felismerésnek, illetve akaratának megfelelően cselekedni.11 A 
beszámítási képesség felismerési és akarati képességet jelent.12

Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008 (XII. 
31) IRM rendelet 2014. március 15. napjától hatályos, melynek 
19/A. §-a. tartalmazza a fiatalkorú terhelt beszámítási képes-
sége vizsgálatának szabályait, mely szerint a 12. életévét betöl-

9 Uo.
10 Fehér Lenke: Elmebetegség- Büntetőjog- Beszámíthatóság. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó MTA Állam és Jogtudományi intézet Budapest.1993. 83-84.oldal
11 Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára 3. kiadás hvgorac Lap-és Könyv-
kiadó Kft. 2014. 128.old
12 Kőhalmi László: A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása. 
Büntetőjogi Szemle 2012.3. 34-35.o.
(http://ujbtk.hu/wp-content/uploads/PDF_EPUB/bjsz_2012_3_cikk5.pdf )
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tött, de a 14. életévét be nem töltött fiatalkorút az elmeállapot 
vizsgálatára vonatkozó szabályokra visszautalva kell vizsgálni. 
A beszámítási képesség vizsgálatát követően - ha a terhelt be-
számítható - a szakértő a belátási képességről is véleményt ad, 
úgy, hogy a terhelt klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyer-
mek szakpszichológiai vizsgálatát is el kell végezni. 

Az életkor meghatározása egy objektív tényező és valóban 
szükségesnek látszik az büntethetőség életkori leszállítása a sú-
lyos bűncselekmények vonatkozásában. De meg kell vizsgálni 
azokat a körülményeket, amelyek egy ilyen fiatalt arra vezethet-
tek, hogy súlyos bűncselekményt kövessen el. A jogalkalmazó 
bírónak jobban tisztában kell lennie ítélete meghozatalkor azzal, 
hogy milyen életkori sajátossággal bír az elkövető, milyen moti-
váció hatására cselekedett, annak érdekében, hogy olyan bünte-
tést szabjon ki, amely speciális prevenció hatékonyságát erősíti. 
Fontos lenne a környezettanulmányok modernizációja is, azért, 
hogy több valóban hasznos információ álljon a bíróságok ren-
delkezésére. 

Mi jellemzi a Z generációt?

Ahhoz, hogy jobban megértsük a korosztályt, meg kell figyel-
nünk, hogy milyen jellemzőkkel bírnak. Tari Annamária Z ge-
neráció című könyvében az alábbi sajátosságokat találjuk:  „Na-
gyon értenek a technikához, rugalmasak, okosabbak-legalábbis 
az eszközhasználat és a felhasználói ismeretek tekintetében. A 
második hullám (2005-2010 közöttiek) már beleszületik a di-
gitális világba, ahol a közösségi oldalakon jelen kell lenni, az 
érintő képernyő és az on-demand szórakozás a normális. (on-
demand: akkor, amikor akarom). 

Ez a korosztály már ún. multitasking tevékenységeket foly-
tat, ami azt jelenti, hogy öt-hat tevékenységet is folytathat a szá-
mítógépén, okostelefonján és egyéb eszközökön. Vagyis chatel, 
miközben nézegeti a Facebook oldalát, zenét hallgat és filmet 



46 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 47

tölt le, de megválaszol egy SMS-t is, és nem zavarja, ha közben 
még egy barátja is megszólal mellette. 13

A Z generáció tagjai olykor jócskán a biológiai életkorukat 
meghaladóan képesek kommunikálni. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy az értelmi képességek mellett az életkorhoz kötött 
érzelmi képességek is ilyen tempóban érnének. Inkább egyfajta 
„látszat” érettség ez, amely például látványosan szétesik egy ne-
hezebb érzelmi helyzetben vagy komolyabb konfliktus esetén.14

A Z generáció tagjai érzelmileg jóval keményebb világba 
születtek, ahol a családok nagy részére jellemző a szóbeli vagy 
testi agresszió, ahol a nárcisztikus és agresszív személyiségzava-
rok előfordulása, valamint a kapcsolati mintázatot és a kötődést 
befolyásoló pszichés tünetek megjelenése jóval gyakoribb, mint 
korábban.15

Az eredmények szerint a tizenévesek, ellentétben a fiatalabb 
gyerekekkel, jól mérik fel a döntéseik mellett és ellen szóló érve-
ket, ám kockázatot vállalnak, mert a többi korcsoportnál jobban 
élvezik a kockázatos helyzetek izgalmát. A leginkább kockázta-
tó viselkedést a 14 éveseknél tapasztalták a kutatók.16

Az internet hatása a személyiségfejlődésre

A Z generáció számára - mivel a személyiségfejlődés egy fontos 
állomásán vannak – nem mindegy, hogy mit okozhat a virtuális 
tér. A kutatók szerint számos pozitív hatása van: a rugalmasabb 
gondolkodás, a nyitottabb személyiség kialakulása, különböző 
szerepek kipróbálása, a személyiség rejtett oldalainak megisme-
rése. Viszont ugyancsak számos negatív hatása is ismert: a reg-
resszió, a személyiség szétdarabolódása, az álarcok, a hamis self 
(én) kialakulása, melyben az idealizált „virtuális másolataink” 

13 Tari i.m. 56.old.
14 Tari i.m. 79.old.
15 Tari i.m. 213.old.
16 Tari i.m. 38. old.
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beépülnek és a való életben tovább élnek, valamint a lehetséges 
és a valóságos viszonyának relativizálódása. 17

Az internet hatására megváltozik az emlékezet szerepe is, 
ugyanis azt jegyzik meg az emberek, hogy melyik mappában 
vagy a keresőprogramokban milyen kulcsszavak alapján keres-
tek. 18

Az amerikai kutatók szerint az internet drámai eltolódást 
okoz az identitásban és a viselkedésben. Beleszól és átalakítja 
az otthoni életet, a párkapcsolatot, a szülői képességeket, vagyis 
azt, hogy „kik vagyunk mi”. Ez a tény különösen a Z generáció 
szempontjából elég fontos. Az online személyiség működteté-
sének ezért komoly veszélyei vannak egy olyan korcsoportban, 
ahol az identitás és a szocializáció még zajlik.19

Az internetes online-zaklatás

Az internetes zaklatásokkal kapcsolatban amerikai kutatók azt 
mondják, hogy a gyerekek általában nem panaszkodnak, mert 
attól félnek, hogy a szülők ijedtükben elveszik tőlük mobilju-
kat vagy net hozzáférésüket. Abban az agresszív folyamatban, 
melyben zaklató és zaklatott egymással áll szemközt, nagyon 
más jellemzők vannak online, mint a reális térben. A zaklatott 
nem látszik, tehát a zaklató sem látja a fájdalmát, a zaklatott 
szintén nem látja a zaklatót és nem tudja eldönteni, hogy ami 
zajlik az komoly vagy csak egy vicc. De az áldozatok mindig a 
legrosszabbat gondolják. Ennek következtében erőteljessé vál-
hat a szorongás, a befelé fordulás, a bizalmatlanság és a rossz 
osztályzatok. Az interneten a névtelenség miatt több potenciális 
zaklató van, tehát a számuk és a fenyegetések mértéke is nőtt.20 

17 Tari i.m. 143.old.
18 Tari i.m. 11. old.
19 Tari i.m. 130.old.
20 Tari i.m. 212. old.
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Visszatérve az EU Kids Online II magyarországi kutatá-
si eredményeihez, a kutatás arra a megállapításra jutott, hogy 
az internetes zaklatások helyszínei nagyrészt a közösségi olda-
lak (iwiw, MyVIP, Facebook) és az azonnali üzenetküldők (pl. 
MSN, Skype). 49-49%.a azoknak, akik interneten (is) éltek át 
ilyen jellegű zaklatást említette meg ezt a két alkalmazást, mint 
a zaklatás „helyszínét”. E-mailben csupán az érintettek 13%-át 
érte sérelem, a játékoldalakon történő zaklatás pedig még ennél 
is ritkább. 

Az online megvalósuló zaklatás legtöbb esetben bántó, zak-
lató üzeneteket jelent; ilyeneket kapott az érintettek 58%-a. 
16%-ukról posztolt zaklatója bántó üzenetet valamely közösségi 
oldalon; 12% említette, hogy kihagyták valamilyen online akti-
vitásból. Az online (is) zaklatást átélők mindössze 1%-a kapott 
fenyegetést a világhálón. 

Parti Katalin-Virág György tanulmánya, melyet 2009-ben a 
fővárosi, 16 éves, közel 1200 fős középiskolás fiatalok között 
végeztek, arra a megállapításra jutott, hogy a kelet – európai 
(az EU-hoz újonnan csatlakozott) országokban élő gyerekek na-
gyobb kockázatnak vannak kitéve a nethasználat során, az alábbi 
tényezők miatt: a felnőtt és a kiskorú lakosság között nagyobb a 
digitális szakadék, mint Nyugat-Európában. A szülők kevésbé 
veszélytudatos nethasználók, emiatt nem, vagy kevésbé készítik 
fel gyermekeiket a nethasználat kockázataira. A nethasználat 
drasztikus megugrása és végül Kelet- Európában később kez-
dődött meg a biztonságos nethasználat oktatás.21

A harmadik tényezőt támasztja alá a Social Daily adata, 
mely szerint 2014 márciusában az aktív Facebook felhasználók 
száma Magyarország területén elérte a 4.400.000 főt, és az ösz-
szes regisztrált felhasználó közül 53%-ot a 18-35 éves korosztály 
birtokolja. A 13-18 éves korcsoportban 700.000 ezer a felhasz-
nálók száma. 22 

21 http://kriminologia.hu/sites/default/files/2010eavszpartik_viraggy.pdf
(letöltve: 2014.11.20.)
22 http://analytics.socialdaily.com/hu/facebook/countries/hu/ (letöltve: 2014.11.20.)
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Az online-zaklatás szabályozása

A tanulmány bevezetőjében írt a Lori Drew kontra USA ügyre 
visszatérve, az ügyben azt vizsgálták - mivel online-zaklatásra 
vonatkozó szabályozás nem volt -, hogy egy website használa-
tának feltételeit megszegő személyt terhel-e büntetőjogi fele-
lősség? Az ügy végül bíróság elé került, ahol azon folyt a vita, 
hogy a MySpace feltételeinek megsértése annak érdekében, 
hogy Megan Meiert zaklassák, azonos-e a hackeléssel.  2008. 
november 26-án a kaliforniai esküdtszék bűnösnek mondta ki 
Lori Drewt. Azonban Wu bíró 2009. július 2-án helyt adva a 
védői indítványnak, felmentette Drew-t. Indokolása szerint, 
ha Drew-t bűnösnek találnák, akkor, ha bárki, aki megsérti a 
MySpace szolgáltatási feltételeit szintén bűnös lenne egy szövet-
ségi bűncselekményben. 

Az amerikai tragédiákat követően a közvélemény és a társa-
dalmi szervezetek összefogásával azonban pozitív eredmények 
születtek, hiszen az Egyesült Államokban Sameer Hinduja, 
Ph.D. és Justin W. Patchin, Ph.D. 2014 áprilisi kimutatása sze-
rint 49 tagállam közül egyedül Montana államban nincs zakla-
tással összefüggő törvény. 14 tagállamban köztük Montanában 
büntetőjogi szankciót is alkalmazhatnak, 5 tagállamban előter-
jesztés alatt áll a büntetőjogi szankciót tartalmazó szabályozás.

Louisiana államban 2010. augusztus 15-én lépett hatályba a 
989. számú törvény / H.B.No.1259/.23 A törvény 40.7 §-a az 
online zaklatást definiálja. E szerint online zaklatás bármilyen 
elektronikus szöveges, képi, írásbeli vagy szóbeli kommunikáció 
szándékos továbbítása, amelynek célja a 18. éven aluli személy 
kényszerítése, megalázása, zaklatása, vagy megfélemlítése. A 
törvény C pontja szerint egy bűncselekmény elkövetése esetén e 
szakasz rendelkezései alkalmazhatók ott, ahová a tartalom ere-
detileg küldésre került, eredetileg megkapták, vagy eredetileg 
bárki megtekintette. A D. pont (1) bekezdése értelmében: aki 

23 http://votesmart.org/static/billtext/30157.pdf (letöltve: 2014.11.20.)
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ilyen cselekményt követ el azt nem több, mint 500 dollár pénz-
büntetéssel vagy 6 hónapot meg nem haladó szabadságvesztés-
sel, vagy mindkettővel büntetendő. A (2) bekezdés szerint, ha az 
elkövető 17. éven aluli, akkor a fiatalkorúakra vonatkozó rendel-
kezéseket kell alkalmazni.

Maryland államban minden magániskolának 2012. március 
31. napjától kötelező a megfélemlítés, zaklatás és megfélemlítés 
elleni alapszabályt, irányelveket alkotnia. (H.B. 199, 2008 Code 
§7-424,7-424.1). Grace’s Law néven ismert az a törvény, ame-
lyet a zaklatással kapcsolatban a szövetségi állam kormányzója 
is jóváhagyott (H.B.0396). Grace McComas egy középiskolai 
tanuló volt, aki szomszédja online zaklatását követően 2012 
Húsvétján követett el öngyilkosságot.

Maryland szövetségi tagállam szabályozása szerint: Megfé-
lemlítés, zaklatás, bármilyen szándékos, írásbeli, szóbeli vagy 
fizikai cselekmény, ideértve az elektronikus kommunikációt, így 
különösen:

az egyén fizikai bántalmazását1. 
az egyén tulajdonának károsítását2. 
az egyének oktatási vagy tanulási környezetének lényeges za-3. 
varását vagy
akit személye vagy javai miatt reális félelemben tart 4. 
és megkülönbözteti az elkövetés helyét, illetve módját, úgy 

mint az iskola területén követik el vagy iskolai rendezvényen, 
eseményen, illetve az iskola rendes működését zavarja, vagy az 
elektronikus kommunikáció minden olyan formája, amit elekt-
ronikus eszközzel továbbítottak, ideérte a telefont, mobiltele-
font, számítógépet és a pagert-is.

A Grace Law (H.B.0396) alapján a cselekmény elkövetője 1 
évig terjedő szabadságvesztéssel és/vagy 500 dollárt meg nem 
haladó pénzbüntetéssel büntethető.

Ez a törvény megtiltja, hogy egy interaktív komputer-szol-
gáltatást olyan bűnös szándékkal használjanak, ami súlyos ér-
zelmi, lelki kárt okoz a kiskorúnak vagy a kiskorúban valós 
halálfélelmet vagy súlyos testi sértésre vonatkozó félelmet kelt, 
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azzal a szándékkal, hogy (1) a kiskorút megölje, kárt okozzon, 
zaklassa, vagy súlyos lelki kárt okozzon, vagy (2) a kiskorúban 
valós halálfélelmet vagy súlyos testi sértés miatti félelmet kelt-
sen.

Nevada államban (S.B.163)24 388. szakasz 1.5 határozza meg 
a zaklatás, mely meghatározás szerint: zaklatás az olyan szán-
dékos tett vagy olyan folyamat, amelyet egy vagy több tanuló 
jogtalanul folytat és egy tanulót ismétlődően és bizonyos időtar-
tamon belül egy vagy több olyan negatív tett ér, amely az érintett 
személyre súlyosan támadó és amelynek célja és hatása az, hogy 
a tanuló súlyos lelki károsodást vagy bántalmazást szenvedjen. 

A 2. szakasz az online- zaklatás fogalmát adja meg, mely 
szerint: online zaklatás mindaz, amit elektronikus kommuniká-
ció használatával követnek el. 

Elektronikus kommunikáció minden olyan írásbeli, szóbeli, 
képi információ, amely elektronikus eszköz használatával törté-
nik, ideérte korlátozás nélkül a telefon, a mobiltelefon, a számí-
tógép vagy bármilyen hasonló kommunikációt. 

Ohio államban a Jessica Logan törvény az „elektronikus tett” 
fogalmát határozza meg, e szerint egy tettet/cselekményt mo-
biltelefonon, számítógépen, személyi hívón, személyes kommu-
nikációs eszköz vagy más elektronikus kommunikációs eszköz 
használatával követnek el. Ohio-ban nincs büntetőjogi szank-
ciója az online zaklatásnak és nincs ilyen konkrét szabályozás 
sem. 

Tennesseben szintén meghatározásra került az online zaklatás 
fogalma: olyan zaklatás, melyet elektronikus eszköz használatá-
val követnek el. A törvény megfogalmazza a bántalmazást, illet-
ve a zaklatást is és megkülönböztetést tesz akként, hogy azt az 
iskola területén, vagy iskolai sporteseményen, közlekedési esz-
közön vagy iskolai buszmegállóban követték el, vagy az iskola 
területén kívül, vagy az iskola által támogatott tevékenységen 

24 http://www.leg.state.nv.us/Session/75th2009/Bills/SB/SB163_EN.pdf
(letöltve: 2014.11.20.)
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kívül követték-e el.  Az online vétség elkövetőjét 1 évig terje-
dő szabadságvesztéssel és 2500 dollárig terjedő pénzbüntetéssel 
büntethető. 

Szövetségi szinten került szabályozásra az úgynevezett Megan 
Meier Cyberbullying Prevention Act: aki a tagállamokon belül 
vagy külföldről továbbított bármilyen olyan kommunikációt, az 
elnyomás, a megfélemlítés, a zaklatás szándékával vagy azzal a 
szándékkal, hogy lelki kárt okozzon egy személynek, s ehhez 
elektronikus eszközt használ a súlyos, ismétlődő és ellenséges 
magatartása pénzbüntetéssel vagy két évet meg nem haladó sza-
badságvesztéssel büntetendő. 

Az Egyesült Államokban az iskoláknak is nagy szerepük van 
az online-bántalmazások visszaszorítására irányuló törekvések-
ben, ugyanis több államban találkozhatunk olyan rendelkezé-
sekkel, hogy az iskolának olyan alapelveket kell kidolgoznia, 
amelyek segítenek a probléma kezelésében, illetve olyan oktatási 
tervet kell készíteniük, amely tartalmazza a felelős számítógép 
használatot.25

Új-Zélandon Judith Collins Igazságügy miniszter nevéhez 
fűződik az ún. Harmful Digital Communications Bill.26 A tör-
vény célja, hogy megakadályozza, megelőzze és mérsékelje az 
egyéneknek a digitális kommunikációval okozott károkat és 
biztosítsa a káros digitális kommunikáció áldozatainak gyors és 
hatékony jóvátételének módjait. A törvény meghatározza azon 
személyek körét, akik ilyen cselekmények miatt eljárást kezde-
ményezhetnek a járásbíróság előtt: a) az a személy, akit állítása 
szerint digitális kommunikáció eredményeként sérelem ért b.) 
az érintett személy érdekében eljáró szülő vagy gyám, c.) annak 
az iskolának a képviselője, ahol a gyermek tanul felhatalmazás 

25 A számítógép segítségével történő távoktatás mindebben komoly segítség lehet. 
lásd: Iulian Boldea (editor): Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary 
perspectives. Targu Mures, Arhipelag XXI.,2014, O. A. Sabau-Pop: Using technology to 
enhance higher education 130-134. o.
26 http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2013/0168/6.0/versions.aspx
(letöltve: 2014.11.20.)
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esetén d.) a rendőrség, ha a digitális kommunikáció egy személy 
biztonságát veszélyezteti.

A bíróságnak az eset körülményeit figyelembe véve kell meg-
vizsgálnia, hogy határozott-e a kérelem. A bíróságnak eljárása 
során gondoskodnia kell arról, hogy az eljárás során a kérelmező 
vagy az áldozat személyazonossága anonim legyen.

A bíróság az alábbi határozatokat hozhatja, egy vagy több 
rendelkezést is alkalmazhat: elkobozza vagy használhatatlanná 
teszi az eszközt; az elkövetőt eltiltja meghatározott tevékeny-
ségtől; az elkövető nem támogathat vagy segíthet más személy-
nek abban, hogy hasonló kommunikációt folytasson az érintett 
személlyel; helyreállítás közlése; a sértettet felhatalmazhatja a 
válaszadásra; bocsánat kérés közzétételére kötelezés. 

A bíróságnak döntése előtt az alábbiakat kell figyelembe 
vennie: 
a.) a kommunikáció tartalma és károkozás mértéke
b.) a beszélő szándéka, különösen tekintettel arra, hogy a kom-

munikáció szándékos károkozásra törekvéssel történt-e
c.) a gyakoriság, a szövegkörnyezet és a kommunikáció tárgya
d.) a kommunikáció kiterjedését, továbbá, hogy az eredeti felek 

között történik-e
e.) a sértett életkora és sebezhetősége
f.) az állítás igazság vagy valótlanság tartalma
g.) a terhelt viselkedése, beleértve azt, hogy a kár elhárítására 

tette kísérletet
h.) a kommunikáció nyilvánosságra került-e
i.) a sértett viselkedését
j.)a döntés technikai és gyakorlati végrehajtásának várható költ-

ségei
k.) a döntéssel érintetteket. 
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A törvény meghatározza azokat a vétségeket, melyeknek 
büntetőjogi következményei lehetnek, így például digitális kom-
munikáció posztolásával is lehet vétséget elkövetni. 

Az angolszász országok szabályozási megoldásait követően 
mutatom be az Európai Unió szabályozási törekvéseit. 

az Európai Bizottság Stratégiája az internetes zaklatás ellen - 
vívott harctól;
az Európa Tanács 1989. szeptember 13-án kibocsátott aján-- 
lása a számítógéppel kapcsolatos bűncselekményekről;
2002/58 EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2002. - 
július 12. napján a személyes adatok feldolgozásáról és a ma-
gánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban
az Európa Tanács Tamperében 1999 októberében tartott - 
ülésszakán felismerte, hogy szükség van a számítógéppel 
elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan alkalmazott 
rendelkezések és ítélkezési gyakorlat követésére. A Bizottság 
1999 decemberében elfogadta az eEurope kezdeményezést;
2003. december 22. 2004/68/IB tanácsi kerethatározat a - 
gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekporno-
gráfia elleni küzdelemről;
2005. február 24. 2005/222/IB tanácsi kerethatározat az in-- 
formációs rendszerek elleni támadásokról;
2008. november 28. az Európai Bizottság által kiadott stra-- 
tégia az internetes zaklatás ellenes harcról;
2013. július 4. 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltá-- 
sára irányuló javaslat;
2014. május 12. 9647/14 a Tanács elfogadta az EU emberi - 
jogi iránymutatásai az online és offline véleménynyilvánítás 
szabadságáról.

Az Európai Unió Tanácsának 2014. május 12. napján elfoga-
dott az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló 
iránymutatásának bevezetője szerint a véleménynyilvánítás sza-
badsága minden ember alapvető joga. Az államoknak köteles-
sége a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságához 

Péli-Toóth Viktória: Kortárs online zaklatás, a cyberbullying jelenség

való jog tisztelete és védelme. Az irányelv 20. pontja tartalmaz-
za annak a kumulatív tesztnek a meghatározását, amely lehetővé 
teszi ezen alapjog korlátozását. 

Az alábbi három konjunktív feltételnek kell érvényesülnie:
a korlátozást törvény írja elő, és az mindenki számára egyér-- 
telmű és hozzáférhető,
a korlátozás célja a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi - 
Egyezségokmánya 19. cikkének 3. bekezdésében foglalt cé-
lok egyike, vagyis mások jogainak vagy jó hírnevének védel-
me, vagy az állambiztonság, a közrend, a közegészség vagy 
az erkölcs védelme,
a korlátozásnak bizonyítottan szükségesnek, mértékének - 
pedig az elérendő célhoz mérten a lehető legenyhébbnek és 
azzal arányosnak kell lennie. 

A Tanács a szabad véleménynyilvánítás tiszteletben tartása 
iránti elkötelezettségét fejti ki. Védelemben kell részesíteni az 
újságírókat, a bloggereket és az egyéneket is, annak érdekében, 
hogy véleményüknek hangot adjanak és csak indokolt esetben 
lehessen korlátozni az offline térben is létező jogaikat. 

Magyarországon az Alkotmánybíróság  alkotmányjogi pa-
nasz eljárásában hozott 19/2014 (V.30.) számú határozata nincs 
összhangban az Unió minél szélesebb körben érvényesülő inter-
netes szólásszabadságot célzó álláspontjával, ugyanis e szerint a 
kommentek - a felhasználók bejegyzései az oldalon közzétettek-
ről, vagy velük kapcsolatban- tartalmáért akkor is felel az oldal 
működtetője, ha nem volt tudomása a jogsértő tartalomról vagy 
azt a sértett kívánságára azonnal eltávolította. Az alkotmány-
bíróság indokolásában utalt arra, hogy a közösségi oldalak és 
a tisztán véleményoldalakkal kapcsolatban a fenti határozatban 
nem foglalt állást. 

Magyarországon 2008. január 1. napjától került be az 1978. 
évi IV. törvény 176/A.§-ként a zaklatás tényállása.27 A jelenleg 

27 Erről részletesen: Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban. HVG-
ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft., 2012, 256-259.
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hatályos Büntető Törvénykönyv- 2012. évi C. törvény – 222.§ 
szabályozza a zaklatást. A törvényhelyhez fűzött miniszteri in-
dokolás szerint: „az Alkotmánybíróság is számos határozatában 
kifejtette, hogy az emberi méltóságból levezethető magánszfé-
rához való jog az állam általános védelmi kötelességének része.... 
Az államnak nemcsak a hatóságoknak a magánszférába való 
illetéktelen beavatkozásával szemben kell védelmet nyújtania, 
hanem egymással szemben is meg kell védenie a polgárait. Így a 
magánszféra védelméhez fűződő jogot súlyosan sértő zaklatás-
szerű magatartások visszaszorítása feltétlenül szükséges.”28 

Az indokolás szerint a zaklatást olyan, az emberi méltósá-
got sértő, szexuális vagy egyéb magatartásnak tekinti, amelynek 
célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítő, 
ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet 
kialakítása. 29 

2013. november 16-tól két tényállással egészült ki az emberi 
méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények sza-
bályanyaga. Ezek a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- 
vagy képfelvétel készítése (226/A.§) és a becsület csorbítására 
alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala 
(226/B.§). 

A közösségi oldalakon elkövetett „zaklatással” kapcsoltban 
nagy nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértés miatt indulnak 
eljárások. Sajnos azonban jelentős hányadban megszüntetésre 
kerülnek az ügyek, legtöbb esetben azért, mert az elkövető sze-
mélyazonosságának megállapítása nem volt lehetséges. 

28 Magyar Büntetőjog Kommentár a gyakorlat számára 3. kiadás, hvgorac Lap-és Könyv-
kiadó Kft. 2014. 856. old
29 Uo. 857. old., A bűncselekmény folyamatossága több európai országban is szabá-
lyozási kérdéseket vet fel. lásd: Igor Vuletic: Continuing criminal offence (continuing 
criminal conduct, fortgesetztes delikt, délit continué): one possible line of development 
de lege ferenda. (Produljeno kazneno djelo – jedan moguci smjer razvoja de lege ferenda) 
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol 15, broj 2/2008, 1047-1074. o., 
Igor Vuletic: Computer related fraud in Croatian Criminal law. (Racunalna prijevara u 
hrvatskom kaznenom pravu)  I Vuletic, T. Nedic, Zb. Prav. fak. Sveuc. Rij. (1991) v. 35, 
br. 2, 679-692 (2014)

Péli-Toóth Viktória: Kortárs online zaklatás, a cyberbullying jelenség

Az elmúlt időszakban hazánkban is egyre több kampány van 
folyamatban annak érdekében, hogy a gyermekeket az internet 
biztonságos használatára neveljék, és felhívják a figyelmet az 
internet veszélyeire. 
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Siket Zsuzsanna:

Miért tizenkettő?

Bevezetés

A büntetőjog egyik állandó problémája, hogy az erkölcsileg 
tiltott és a jogalkotó által büntetni rendelt cselekmények hal-
maza nem mindig fedi egymást.1 Ezt a problémát tovább bo-
nyolítja az, hogy vannak olyan büntetőjog által védett értékek, 
amelyekhez a társadalom koronként eltérően viszonyult. Ezen 
jogi tárgyak egyik tipikus példája a nemi élet szabadsága. A sze-
xualitással kapcsolatos erkölcsi felfogás koronként eltérő volt. 
Ezen változások valamelyest a jogszabályokban is visszatükrö-
ződtek. A 19. század végétől kezdődően mind a szexualitásról 
alkotott társadalmi felfogás, mind pedig a törvényi szabályozás 
jogtárgyszemlélete is lényegesen megváltozott.2 Az ide kapcso-
lódó törvényi tényállások egy része az erkölcsvédelemtől az in-
dividuális jogvédelem, azaz a szexuális önrendelkezés és a gyer-
mekek védelme felé tolódott.3 

A régi Büntető Törvénykönyv vagyis az 1978. évi IV. tör-
vény, még ezen tárgykörre a nemi erkölcs elleni bűncselekmé-
nyek elnevezést használta.4 A korábban hatályos Büntető Tör-
vénykönyv megalkotásától a jelenleg hatályos Büntető Törvény-
könyv hatálybalépéséig megközelítőleg egy emberöltő telt el. Ez 

1 Siket Zsuzsanna: A belátási képesség szakértői vizsgálata Siket Zsuzsanna: A szavahihe-
tőség, in. Profectus in litteris V. (szerk.: P. Szabó Béla, Szemesi Sándor), Dela Könyvkiadó 
és Kereskedelmi Kft., 2013.
2 Gál István László: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. In: 
Tóth Mihály – Nagy Zoltán (Szerk.) Magyar Büntetőjog Különös Rész. Osiris Kiadó. 
Budapest, 2014. 127-128.o.
3 Szomora Zsolt: Megjegyzések az új Büntető Törvénykönyv nemi bűncselekményekről szó-
ló XIX. fejezetéhez. Magyar Jog 2013. év 11. szám 649.
4 Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához. 
Büntetőjogi Kodifikáció 2002.4. 29.o.

az emberiség fejlődésének történetében nem tekinthető hosszú 
időnek, de a szexualitáshoz való viszonyulásban ezen rövid idő 
alatt is jelentős változások következtek be. Ez is jelzi azt, hogy 
a világ felgyorsult és egy adott témával kapcsolatos nézetek is 
hamar átalakultak. A korábban nemi erkölcs elleni bűncselek-
mények néven aposztrofált tényállásokkal kapcsolatos változást 
a 2012. évi C. törvény is visszatükrözi, mivel az ide kapcsoló-
dó bűncselekményeket már a nemi élet szabadsága és a nemi 
erkölcs elleni bűncselekmények címszó alatt tárgyalja.5 Az új 
Büntető Törvénykönyv szóhasználata is rávilágít arra az új ten-
denciára, mely a szexuális önrendelkezést jeleníti meg központi 
jogi tárgyként. Ez a folyamat a többi európai országban már ha-
marabb elindult, hazánk viszont az utolsók közé tartozott azon 
államok között, akik még a 20-21. század fordulóján is a nemi 
erkölcsöt állították a szabályozás élére.6 Véleményem szerint is 
helyesebb büntetőjogi szempontból a nemi élet szabadsága el-
nevezés, mivel ezen bűncselekményeknél elsősorban a sértett 
beleegyezésének hiányán van a hangsúly.

Az előbbiekhez kapcsolódóan biológiai, erkölcsi, nevelési 
és büntetőjogi szempontból is problematikus kérdés az, hogy 
milyen életkorban tekinthető megengedettnek az, hogy valaki 
szabad akaratából szexuális kapcsolatot létesítsen egy másik sze-
méllyel. Erre a kérdésre nemcsak koronként, hanem családon-
ként és egyénenként is rendkívül eltérőek a válaszok. Egy ilyen 
megosztó kérdésben a jogalkotónak nincs könnyű dolga abból 
a szempontból, hogy mely életkornál húzza meg azt a határt, 
amelynél a szexuális cselekményeket még a „sértett” beleegye-
zése esetén is büntetni rendeli.

Az alábbi tanulmányban a jelenleg hatályos 2012. évi C. 
törvény 197. § (2) bekezdésének vizsgálatáról lesz szó, vagyis 
arról, hogy e törvényhely a tizenkettedik életévüket be nem töl-
tött gyermekekkel kényszer alkalmazása nélkül elkövetett nemi 

5 Szomora: i.m. 649. o.
6 Szomora: i.m. 649. o
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cselekményeket is szexuális erőszaknak tekinti, és öt évtől tíz 
évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.7 Az előbbiek-
ből következően annak okait törekszem feltárni, hogy miért a 
tizenkettedik életév volt az a határ, ahol a jogalkotó a meghúz-
ta a büntetendővé nyilvánítás láthatatlan vonalát. Ezen kérdés 
megválaszolásához elsősorban azt érdemes tisztázni, hogy mi-
lyen lelki és testi változásokon mennek keresztül a tizenkét év 
körüli gyermekek.

  

A 12. életévüket be nem töltött gyermekek biológiai és lélekta-
ni sajátosságai

Ahhoz, hogy a korábban feltett kérdésre bármilyen választ ad-
hassunk, elsőként azt érdemes megvizsgálni, hogy a fizikai és 
lelki fejlődés szempontjából mikorra tehető a gyermekek nemi 
érése. A nemi érés korszakát pubertás kornak nevezzük. Ez a 
fejlődési szakasz a szexuális érésnek azon időszaka, amikor a 
gyermekek szaporodásra képes, biológiailag érett felnőtté vál-
nak. Ez a folyamat körülbelül három-négy év alatt megy végbe.8 
A nemi érettség elérése minden gyermeknél máskor következik 
be, ráadásul a helyzetet tovább bonyolítja, hogy ez a folyamat 
nemenként eltérő, mivel a fiúknál később a lányoknál rendsze-
rint hamarabb kezdődik. A nemi érés folyamata az utóbbi száz 
évben az országok szerinti megoszlásban is jelentős különbsé-
geket mutat. A nemi érés a jelenkorban felgyorsult, ugyanakkor 
ez is elmondható, hogy ebben a folyamatban a hetvenes évek 
óta leállás mutatkozik, sőt az afrikai államokban ezen folyamat 
lassulását állapították meg a szakemberek. Annak, hogy a nemi 

7 Gál István László: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények. In: Polt 
Péter (Főszerk.)
Új Btk. kommentár: 4. kötet, Különös rész. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tan-
könyv Kiadó Zrt., 2013. 20-22.o.
8 Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: Pszi-
chológia, Osiris-Századvég Kiadó, Budapest, 1995. 92. o.

érés egyénenként miért következik be más-más életkorban, 
sokféle oka lehet. Ezt befolyásolhatják az élet- és táplálkozási 
feltételek, az urbanizáció, a pszichés ingerkörnyezet változása, 
az eltérő társadalmi rétegek, más testi változások kölcsönhatása 
(például az edzettség), az érzelmi állapot, a klimatikus viszo-
nyok és a rasszjellegű jegyek.9

A nemi érés időpontja az utóbbi évszázadban előbbre toló-
dott. Azzal kapcsolatban, hogy ez az előre tolódás hány évet 
jelent, a szakirodalomban is megoszlanak a vélemények. Egyes 
szakkönyvek szerint a nemi érés tizenhét évről általában a tizen-
egyedik életévre tolódott, mely nemekre bontva azt jelenti, hogy 
a lányoknál tíz és fél éves, míg a fiúknál tizenkettedik életévük-
re tehető.10 Más szerzők viszont úgy gondolják, hogy a lányok 
nemi érése általában a tizenkettedik életév kilencedik hónapjá-
tól, fiúknál pedig tizennégy és fél éves korban kezdődőik.11 

A nemi érés ideje alatt, vagyis a pubertáskorban, a gyerme-
kekben testi és lelki változások mennek végbe. Ez az életszakasz 
gyors testi növekedéssel kezdődik. A gyors növekedést követően 
körülbelül tizennyolc hónappal később jelentkezik a lányoknál 
az első menstruáció, a fiúknál pedig az első magömlés tipiku-
san a gyors növekedést követő két év múlva jelentkezik. Ez a 
fejlődési szakasz a szaporítószervek, valamint a másodlagos 
nemi jellegek kifejlődésével jár együtt, ami a lányoknál a mel-
lek növekedését, a fiúknál a szakáll kinövését, valamint mindkét 
nemnél a szőrzet kinövését jelenti a nemi szerveken. Fontosnak 
tartom kiemelni, hogy az előbb megadott életkori határok csak 
az átlagosan előforduló értékeket jelzik. Az egyéni fejlődés ettől 
az átlagértéktől eltérő lehet. Ezt jól szemlélteti az, hogy főként 
az általános iskola hetedik-nyolcadik osztályában a gyermekek 
külső megjelenése között mekkora különbségek mutatkoznak. 

9 Hellmuth Benesch: SH Atlasz Pszichológia, Budapest, Springer Hungarica Kiadó, 
1994. 291.o.
10 Hellmuth: i.m. 291. o.
11 Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: i.m. 
93. o.
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Vannak olyan lányok, akik már ekkor érett nőként néznek ki, és 
vannak, akik még ebben a korban is inkább kislányosnak hat-
nak. Ezen különbségek a fiúkról is elmondhatóak, hiszen a fej-
lődés ott sem mindenkinél azonos életkorban következik be. 

Amint korábban már említettem, ez az életszakasz lelki vál-
tozásokkal is jár. Ezek a változások kölcsönhatásban vannak a 
testi átalakulással. A pubertás kornak jelentős hatása van a test-
képre, az önértékelésre, a hangulatra és a szülőkkel, valamint az 
ellenkező neműekkel való kapcsolatra. Megfigyelhető az, hogy 
a korai érés nemenként ellentétes lélektani hatásokat eredmé-
nyez.12 

A lányoknál a korai érés gyakran az elégedetlenség forrása. 
Ennek oka lehet az is, hogy a kor nőideáljának is leginkább a 
vékony, kislányos testalkat feleltethető meg, így a későn érő lá-
nyok elégedettebbek magukkal, mivel megjelenésükkel jobban 
megközelítik ezt a képet. A korán érő lányok esetében a testi 
változások depressziót és szorongást idézhetnek elő, és önérté-
kelésük is alacsonyabb későn érő társaiknál. Ez a bezárkózás azt 
eredményezi, hogy kevesebbet beszélgetnek szüleikkel és keve-
sebb pozitív érzést táplálnak családi kapcsolataik iránt. 

A lányokkal ellentétben a fiúk a korai érést pozitívumként 
élik meg, ami hangulatukban is tükröződik. Ennek oka, hogy 
a fiúkat a magasságuk növekedése és a súlygyarapodás az elé-
gedettség érzésével tölti el, mivel így megjelenésükkel közelebb 
kerülnek a kor férfiideáljához, vagyis ahhoz, hogy a férfiaknak 
megjelenésükkel is erőt és bátorságot kell sugározniuk. A lelki 
hatásokkal összefüggésben fontosnak tartom megemlíteni még 
azt is, hogy nemcsak a testi fejlődésnek vannak fokozatai, ha-
nem az erkölcsi fejlődésnek is. Ezt azért tartom fontosnak hang-
súlyozni, mivel a testi fejlődés rendszerint minden embernél 
végbemegy, amennyiben egészséges, viszont ez a fejlődés nem 
mindig van összhangban az egyén lelki és erkölcsi fejlettségének 

12 Rita L. Atkinson – Richard C. Atkinson – Edward E. Smith – Daryl J. Bem: i.m. 
92-93. o.
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szintjével. 
Az erkölcsi fejlődésnek három fő szakasza különbözethe-

tő meg.13 Az első lépcsőfok a külső moralitás szintje. Ez a szint 
óvodás korban jellemző, amikor a gyermek a jutalmakból és a 
büntetésekből vonja le a konzekvenciát arra vonatkozóan, hogy 
az általa tanúsított magatartás megengedett-e vagy sem. A má-
sodik lépcső a heteronóm moralitás szintje, amikor a gyermeknek 
már van bűntudata, de ez attól függ, hogy a felnőttek jóakaratát 
megtartsa. A harmadik szint az autonóm moralitás szintje, ami-
kor a normák belsővé válnak, és a gyermekekben kifejlődnek az 
individuális lelkiismereti alaptörvények. Ezeket a fejlődési foko-
zatokat nem mindenki járja be élete során. Egyénenként változó 
az is, hogy ki hányadik életévében jut el az erkölcsi fejlődés leg-
magasabb fokára. Az erkölcsi fejlettség szintjeinek a jelen téma-
kör szempontjából kiemelt jelentősége van, mivel úgy gondolom, 
hogy a szexuális önrendelkezés joga megfelelő erkölcsi fejlettség 
nélkül az egyénre inkább káros, mint hasznos, különösen igaz 
ez a gyermekkorúakra, akik adott esetben még a szexualitáshoz 
megfelelő testi fejlettséggel sem rendelkeznek.  

A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sértett 
sérelmére elkövetett szexuális erőszak

Mielőtt ezen bűncselekményt részletesebben elemezném, ér-
demes összehasonlítani, hogy az 1978. évi IV. törvény (régi 
Büntető Törvénykönyv) és a 2013. július 1. napján hatályba lé-
pett 2012. évi C. törvény (új Büntető Törvénykönyv) miként 
szabályozta ezen törvényi tényállásba tartozó cselekményeket. 
A régi Büntető Törvénykönyv által védett jogi tárgy ezen bűn-
cselekmények körében a nemi erkölcs volt. Egyet tudok érteni 
Szomora Zsolttal abban, hogy14 a nemi erkölcs jogtárgyi alkal-

13 Hellmuth: i.m. 289. o.
14 Szomora: i. m. 649. o.
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massága erősen megkérdőjelezhető. Ennek megkérdőjelezhető-
ségét abban látom, hogy az erkölcsösség mibenléte koronként 
és kultúránként, valamint társadalmi csoportonként változhat, 
mivel az erkölcs egy relatíven értelmezhető fogalom, amely az 
előbbi változók függvényében más-más normákat foglal magá-
ban. Ezért helytálló az új Büntető Törvénykönyv azon megkö-
zelítése, hogy ezen állandóan változó értelmű jogi tárgy helyett, 
olyan értéket helyezett jog által védeni rendelt értékek közé, 
amely sokkal megfoghatóbb és objektívebb, mint nemi erkölcs 
fogalma. Az új Büntető Törvénykönyv a szexuális szabadsá-
got, a szexuális önrendelkezést tekinti központi jogi tárgynak. 
15 Ezen fogalom egyúttal jobban rátapint a lényegére annak is, 
hogy miért rendeli a törvény büntetni ezen cselekményeket. Ha 
végiggondoljuk, a szexuális erőszak elnevezésű bűncselekmény 
elkövetése esetén, a sértettek elsősorban szexuális élettel kap-
csolatos önrendelkezési joga sérül, amelyet híven tükröz a tény-
állás elnevezésében is szereplő „erőszak” szó. 

Ez alól egyetlen kivétel az új Büntető Törvénykönyv 197. 
§ (2) bekezdése, amely szexuális erőszaknak tekinti azt is, ha 
valaki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexu-
ális cselekményt végez, vagy végeztet, ebben az esetben akkor 
is megvalósul a bűncselekmény, ha az elkövető nem alkalmaz 
erőszakot a sértettel szemben. Szomora Zsolt szerint a tizenkét 
év alatti gyermekek nemi cselekményekkel szemben szüksé-
ges védelmét egy ifjúságvédelmi tényállásban kell szabályozni. 

16 Véleményét helytállónak tartom abból a szempontból, hogy 
ezen esetben nem a szexuális önrendelkezés tekinthető védett 
jogi tárgynak, mivel itt a sértett önrendelkezési joga nem sérült, 
hanem ilyenkor a védett jogi tárgy kizárólag az ifjúság fejlődé-
se. Ezen tanulmány célja az új Büntető Törvénykönyv 197. § 
(2) bekezdésében található fordulat elemzése. A régi Büntető 

15 Szomora: i. m. 649. o.
16 Szomora Zsolt: A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről. Doktori ér-
tekezés. SZTE ÁJK, 2008. internetes letöltés helye: www.juris.u-szeged.hu/download.
php?docID=5985 (letöltés dátuma: 2014. szeptember 30.) 160. o.

Siket Zsuzsanna: Miért tizenkettő?

Törvénykönyv külön tényállásként szabályozta a szemérem el-
leni erőszakot és az erőszakos közösülést. A régi törvényben az 
előbb idézett új Büntető Törvénykönyvbeli szakasz megfele-
lőjeként két jogszabályhelyet kell idéznem, ezek egyike a régi 
Büntető Törvénykönyv 197. § (1) bekezdése, a másik a 198. § 
(1) bekezdése. Ezen törvényszövegekben a jogalkotó még ak-
ként fogalmazott, hogy aki más védekezésre képtelen állapotát 
közösülésre (lásd. Büntető Törvénykönyv 197. § (1) bekezdés) 
/ fajtalanságra (lásd Büntető Törvénykönyv 198. § (1) bekez-
dés) használja fel. Azon passzív alanyokat, akik a cselekmény 
elkövetésekor a tizenkettedik életévüket még nem töltötték 
be, védekezésre képtelennek kellett tekinteni a régi Büntető 
Törvénykönyv 210/A. § (2) bekezdése alapján. A büntetési tétel 
az előbb említett esetkörökben, vagyis mind az erőszakos kö-
zösülés, mind a szemérem elleni erőszak esetén, a régi Büntető 
Törvénykönyv alapján, két évtől nyolc évig terjedő szabadság-
vesztés volt. Ezzel szemben az új Büntető Törvénykönyv 197. § 
(2) bekezdés szerinti tényállás megvalósulása esetén, az elköve-
tőt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. 
Ebből is látható, hogy az új Büntető Törvénykönyv beköszön-
tével a törvény szigorúbban rendeli büntetni azt, aki tizenket-
tedik életévét be nem töltött személlyel közösül. A régi és az új 
Büntető Törvénykönyv szabályozásában szembeötlő különbség 
az, hogy a régi Büntető Törvénykönyv védekezésre képtelen ál-
lapot kifejezést használt, amelybe a 210/A. § (2) bekezdése révén 
beletartoztak a tizenkettedik életévüket be nem töltött szemé-
lyek is. A védekezésre képtelen állapot azt jelenti, hogy valaki 
helyzeténél vagy állapotánál fogva, ideiglenesen vagy véglege-
sen nem képes ellenállás kifejtésére.17 Mivel a jogalkotó a tizen-
kettedik életévüket be nem töltött személyeket is védekezésre 
képtelennek tekintette, így a büntetési tétel is ugyanannyi volt 
abban az esetben, ha valaki tizenkettedik életévét be nem töltött 

17 2012. évi. C. törvény 459. § (1) bekezdés 29. pont, a fogalom megegyezik az 1978. évi 
IV. törvény 137. § 18. pontjában írt definícióval
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személlyel közösült és abban az esetben is, ha valaki olyan sze-
méllyel közösült, aki a fizikai ellenállás tanúsítására képtelen. 
A Csemegi-kódex időszakának bírói gyakorlata ezzel ellentétes 
álláspontot képviselt, mivel a tizenkettedik életévüket be nem 
töltött sértetteket akaratnyilvánításra képtelennek tekintette.18 
Ezen álláspontot képviseli Tóth Áron László is, aki szerint a 
jogalkotó nem a fizikai alárendeltsége, hanem a nemi cselekmé-
nyekkel kapcsolatos értelmi-erkölcsi fejlettségének vélelmezett 
hiánya miatt tekinti a tizenkettedik életévüket be nem töltött 
személyeket alkalmatlannak a jogilag releváns beleegyezés meg-
adására.19 Ezzel szemben az új Büntető Törvénykönyv már nem 
vonja egybe a tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek 
sérelmére elkövetett szexuális erőszakot a védekezésre képtelen 
személyek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal, hanem e 
két esetkört külön-külön szabályozza, és ami ennél is fontosabb, 
hogy a büntetési tételek között is különbséget tesz a jogalkotó. 
A védekezésre képtelen állapot kihasználásával elkövetett bűn-
cselekményt kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel, a 
tizenkettedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett 
cselekményt pedig öt évtől tíz évig tartó szabadságvesztéssel 
rendeli büntetni a törvény. Elgondolkodtató az, hogy ezen szi-
gorítás indokolt volt-e vagy sem… 

A régi és az új Büntető Törvénykönyv közötti különbségek 
vizsgálatánál fontos még arra a különbségre is kitérni, hogy a régi 
Büntető Törvénykönyv külön tényállás keretében szabályozta az 
erőszakos közösülés elkövetését és külön a szemérem elleni erő-
szak elkövetését, amely lényegében a közösülésen kívül minden 
olyan cselekményt magában foglalt, amely a nemi vágy felkel-
tésére vagy kielégítésére irányult. Az új Büntető Törvénykönyv 
szakít ezzel a megoldással, és szexuális erőszak néven egy törvé-
nyi tényállás keretében rendeli büntetni az erőszakos közösülés 
valamint a szemérem elleni erőszak elkövetőit is. Az új törvény 

18 Szomora 2008 i.m. 158. o.
19 Tóth Áron László: A nemi erkölcs elleni bűncselekmények hatályos szabályozásával kapcso-
latos néhány problémáról. Iustum Aequum Salutare, III/2007/4. 249. o.

Siket Zsuzsanna: Miért tizenkettő?

ebből adódóan a tényállás szövegében, már nem a közösül, vagy a 
fajtalankodik szavakat használja, hanem akként fogalmaz, hogy 
szexuális cselekményt végez vagy végeztet. A szexuális cselekmény 
definícióját az új Büntető Törvénykönyv 459. § (1) bekezdésének 
27. pontjában találjuk, amely szerint szexuális cselekménynek 
tekintendő „a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselek-
mény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégíté-
sére alkalmas, vagy arra irányul”. Ezzel kapcsolatban felmerül az 
a kérdés, hogy jó-e egy tényállás keretébe foglalni a közösülést 
és a szeméremsértő cselekményeket. Ennek a kérdésnek abból 
a szempontból is jelentősége van, hogy az egy tényállás kere-
tén belüli szabályozásból következően, ezen cselekményeknek 
a büntetési tétele is megegyező. Az előbbiekből önkéntelenül 
következik egy másik kérdés, mi szerint ugyanolyan büntetési 
tétellel kell-e büntetni a közösülés és a súlyosan szeméremsértő 
cselekmények elkövetőit vagy sem? Ebben a kérdésben a tör-
vények szelleme is koronként más-más álláspontot képviselt. A 
Csemegi-kódex a szemérem elleni erőszakot jóval enyhébben 
büntette, mint az erőszakos közösülést. Ez megfelelt annak az 
általánosan elfogadott társadalmi véleménynek, hogy a közösü-
lés hordozza magában a legtöbb traumát.20 A régi Btk. ugyan-
olyan büntetési tétellel rendelete büntetni az erőszakos közösü-
lés és a szemérem elleni erőszak elkövetőit is. Ezt a rendelkezést 
az 1993. évi XVII. törvény vezette be. Ezen törvény indokolása 
szerint „a szemérem elleni erőszak is elkövethető oly módon, hogy az 
emberi mivoltában mélyen megalázott sértettnek nagymérvű testi és 
lelki gyötrelmet kell elszenvednie.”21 Ebből a szempontból nézve a 
szabályozás összevonása és az azonos büntetési tétellel büntet-
ni rendeltség indokolt volt. Másrészt viszont, gondolok itt az új 
Büntető Törvénykönyv 197. § (2) bekezdésben szabályozott szi-
gorító rendelkezésre, úgy vélem, hogy ebben esetkörben indokolt 
lett volna a közösülés és a súlyosan szeméremsértő cselekmé-

20 Tóth i.m. 239. o.
21 Tóth i.m. 239. o.
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nyek pönalizálásának elkülönítése. Ezt azért látom indokoltnak, 
mivel lelki hatásaiban okozhat ugyanolyan súlyos károkat egy 
súlyosan szeméremsértő cselekmény, mint a közösülés, de egyéb 
szempontokat figyelembe véve, a közösülésben mégis több ve-
szélyeztető tényező és kockázat rejlik. Elég arra gondolni, hogy 
a közösülés jogi értelemben véve már a nemi szervek érintkezé-
sével befejezettnek tekintendő és nem szükséges az, hogy a szó 
hétköznapi értelmében vett közösülés valósuljon meg, viszont 
az elkövető szándékának a hétköznapi értelemben vett közösü-
lésre kell irányulnia. Az előbbiekből következően az elkövető 
szándéka egy súlyosabb cselekményre irányul, mivel a szándék 
a hétköznapi értelemben vett közösülésre irányul, amely már 
magában foglal olyan kockázati tényezőket, mint a nemi beteg-
séggel történő megfertőződés vagy a női sértettek esetén, a nem 
kívánt terhesség.

A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek sérelmére el-
követett szexuális erőszak hatásai

Ezen kérdés megvizsgálásánál először arra kell rávilágítani, hogy 
a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek, akik be-
leegyeztek a szexuális cselekménybe, mennyire tekinthetők sér-
tettnek. Ezen kérdés vizsgálata előtt érdemes kitérni az áldozat 
fogalmára. „Az Igazságszolgáltatás Alapelveinek Deklarációja 
a bűncselekmények és a hatalmi visszaélések áldozataival kap-
csolatban” című 1985. november 29. napján elfogatott ENSZ 
deklaráció megfogalmazásában „áldozatok alatt olyan személyeket 
értünk, akik egyedileg vagy kollektíven sérelmet szenvedtek, beleért-
ve a fizikai és mentális sérüléseket, érzelmi szenvedéseket, gazdasági 
szenvedéseket, alapvető jogaik lényeges korlátozását, amelyek sértik a 
tagállamok hatályos büntetőjogi normáit, értve alatta olyan normá-
kat is, amelyek a bűnös hatalmi visszaéléseket tiltják. Áldozat alatt 
értendők az áldozat közvetlen családtagjai, illetve azok is, akik sé-
relmet szenvedtek, mert beavatkoztak annak érdekében, hogy segít-
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sék az áldozatot nehéz helyzetében, vagy azért, hogy megelőzzék az 
áldozattá válást.” 22. 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kár-
enyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 1. § (1) bekezdése 
tartalmazza az Európai Unió irányelvével harmonizáló fogalom 
meghatározást, amely szerint áldozatnak tekintendő a sértett, 
valamint a természetes személy, aki a bűncselekmény követ-
kezményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, 
érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el. Az 
előbbi fogalmakat figyelembe véve, a szexuális erőszak sértettjei 
esetében fizikai és mentális sérülésekről, érzelmi szenvedésekről 
beszélhetünk, amelyekben a bűncselekmény következménye-
képp az áldozatoknak része van. Az új Büntető Törvénykönyv 
197. § (2) bekezdésében szabályozott eset azért tekinthető kü-
lönlegesnek, mert úgy nyilvánít erőszakossá egy cselekményt, 
hogy valójában erőszak nem is szükségeltetik a tényállás meg-
valósításához. Az előbbiekből következően a tizenkettedik élet-
évüket be nem töltött sértettek, nem a szó klasszikus értelmében 
tekintendők sértettnek, mivel a cselekménybe ők maguk is bele-
egyeztek. A szakirodalom ugyanakkor a szexuális bántalmazás 
vagy más néven, szexuális abúzus körébe sorolja egyrészt, a gyer-
mek szexuális tevékenységbe való bevonását abban az esetben is, 
ha azzal a gyermek nem ért egyet, másrészt azokat az eseteket 
is idesorolja, amikor a gyermek nem képes a kellően tájékozott 
hozzájárulásra, vagy amikor a gyermek a szexuális tevékenység-
re fejlettsége miatt nincs felkészülve, illetve amikor a gyermeket 
olyan szexuális tevékenységbe vonják be, amely törvénybe vagy 
társadalmi tabukba ütközik.23 Az előbbi definíciónál maradva 
az ezen bűncselekmény által elszenvedhető sérelmeket típuson-
ként fogom bemutatni. 

22 Sófi Gyula – Fodor Miklós: Igazságügyi gyermekpszichiátria. Oriold és Társai, Buda-
pest, 2014. 147. o.
23 Sófi – Fodor: i.m. 159. o.
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a) pszichés sérülések

A pszichés sérüléseket is két csoportra lehet elkülöníteni. 
Megkülönbözethetünk egyrészt közvetlen és közvetett sérülé-
seket.24 

A közvetlen pszichés sérülések csoportjába azok a lelki tü-
netek sorolhatók, amelyek a bűncselekmény traumatizáló ha-
tásához kapcsolhatók. Akár a testi betegségeknek, úgy ennek 
is vannak tünetei, amelyekből következtetni lehet arra, hogy a 
gyermek ilyen jellegű bűncselekmény áldozatává vált. A sér-
tettek önbecsülése és önértékelése az abúzus elszenvedésének 
következtében csökken, mivel egyszerre érzik magukat bűnös-
nek és ártatlannak. Ez az ellentmondásos viszony kialakíthat 
az áldozattá vált gyermekben egy olyan attitűdöt, hogy ameny-
nyiben önmagát bemocskoltnak és értéktelennek tartja, akkor 
arra predesztinálja magát, hogy jövőbeni élete is ilyen legyen, 
ami megnyilvánulhat alkohol-, és drogfogyasztásban.25 A bán-
talmazott gyermekek hallgatásba burkolóznak és a történtekért 
sokszor önmagukat hibázatják. Ennek következményképp akár 
önmaguk ellen is fordulhatnak, amely megmutatkozhat öngyil-
kosság elkövetésében, vagy önmaguknak történő testi sértés 
okozásában. Ezen cselekmény elszenvedése okozhat még han-
gulatváltozást, szorongást illetve visszahúzódó vagy túlzottan 
hivalkodó magatartást, valamint agressziót. Jellemző még a cse-
lekmény elszenvedésének következtében az iskolai teljesítmény 
visszaesése, a motiválatlanság és a kortársakhoz való viszony 
hirtelen megváltozása.26 Ebben a körben nem elhanyagolhatóak 
azok a hatások sem, amelyek a gyermek későbbi szexuális életét 
és a jövőben kialakuló párkapcsolatait befolyásolják. A szexuá-
lis abúzus hatása megnyilvánulhat promiszkuitásban, szexuális 
ridegségben, a tartós szexuális és érzelmi kapcsolatok kialakítá-

24 Sófi – Fodor: i.m. 148. o.
25 Sófi – Fodor: i.m. 161. o.
26 Sófi – Fodor: i.m. 161-162. o.
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sára való képtelenségben, továbbá szexuális érdeklődés fejlődhet 
ki az azonos neműek és a gyermekek iránt.  

A közvetett hatások közé azok a lelki sérülések tartoznak, 
amelyeket a gyermeknek nem maga a bűncselekmény okoz. A 
közvetett pszichés hatások között két tényezőt érdemes kiemel-
ni, egyrészt a másodlagos viktimizációt, másrészt a transzge-
nerációs következményeket. A másodlagos viktimizáció körébe 
tartozik a gyermek tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz 
való jogának figyelmen kívül hatása, a sértett indokolatlan kór-
házba utalása, a szüleitől való szükségtelen elválasztás. A gyer-
mek traumatizálódhat még a büntetőeljárás következtében is az 
eljárás elhúzódása révén, azzal, hogy az átélt eseményeket újra 
és újra fel kell idéznie és ismételten találkoznia kell az elköve-
tővel.27 Ezen bűncselekményeknél magas a rejtve maradt esetek 
száma, így a cselekmény okozta pszichés sérüléseket nem isme-
rik fel és nem kezelik, ami a bántalmazott gyermek utódaira is 
átterjedő transzgenerációs hatásokat eredményez.28

Az előbbiek fényében kívánom megjegyezni azt, hogy a 
szakirodalom a szexuális abúzus körébe sorolta azon esteket 
is (lásd a korábban ismertetett definíciót), amikor nincs szó a 
gyermek beleegyezésének hiányáról. Ennek ellenére úgy vélem, 
hogy a 12. életévét be nem töltött gyermek beleegyezésének ak-
kor is jelentőséget kell tulajdonítani, ha a gyermek nem képes a 
kellően tájékozott hozzájárulásra, vagy amikor a gyermek a sze-
xuális tevékenységre fejlettsége miatt nincs felkészülve. Azért 
vagyok ezen az állásponton, mivel úgy gondolom, hogy az előbb 
ismertetett közvetlen pszichés következmények közül a gyer-
mek beleegyezése esetén ezen hatások nem jelentkeznek, vagy 
nem olyan mértékben és módon nyilvánulnak meg, mint azon 
esetben, amikor a gyermekkel szemben a szexuális kényszerí-
tést erőszakkal vagy élet vagy testi épség ellen irányuló köz-
vetlen fenyegetéssel követik el. Természetesen ezen esetkört a 

27 Sófi – Fodor: i.m. 170. o.
28 Sófi – Fodor: i.m. 148-149.o.
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jogalkotó is szigorúbban rendeli büntetni, hiszen az új Büntető 
Törvénykönyv 197. § (4) bekezdésének a) pontja ezen bűncse-
lekmény elkövetőivel szemben már öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságveszést helyez kilátásba. Véleményem szerint a tizen-
kettedik életévét be nem töltött sértett sérelmére elkövetett sze-
xuális erőszak esetén, amennyiben abba a gyermekkorú sértett 
beleegyezett, akkor inkább a közvetett pszichés hatások kerül-
nek előtérbe, ezen belül is különösen a másodlagos viktimizáció. 
A cselekmény hatására meginduló büntetőeljárás és a gyermek 
bevonása ezen eljárásba a kihallgatások, szakértői vizsgálatok 
révén sokkal inkább eredményezhet a tizenkettedik életévüket 
be nem töltött sértettekben káros lelki hatásokat. Előfordulhat, 
hogy ők maguk hamarabb túllépnének a történteken, mert eb-
ben az esetben nincs szó erőszakról vagy kényszerítésről. Így 
itt nem beszélhetünk arról, hogy a cselekmény következtében 
félelem, agresszió vagy önértékelési problémák lépnének fel. Az 
viszont lehetséges, hogy pont a szexuális cselekmény elköveté-
se miatt indult büntetőeljárás hatására, a gyermekben ambiva-
lens érzések keletkeznek, és akkor döbben rá arra, hogy valami 
olyannak volt részese, amely erkölcsileg és jogilag egyaránt el-
ítélendő. Ennek következtében a sértettben már kialakulhatnak 
olyan pszichés zavarok, amelyek lehet, hogy egyébként fel sem 
merültek volna. Ezért az ilyen bűncselekmények miatt indult 
büntetőeljárásokban fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az eljárás minél előbb befejeződjön, és abban a gyermekkorú 
sértett csak a legszükségesebb mértékben vegyen részt. Az el-
járás során a gyermekkorú sértettek meghallgatásának számát a 
lehető legkevesebb alkalomra kellene redukálni. Fontos továbbá 
az is, hogy a gyermekek meghallgatását, vagy szakértői vizsgá-
latát végző személyzet olyan módon nyilvánuljon meg a sértettel 
szemben, hogy az ne keltsen a gyermekekben félelmet.29

29 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Ki-
adó Kft. Debrecen 2008. 75-80. o.

b) testi sérülések

A szexuális erőszak, ha azt a szó szoros értelmében vett erő-
szakkal követik el, akkor rendszerint testi sérüléseket is okoz, 
amelyek a sértett ellenállása és az elkövető támadása következ-
tében keletkeznek. A cselekményhez közvetlenül kapcsolódó 
testi sértéseken kívül az átélt erőszak hatására egyéb fizikai tü-
netek is jelentkezhetnek. Ide sorolható az, hogy a sértett a bűn-
cselekmény elszenvedését követően gyakran beburkolja, takar-
gatja a testét, alvás,- és étkezési zavarok jelentkeznek, valamint 
orvosilag nem magyarázható betegség és fájdalom lép fel.30 A 
jelen tanulmány tárgyát képező témakör ezen szempontból is 
kivétel, mivel ugyanaz igaz a testi sérülésekre is, mint amit a 
pszichés hatásoknál korábban leírtam, vagyis mivel itt nincs szó 
erőszak alkalmazásáról így testi sérülések is ritkábban fordulnak 
elő. Természetesen nem kizárt a sérülés lehetősége, mert ha a 
sértett a cselekménybe beleegyezett, de testi fejlettségét tekint-
ve a szó hétköznapi értelmében vett közösülésre alkalmatlan, 
ennek ellenére nemcsak a jogi értelemben, hanem a hétközna-
pi értelemben vett közösülés is megtörténik, annak hatására a 
gyermek testi épsége akkor is sérülhet, ha az elkövető nem al-
kalmazott erőszakot. Ez egy nagyon fontos körülmény, amely 
jelentős indoka annak, hogy miért büntetendők a tizenkét éven 
aluli sértettek sérelmére elkövetett szexuális cselekmények még 
a sértett beleegyezése esetén is.

Összegzés

A tizenkettedik életévüket be nem töltött sértettek beleegye-
zésével elkövetett szexuális cselekményekkel összefüggésben 
egyetértek Tóth Áron Lászlónak azzal a már korábban ismer-

30 Sófi – Fodor: i.m. 162. o
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tetett megállapításával, hogy a régi Büntető Törvénykönyvben 
a jogalkotó nem a sértett fizikai alárendeltsége, hanem a nemi 
cselekményekkel kapcsolatos értelmi-erkölcsi fejlettségének vé-
lelmezett hiánya miatt tekintette a tizenkettedik életévüket be 
nem töltött személyeket alkalmatlannak a jogilag releváns bele-
egyezés megadására.31 

Véleményem szerint a szerző által említett értelmi-erkölcsi 
fejlettség hiánya megfeleltethető a belátási képesség vélelmezett 
hiányának a tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek 
esetén. Ha ezt vélelemként tekintjük, akkor helyesebbnek tartom 
ezt megdönthető vélelemként aposztrofálni, mivel amint koráb-
ban említettem, egyénenként változó, hogy ki milyen szintjén 
áll az erkölcsi fejlettségnek. Azon kérdés eldöntése akár szak-
értői vizsgálat tárgya is lehetne, hogy a tizenkettedik életévét el 
nem érő sértett beleegyezésének komolyságát, illetve a sértett 
erkölcsi fejlettségének szintjét vizsgálják. Azon életkori határnál 
lenne értelme szakértői vizsgálatnak, amikor már felmerül az, 
hogy a sértett testi fejlettségét tekintve elérte a nemi értettség 
szintjét és ezzel párhuzamban lehetne megvizsgálni azt, hogy 
moralitásának szintje is eléri-e a legértettebb szintet, vagyis az 
autonóm moralitás szintjét, ami véleményem szerint megfelel-
tethető a belátási képesség meglétének.32 Az a sértetti kör, ahol 
a szakértői vizsgálat lehetősége egyáltalán felmerülhet, a tíz és 
tizenkét év közötti sértettek köre. Ennek az az indoka, hogy a 
szakirodalom a nemi érés időpontját átlagosan a tizenkettedik 
életév környékére teszi. Ugyanakkor vannak olyan gyermekek, 
akiknél ez az érési a folyamat hamarabb is elkezdődik, akár tíz 
és fél éves korban (lásd a II. pontban írtakat). 

Az előbbiekből következően azt a megoldást tartanám köve-

31 Tóth  i.m. 249. o. (Abban az időben, amikor ezen tanulmányát Tóth Áron László 
megírta, akkor még  a régi Büntető-kódex volt hatályban)
32 Siket Zsuzsanna: Ténykérdés vagy jogkérdés a belátási képesség szakértői vizsgálata. in. 
Stipta István (szerk.), Doktoranduszok Fóruma: Miskolc, 2013. november 7., Állam- és 
Jogtudományi Kar szekciókiadványa. Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország 
Miskolc: Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály, 2014, 251-
256.

tendőnek, hogy a tizenkettedik életévüket be nem töltött gyer-
mekek sérelmére, a sértett beleegyezésével elkövetett szexuális 
cselekmények elkövetése esetén egy kétfokú szakértői vizsgálatot 
vezetnének be. Az első lépcsőfokban annak eldöntéséhez, hogy 
a gyermek testi fejlettsége alapján nemileg értettnek tekinthe-
tő-e, igazságügyi orvosszakértői vélemény beszerzése lenne in-
dokolt. Abban az esetben, ha a szakértő a gyermek megvizsgá-
lása után olyan szakvéleményt ad, hogy a tizenkettedik életévét 
be nem töltött gyermek nemileg éretlen, abban az estben további 
szakértői vizsgálatra már nem kerülne sor. Abban az esetben 
viszont, ha az orvosszakértői vizsgálat azt állapítja meg, hogy 
a gyermek nemileg érett, akkor sor kerülne egy másik szakértő, 
az igazságügyi pszichológus szakértő bevonására, aki azt vizs-
gálná, hogy a gyermek rendelkezik-e a kellő belátási képesség-
gel ahhoz, hogy a szexuális cselekménybe történő beleegyezését 
releváns akaratként figyelembe lehessen venni. Amennyiben a 
szakértői vizsgálat erre a kérdésre is igenlő választ ad, vagyis ha 
megállapítást nyer az, hogy a sértett nemileg érett és rendelke-
zik a beleegyezés megadásához szükséges belátási képességgel, 
akkor ebben az esetben nem szexuális erőszakként minősülne 
a cselekmény, hanem a szexuális visszaélés tényállásának egyik 
minősített eseteként, ezen eset megvalósulásakor viszont meg-
szűnne azon törvényi kitétel, hogy a szexuális visszaélés elköve-
tője csak tizennyolcadik életévét betöltött személy lehet.

A belátási képesség vizsgálatát33 azért tartom elfogadottnak 
a tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek beleegye-
zésével elkövetett szexuális cselekmények esetén, mivel az új 
Büntető Törvénykönyv hatályba lépésével a büntetőjog világá-
ban új fogalomként helyet kapott a belátási képesség, gondolok 
itt a büntethetőséget kizáró okok között található a 16. §-ban 
foglalt rendelkezésre, amely bizonyos bűncselekmények elköve-
tése esetén a tizenkettedik életévüket betöltött, de tizennegye-

33 Kőhalmi László: A kóros elmeállapot és a beszámítási képesség büntetőjogi szabályozása. 
Büntetőjogi Szemle 2012.3. 34-35.o.
 (http://ujbtk.hu/wp-content/uploads/PDF_EPUB/bjsz_2012_3_cikk5.pdf )
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dik életévüket el nem érő gyermekek esetén a büntethetőséget 
a belátási képesség meglétéhez köti. Ezen fogalmat alapul véve 
nem látom akadályát a sértetté válás ilyen szempontból történő 
vizsgálatának.

Az előbbieket összegezve az általam javasolt megoldási ja-
vaslatok a Büntető Törvénykönyv vonatkozó paragrafusaiban az 
alábbi változásokat eredményeznék:

Btk. 197. § (2) bekezdés 
Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évtől tíz évig terjedő sza-

badságvesztés büntetéssel büntetendő, aki olyan tizenkettedik életévét 
be nem töltött személlyel végez vagy végeztet szexuális cselekményt, 
aki nem rendelkezik a szexuális cselekmény következményeinek felis-
meréséhez szükséges belátással.

Btk. 198. § (5) bekezdés
Aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cse-

lekményt végez, vagy ilyen személyt arra bír rá, hogy mással szexu-
ális cselekményt végezzen, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

Tanulmányok
a büntető eljárásjog köréből
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Elek Balázs:

A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó 
iratmegismerési jog a nyomozás során

Bevezetés

A büntetőeljárásokban a hatóság oldaláról résztvevő személyek 
részéről gyakran érezhető, hogy meglehetős távoltartással áll-
nak az európai tendenciákhoz, nem érzik fontosnak az Európai 
Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának naprakész ismeretét sem, 
azt olyan ismeretrendszernek tekintik, ami a hazai joganyagba 
megfelelően átültetésre került.

A strasbourgi ítéletek közvetlen alkalmazása, hivatkozása 
mellett és ellen valóban felmerülhetnek érvek és ellenérvek.1 
Ellenérvként felhozható, hogy a Magyar Köztársaság a szerző-
déses rendszerek tagja lett és elismerte a Strasbourgi Emberi 
Jogi Bíróság joghatóságát magára nézve. Az egyezményt, mint 
deklarációkat tartalmazó szabályösszességet azonban az álla-
mot kötelező instrumentumnak kell tekinteni, ami csak a jogal-
kotásra fejthet ki hatást. 

Talán érezhető, hogy ezen vélemény egyfajta önigazolás 
lehet mindazok számára, akik nem érdeklődnek a strasbourgi 
székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlata 
iránt, hiszen így indokolható, hogy az államot kötelező aktu-
sok, a konkrét jogesetek nem hatolnak be a hazai jogba, hanem 
a hazai jogalkalmazás hibáit hivatottak csupán utólag kijavítani. 
Ezen megközelítés szerint az Európai Emberi Jogi Egyezmény-
nek megfelel valamennyi vonatkozó büntetőeljárási szabályunk. 
Ebből következően csupán a helytelen és az egyezménnyel össz-
hangban nem lévő jogalkalmazás az, amely az ítéletek nyomán 

1 Czine Ágnes - Szabó Sándor - Villányi József: Strasbourgi Ítéletek a Magyar Büntető-
eljárásban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. 174-177. oldal

módosításra kerülhet. Markánsabban érvényesül azonban a 
Czine-Szabó-Villányi által is képviselt álláspont, mely szerint 
minden Strasbourgi ítélet a deklarációban szereplő keretjogsza-
bályt, mintegy tovább részletezi minden olyan esetben, szinte 
precedens jogi jelleggel, ahol az emberi jogi dimenzió felme-
rül.2

Magyarország részese az Európai Emberi Jogi Egyezmény 
jogforrási rendszerének, jogforrási konglomerátumának és tagja 
az Európa Tanácsnak is, egyben vállalta az egyezményben fog-
laltak betartását is. Mindez egyrészt a jogalkotásra nézve jelent 
kötelezettségeket, másrészt közvetve a jogalkalmazásra vetítve 
is. A hazai jogszabályok elvileg és gyakorlatilag is megfelelnek 
a büntetőeljárás szabályozása tekintetében az Európai Emberi 
Jogi Egyezmény követelményeinek, azonban a jogalkalmazás-
ban felmerülhetnek olyan kérdések, amikor a Be. szabályok az 
Európai Emberi Jogi Egyezmény kontextusában nem megfele-
lően kerülnek alkalmazásra. A Magyarország elleni strasbourgi 
eljárásban hozott marasztaló döntés alapján felülvizsgálati eljá-
rás kezdeményezhető.3 A felülvizsgálati eljárásban le kell vonni 
a strasbourgi ítélet követelményeit és megállapításait a magyar 
Be.-ben írt jogszabályi rendelkezés, illetve a korábban eljárt ha-
zai hatóság gyakorlatával szemben. Ennek megfelelően állapít-
ja meg Czine Ágnes, Szabó Sándor és Villányi József szerzők, 
hogy ebben az esetben egy külföldi jogi rezsimből származó 
jogi aktus közvetlen alkalmazással bír egy magyar bíróság előtt 
folyó eljárásra, azaz a bíróság jogalkalmazására. Minden olyan 
esetben, amelyre már a bíróság valamilyen alapjogi kérdésben 
döntést hozott, azt közvetlenül alkalmazni kell az előttünk fo-
lyó eljárásban és ehhez mindenféle belső és egyéb szűrő alkal-
mazása szükségtelen. A Strasbourgi bírósági ítéletek közvetlen 
alkalmazására kész kell lenniük a magyar hatóságoknak, tehát 
ismerni kell a Strasbourgi bíróság ítéleteket, illetőleg azt, hogy 

2 uo. 174-177. o.
3 Be. 416. § (1) bekezdés g) pont
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ezek az Európa Tanács jogforrási rendszerben hol helyezkednek 
el, és milyen erővel bírnak a nemzeti jogalkotásra és jogalkal-
mazásra.4 

Mindezen érvrendszert kiegészítve több Bírósági Határoza-
tokban (BH) közzétett döntést is meg lehet említeni, amelyek 
az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára utalnak. 
A kényszerintézkedések körében a BH.2009.7. számú az Imre 
kontra Magyarország ügy indokolását elemzi, amely bírói döntés 
egyben így felhatalmazást ad a strasbourgi döntések közvetlen 
hivatkozására.

Az előzetes letartóztatás iratainak megismeréséhez fűződő jog

Az európai Emberi Jogi Bíróság már viszonylag korán a Lamy 
kontra Belgium ügyben jogsértést állapított meg amiatt, hogy a 
bíróság nem tette lehetővé egy vádlott számára, hogy az előzetes 
letartóztatása alapjául szolgáló iratokba betekintsen. A bíróság 
megállapította, hogy a letartóztatás első 30 napja alatt a kérel-
mező ügyvédjének a törvény jogalkalmazói értelmezése folytán 
nem nyílt lehetősége az iratok bármelyikét is megismerni és 
így nem cáfolhatta hatékonyan az ügyész olyan állításait vagy 
következtetéseit, melyeket az ügy bizonyos irataira alapozott. 
A gyanúsított szempontjából az aktához való hozzáférés nél-
külözhetetlen lett volna az eljárás lényegbe vágó stádiumában, 
amikor a bíróságnak a szabadságelvonás meghosszabbításáról 
vagy megszüntetéséről kellett döntenie. Így lehetővé tette vol-
na az ügyvéd számára azt, hogy a vádlott társak vallomására és 
viselkedésére reflektáljon. Az őrizet szükségességének értéke-
lése és – később - a bűnösség megállapítása között túlságosan 
szoros a kapcsolat ahhoz, hogy az első esetben meg szabadjon 
akadályozni az iratokba való betekintést, holott a második eset-
ben ezt a törvény írja elő. Az ügyész ismerhette az ügy összes 

4 Czine - Szabó - Villányi i.m.. 174-177. oldal
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iratát, Lamynak nem volt lehetősége megfelelően védekeznie 
az előzetes letartóztatásban tartás mellett felhozott érvek ellen. 
Fegyveregyenlőség híján pedig az eljárás nem volt ténylegesen 
kontradiktórius. Egyhangú szavazás szerint az egyezmény 5. 
cikkének (4) bekezdését sértették meg a belga büntetőeljárás-
ban.5

A Garcia Alva, Liet Zow és Schö Talies kontra Németország 
ügyben 2001. február 13-án hozott ítélet szerint mivel az eljá-
ró hatóságok nem biztosították sem az előzetes letartóztatásban 
lévő kérelmezőknek, sem ügyvédjeiknek a fogvatartás meghosz-
szabbítás alapjául szolgáló dokumentumok tanulmányozását - 
megsértették az egyezmény 5. cikke 4. pontját (szabadsághoz és 
biztonsághoz való jog).6

A Svipsta kontra Lettország ügyben a bíróság döntése szerint a 
fegyverek egyenlőségének elvét és az egyezmény 5. cikkének 4. 
pontját sértették meg a lett hatóságok azzal, hogy a fogva lévő 
terhelt védője nem ismerhette meg a nyomozási iratokat és nem 
tudott érdemi jogorvoslatot előterjeszteni az előzetes letartózta-
tást meghosszabbító határozatokkal szemben. Másrészt az elő-
zetes letartóztatást meghosszabbító határozatok túl általános, 
csak a törvény rendelkezéseit idéző egységes formulát követő, 
sztereotíp jellegűek voltak. A határozatok így lényegében nem 
adtak megfelelő és elfogadható indokolást az előzetes letartóz-
tatás fenntartásának szükségessége tekintetében - megvalósítva 
az egyezmény 5. cikke 3. pontjának sérelmét.7

A hazai bírói gyakorlat vizsgálata során az Osváth kontra Ma-
gyarország ügyben állapított meg iratok megismerésével össze-
függésben jogsértést a Bíróság. Az Európai Emberi Jogi Bíróság 
észrevételezte, hogy a kérelmező előzetes letartóztatását ismét-

5 Lamy kontra Belgium ügy. (hivatkozza: Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának joggyakorlata. Budapest, 1999. 135. oldal)
6 Európai Jogi Füzetek 2002/1. szám, (hivatkozza: Czine – Szabó – Villányi i.m. 15. 
oldal)
7 Svipsta kontra Lettország ügy 66820/01. számú kérelem 2006. március 9. (hivatkozza: 
Czine – Szabó – Villányi  i.m. 273. oldal
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lődően úgy hosszabbították meg, hogy előzetesen nem küldték 
meg számára az ügyészség ilyen irányú indítványait. Az Emberi 
Jogi Bíróság úgy vélte, hogy még ha az előzetes letartóztatással 
kapcsolatos bírósági meghallgatáson a kérelmező személyesen 
vagy képviselője útján meg is jelenhetett ez a lehetőség nem volt 
elegendő, mert nem biztosított megfelelő alkalmat a kérelmező 
számára, hogy észrevételezze az ügyészség indítványait. A ké-
relmező nem jelenhetett meg személyesen vagy képviselője út-
ján a Legfelsőbb Bíróság előtt, amely tanácsülésen hozott hatá-
rozattal hosszabbította meg a kérelmező előzetes letartóztatását. 
A kérelmező nem részesült egy valóban kontradiktórius eljárás 
előnyeiben (vesd össze Nikolova kontra Bulgária no31195/96). A 
Bíróság véleménye szerint az a tény, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
olyan alapon hosszabbította meg a kérelmező előzetes letartóz-
tatását, amelyre korábban nem történt hivatkozás, következés-
képpen teljesen váratlanul érte a kérelmezőt, csupán csak sú-
lyosbította a kontradiktórius eljárás hiányát.8

A Hagyó Miklós kontra Magyarország ügyben a kérelmező azt 
is kifogásolta, hogy nem biztosították számára a fogva tartása 
alapjául szolgáló bizonyítékokhoz történő elégséges hozzáférést. 
Amennyiben ilyen hozzáférést biztosítottak volna számára, úgy 
arról az ügyiratok között feljegyzés készült volna. A magyar kor-
mány nem bizonyította, hogy ilyen hozzáférést engedélyeztek 
volna a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelmező gyakorolhatta 
volna hozzáférési jogát, akkor a hozzáférés megtagadása miatt 
feleslegesen nyújtott volna be panaszokat. Az is megállapítható, 
hogy a kérelmező többször élt ilyen panasszal, de mind hiába. 
A fogvatartást elrendelő határozat ellen benyújtott fellebbezést 
elbíráló bíróságnak biztosítani kell a megfelelő bírósági eljárá-
si garanciákat. Az eljárásnak kontradiktórius jellegűnek kell 
lennie. Ennek során a felek, az ügyész és a fogvatartott tekin-
tetében biztosítani kell a fegyverek egyenlőségét. A fegyverek 
egyenlősége nem biztosított, amennyiben a védőügyvéd számára 

8 Osváth kontra Magyarország 20723/02. számú kérelem, Strasbourg 2005. július 5.
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megtagadják azokhoz a nyomozási iratokhoz való hozzáférést, 
amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a védőügyvéd ügyfele 
fogva tartásának törvényességét hatékony módon vitathassa. Az 
egyezmény 5. cikke (1) bekezdés c) pontja szerinti fogvatartás 
elrendelése esetén kötelező az érintett személy meghallgatása, a 
bizonyítékokat megfelelő időben kell a fogvatartott rendelkezé-
sére bocsátani, lehetővé téve számára az igazságügyi hatóságok 
előtti első megjelenését megelőzően az ügyirat releváns része-
ihez való hozzáférést. A magyar kormány nem bizonyította, 
hogy a hatóságok a kérelmező számára ténylegesen megfelelő 
irathozzáférést biztosították. Az eljáró hatóságok a fegyverek 
egyenlőségének elvét jelen ügyben nem tartották tiszteletben. 

A kérelmezőt több mint kilenc hónapig tartották előzetes 
letartóztatásban. A hazai bíróságok szerint a kérelmező eseté-
ben fennállt a szökés, elrejtőzés és összebeszélés kockázata. Az 
előzetes letartóztatás meghosszabbítása során minden bírósági 
szinten megismételt ezen kockázatok fennállását a hatóságok 
szemében pusztán a vád tárgyi súlya, a várható ítélet súlyossá-
ga valamint egy arra utaló adat támasztotta alá, mely szerint 
a kérelmezőnek szándékában állt a szökés, elrejtőzés. Ezt a 
bizonyíték elemet azonban soha nem specifikálták, soha nem 
mutatták be a védelemnek. A kérelmező szökési szándékával 
kapcsolatos állítólagos bizonyíték soha nem került bemutatásra. 
A vád tárgyi súlya releváns ugyan, de önmagában nem elegendő 
alap a szóban forgó teljes időszakra kiterjedő fogvatartáshoz.9 
A kérelmező letartóztatását meghosszabbító bírósági döntések 
nem az összes vonatkozó tény elemzésén alapultak. A bíróságok 
meglehetősen sztereotip határozatai nem vizsgálták a kérelmező 
tényekkel alátámasztott lényeges érveit. A bíróság azt is észre-
vételezte, hogy a kérelmező mind a hazai hatóságok, mind a 
bíróság előtt következetesen állította: nem biztosítottak számá-

9 Kőhalmi László: Jogállami büntetőeljárás – védői észrevételek, In: Bizalom – Társadalom 
– Bűnözés, V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés Szeged, 2005.október 6-7., (Szerk.: 
Jacsó Judit). Kriminológiai Közlemények Különkiadás. Magyar Kriminológiai Társaság. 
Bíbor Kiadó. Miskolc. 2006. 57.o..
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ra hozzáférést az ügyirat releváns elemeihez, a hazai hatóságok 
elutasították az ezzel kapcsolatos panaszait, de nem cáfolták a 
hozzáférés megtagadásával kapcsolatos állítását és az ügyésznél 
a hozzáférés hiánya miatt tett panasza válasz nélkül maradt.10

Az A-B kontra Magyarország ügyben ugyancsak észrevéte-
lezte a Bíróság, hogy a kérelmező mind a hazai bíróság, mind 
a Strassbourgi Bíróság előtt következetesen állította, hogy nem 
biztosítottak számára hozzáférést az ügyirat releváns elemeihez 
és ezzel kapcsolatos panaszait a hazai hatóságok elutasították, 
de nem cáfolták a hozzáférés megtagadásával kapcsolatos állí-
tásait. A Bíróság megjegyezte azt is, hogy a büntetőeljárásról 
szóló törvény biztosítja az iratokhoz való hozzáférést kivéve, ha 
az a nyomozás érdekeit veszélyezteti. Az ügyiratokban és a fe-
lek beadványaiban azonban nincs jele annak, hogy a kérelmező 
ténylegesen gyakorolhatta ezt a jogát, így a bíróság levonta azt 
a következtetést, hogy a fegyveregyenlőség elvét nem tartották 
tiszteletben az ügyben.11

Szükséges utalni ebben a körben az Alkotmánybíróság 
166/2011 (XII. 20) AB határozat indokolásának 4. pont (8)-
(9) bekezdésére, melyben az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy 
amennyiben „a nyomozási bíró bizonyos anyagokba a védőt nem 
engedi betekinteni, az a habeas corpus eljárásokban más szem-
pontból is sértheti az egyezmény követelményeit. Ahogyan arra 
az Emberi Jogok Európai Bírósága a Nikolova kontra Bulgária 
ügyben 1999. március 25-én hozott ítéletében összefoglalóan 
rámutatott: nem lehet szó a fegyverek egyenlőségéről akkor, 
amikor egy ügyvéd nem tekinthet bele a nyomozási dossziénak 
azokba a dokumentumaiba, amelyek vizsgálata elengedhetetlen 
abból a szempontból, hogy hatékonyan vitathassa védence fogva 
tartásának jogszerűségét.”

10 Hagyó Miklós kontra Magyarország ügyben az Emberi Jogok Európai Bíróságának íté-
lete 2013. április
11 A-B kontra Magyarország 2013. április 16

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. május 22. napján 
elfogadott 2012/2013. EU irányelve szól a büntetőeljárás során 
a tájékoztatáshoz való jogról.12 Az irányelv 7. cikke foglalkozik 
az ügy anyagiba való betekintés jogával. 

Amennyiben valakit a büntetőeljárás bármely szakaszában 
őrizetbe vesznek, illetve fogva tartanak, a tagállamok biztosít-
ják, hogy az adott üggyel kapcsolatosan az illetékes hatóságok 
birtokában lévő dokumentumokat, amelyek nélkülözhetetlenek 
az őrizetbe vétel ellen a nemzeti jog szerinti eredményes pa-
nasztételhez vagy a fogvatartás jogszerűsége felülvizsgálatának 
nemzeti jog szerinti eredményes kezdeményezéséhez, az őri-
zetbe vett személy vagy ügyvédje rendelkezésére bocsássák.13 
A tagállamok biztosítják, hogy a gyanúsított, illetve a vádlott 
vagy ügyvédjük legalább az illetékes hatóságok birtokában lévő 
a gyanúsítottra vagy a vádlottra nézve akár kedvező, akár terhe-
lő valamennyi anyagba betekinthessen az eljárás tisztességének 
megóvása és a védelemre való felkészülés érdekében. Mindezen 
betekintés térítésmentesen vehető igénybe,14 7. cikk (4) bekez-
dés: a (2) és a (3) bekezdéstől eltérve, feltéve, hogy ezzel nem 
sérül a tisztességes eljáráshoz való jog.

Kivételesen az egyes anyagokba megtagadható a betekintés, 
ha a betekintés egy másik személy életét vagy alapvető jogait 
súlyosan veszélyeztetné vagy ha a megtagadás valamely fontos 
közérdek megóvásához feltétlenül szükséges, például abban az 
esetben, ha a betekintés hátrányosan befolyásolhatná egy folya-
matban lévő nyomozást vagy súlyosan sérthetné a büntetőeljá-
rás megindításának helye szerinti tagállam nemzetbiztonságát. 
Mindennek a generális feltétele az, hogy ezzel nem sérül a tisz-
tességes eljáráshoz való jog.15

12 A sajtó irányába történő tájékoztatáshoz való jogra más szabályok vonatkoznak. Ezen 
kérdéskörhöz kapcsolódóan lásd Aurelian Olimpiu SABAU POP: Dissemination of 
criminal judgements in written or audiovisual media, communication tool of justice with 
civil society. Curentul Juridic, volume 47, 2011 december,  247-252. o.
13 2012/2013. EU irányelve 7. cikk (1) bekezdés
14 2012/2013. EU irányelve 7. cikk (2) és (5) bekezdés
15 2012/2013. EU irányelve 7. cikk (4) bekezdés
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Az irányelv a tagállamoknak címzett jogi aktus, amelyet a 
tagállamoknak át kell ültetniük a saját nemzeti jogukba. Az Eu-
rópai Emberi Jogi Bíróság bizonyos esetekben a magánszemé-
lyek jogainak védelme érdekében elismeri az irányelvek közvet-
len hatályát. Ennek megfelelően a bíróság ítélkezési gyakorlatá-
ban kimondta, hogy az irányelvek is közvetlen hatállyal bírnak 
abban az esetben, ha feltétel nélküliek, megfelelően világosak és 
pontosak (van Duyn ügyben 1974. december 4-én hozott ítélet). 
A közvetlen hatály ugyanakkor kizárólag vertikális lehet (állam 
és polgára viszonylata) és csak abban az esetben érvényes, ha 
a tagállamok az irányelvet határidőn belül nem vagy nem he-
lyesen ültetik át a nemzeti jogukba (Rati ügy 1979. április 5-ei 
ítélet). A hazai jogban a jogalkotó úgy ültette át az irányelv 7. 
cikkét a büntetőeljárásról szóló törvénybe, hogy megszorítóan 
az előzetes letartóztatás elrendelése nevű eljárási cselekményhez 
kapcsolta azt, míg a meghosszabbításról nem rendelkezett. Ha-
táridő alatt ugyan, de nem megfelelően történt az átültetés, ami 
megnyitotta az irányelv közvetlen vertikális hatályát. E szerint a 
terhelt, védő, egyéb eljárási résztvevő immár közvetlenül hivat-
kozhat magára az irányelvre és a magyar bíróságok közvetlenül 
kötelesek alkalmazni azt a helytelen belső jogi implementáció 
félretételével. 

A Debreceni Ítélőtábla Bnyf.II.169/2014/2. számú határoza-
tában lényegében ezt az álláspontot rögzítette. A döntés szerint 
megalapozottan sérelmezték a terheltek védői az eljárás során, 
hogy a vádhatóság nem jelölte meg, és nem bocsátotta a rendel-
kezésükre az előzetes letartóztatást megalapozó bizonyítékokat. 
Hangsúlyozandó, hogy ebben a körben korántsem teljeskörű 
iratismertetést kell tartani, pusztán a védelmet kell olyan hely-
zetbe hozni, hogy az előzetes letartóztatás egyes okaival szem-
ben érdemben védekezhessen, az eljárás tisztességessége ugyanis 
ezt megköveteli. Abban az esetben, ha az előzetes letartóztatás 
különös okai körében a szökés, elrejtőzés alátámasztására az 
ügyész rendezetlen családi körülményekre hivatkozik, a terhelt 
életkorából adódó nagyobb mozgékonyságra, külföldi bűnkap-

csolatok fennállására, stabil, jól jövedelmező munkahely hiányá-
ra, vagy az eltávozást kizáró, és az adott helyhez ragaszkodást 
erősítő ingatlantulajdon hiányára, akkor kötelessége kiválogatni 
azon okiratokat, amelyek ezt alátámasztják. A munkahely hiá-
nyát, vagy a családi kapcsolatokat tartalmazó személyi körülmé-
nyeket megalapozhatja a gyanúsítotti vallomás jegyzőkönyve, a 
külföldi bűnkapcsolatokat az elfogásról szóló jelentés, de tele-
fonos híváslista is igazolhatja. A bűnismétlés veszélyét erkölcsi 
bizonyítvány, korábbi elítélések határozatai igazolhatják.

A határozat utalt arra, hogy mindez a legtöbb büntetőügyben 
pusztán adminisztratív többletterhet jelent az ügyésznek vagy a 
nyomozóhatóságnak, hiszen az adott ügyben is megállapítható 
volt, hogy iratmásolatot kapott a gyanúsított védője a szakértői 
véleményből, ami a kiemelt fenyegetettségű bűncselekmény mi-
nősítését megalapozhatja. Kapott az őrizetbevételi határozatból, 
és a gyanúsított kihallgatási jegyzőkönyvből, és további iratokból 
is. A kábítószer függőséget kizáró orvos-szakértői véleménynek 
nyilvánvalóan ugyancsak a megalapozott gyanú általános és kü-
lönös okainál is jelentősége lehet. A súlyosabb minősítést meg-
alapozó szakértői vélemény a szökés veszélyét megalapozó érv 
lehet, ami azonban a terhelt és védője rendelkezésére áll. Ebben 
a körben van jelentősége az igazságügyi toxikológiai szakértői 
véleménynek is, ami szintén a súlyosabb minősítésű, akár élet-
fogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett bűncselekmény 
alátámasztására szolgálhat.

Ezen okiratok átadásakor nyilvánvalóan úgy mérlegelt a 
nyomozóhatóság és az ügyész, hogy azok megismerése nem 
veszélyezteti a nyomozás eredményességét, illetve azok kiadá-
sa törvényi kötelezettség volt. Nincs akadálya ezen iratokra is 
hivatkozni a kényszerintézkedés elrendeléskor vagy meghosz-
szabbításakor. Nem teheti meg azonban az ügyész, hogy a meg-
hosszabbítást megalapozó bizonyítékokat nem teszi megismer-
hetővé, vagy a korábban átadott iratokra történő hivatkozást 
elmulasztja. A védelemnek arra kell lehetőséget adni, hogy ezen 
okok fennállását vitassa, amelyek egybevetésével lehet dönteni 
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a kényszerintézkedés szükségességről.16 A védelem igazolhat-
ja a terhelt betegségeit, azt, hogy orvosi kezelésre szorul, míg 
az ezen okok ellenére is fennálló okokat az ügyész. Helyesen 
járt el a törvényszék akkor, amikor nem látta akadályát az ülés 
megtartásának annak ellenére sem, hogy az ügyészség nem bo-
csátotta a gyanúsított és a védő rendelkezésére azon nyomozási 
iratokat, amelyek megalapozzák indítványát, ugyanis ilyen el-
járási akadályt a büntetőeljárásról szóló törvény nem tartalmaz. 
Az eljárás későbbi szakaszában azonban nem mellőzhető - mint 
minden büntető eljárásban - annak vizsgálata, hogy az eljárás 
mennyiben volt tisztességes, az ebbe a körbe tartozó védelemhez 
és védekezéshez való jog maradéktalanul érvényesült-e. 

Nem fogadható el azon érvelés, hogy az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága által hozott határozatokra csak annyiban lehet 
hivatkozni, és azok annyiban alkalmazandóak, amennyiben a 
Be. normaszövegében is megjelennek. Éppen az alapjogokkal 
kapcsolatosan kell különös gonddal ügyelni a strasbourgi jog-
gyakorlat dinamikus jogértelmezésére, arra, hogy az egyes ma-
rasztaló határozatokból a megfelelő jogkövetkeztetést a joggya-
korlat is levonja.17

Az ítélőtábla határozatában utalt az Európai Parlament és 
a Tanács 2012. május 22. napján elfogadott 2012/2013. EU 
irányelvére.  A büntetőeljárást a tisztességes eljárás követelmé-
nyei szerint kell lefolytatni, aminek része a védekezéshez való 
jog és az iratbetekintési jog is.18 A büntetőeljárás későbbi sza-

16 A kérdéskörről részletesen: Szabó Krisztián, Előzetes letartóztatás a nyomozási sza-
kaszban In: Igazság, ideál és valóság [szerk. Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea 
Noémi], Debrecen, 2014, 334-345.
17 A Be. 211. § (1) bekezdésének utolsó mondatát a törvényalkotó a 2013. évi CLXXXVI. 
törvény 44. §-ával 2014. január 1. napjától hatályosan iktatta be az eljárási törvénybe. A 
törvény indokolásából is kiderül, hogy annak alapja az, hogy hatályba lépett Az európai 
parlament és a Tanács 2012. május 22-i 2012/13/EU irányelve, amely a büntetőeljárás 
során a tájékoztatáshoz való jogról rendelkezik. (megjelent az Európai Unió Hivatalos 
lapjának 2012. június 1-i, L 142. számában, hatályos 2012. június 21-től) (Debreceni 
Ítélőtábla Bnyf.II.169/2014/2. számú határozat)
18 Kőhalmi László: A jogállami büntetőeljárás egy fontos kívánalma: a védelemhez való jog. 
In: Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65.születésnapja tiszteletére. 
(Szerk: Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi). Debreceni Egyetem Állam-

kaszaiban is vizsgálható, hogy az iratbetekintési jog esetleges 
megsértéséből adódó tisztességes eljárás csorbulása jár-e további 
következménnyel.

Arra is utalt az ítélőtábla, hogy az ugyancsak a tisztességes 
eljárás sérelmét eredményező indokolatlan elhúzódása a bünte-
tőügyeknek a hazai peres bírói és strasbourgi gyakorlat szerint 
is kompenzálásra kell, hogy kerüljön akár a büntetés kiszabása-
kor is. Indokolatlan tehát az ügyész aggodalma, hogy a védői és 
terhelti jogok biztosítása az ügyek ellehetetlenüléséhez vezetne, 
hiszen éppen a jogok érvényesülésének elmaradása - amibe bele-
tartozik a kényszerintézkedésről döntő határozatok megfelelően 
cizellált indokolása is - eredményezheti az ügyek ellehetetlenü-
lését az eljárás későbbi peres szakaszában, alkotmányjogi panasz 
kapcsán indult eljárásban, vagy végső soron az Európai Emberi 
Jogi Bíróság előtti eljárásban.

Az eljárás tisztességességének követelményéből az is kö-
vetkezik, hogy az azt biztosító szabályokat a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. A kényszerintézkedés elrende-
lésekor számos büntetőeljárásban még nem tarthatták be az 
iratbemutatásra vonatkozó kötelezettséget, amely eljárásokban 
nem mellőzhető a meghosszabbításról döntő ülést megelőzően 
ezt pótolni. A büntetőeljárásról szóló törvény és a strasbourgi 
emberi jogi bíróság alapjogi iránymutatásainak dinamikus ér-
telmezéséből az is következik, hogy azon esetekben sem mel-
lőzhető meghosszabbításkor a kényszerintézkedést megalapozó 
bizonyítékok bemutatása, amikor annak újabb oka merül fel. 
Az újabb okot alátámasztó bizonyíték megismerése az azzal 
szembeni érdemi védekezés érdekében szükséges, hiszen az 
sem kizárt, hogy az elrendeléshez képest az eljárás folyamán az 
előzetes letartóztatást megalapozó okok teljesen kicserélődnek. 
Az ítélőtábla hivatkozott a 2013. évi CLXXXVI. törvény mi-
niszteri indokolására is, amelynek általános indokolása és a 44. 
§-hoz fűzött részletes indokolása a következőket tartalmazza: 

és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. Debrecen, 2014. 258-265.o.
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„A 2012/13/EU irányelv 7. cikk (1) bekezdése szerint ameny-
nyiben valakit a büntetőeljárás során fogva tartanak, az illetékes 
hatóság birtokában lévő azon iratokat, amelyek a fogvatartás 
jogszerűségének felülvizsgálatához szükségesek, a terhelt vagy 
védője rendelkezésére kell bocsátani. Ezért a törvény módosítja 
az előzetes letartóztatás indítványozására vonatkozó szabályokat 
oly módon, hogy előírja, miszerint az előzetes letartóztatásra irányu-
ló indítvány gyanúsítottnak és a védőnek megküldött példányához 
csatolni kell az előzetes letartóztatás elrendelését megalapozó nyomo-
zási iratok másolatát.” A törvény indokolása nem hagy kétséget 
afelől, hogy a fogvatartás jogszerűségének felülvizsgálata érde-
kében történő iratbiztosítás nem korlátozódik a kényszerintéz-
kedés elrendelésére.

Arra természetesen lehetősége van az ügyésznek, hogy to-
vábbi iratot nem bocsát a védelem rendelkezésére, a korábban 
átadott vagy bemutatott iratokra alapítja a kényszerintézkedés 
meghosszabbításának szükségességét, azonban ilyenkor a bíró-
ság erre is figyelemmel van határozatának meghozatalakor.19

A kényszerintézkedésekről hozott határozatok jogereje

A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait ellátó nyomozá-
si bíró több kérdésben is határozati formában dönt.20 A kény-
szerintézkedésekkel kapcsolatos végzéseknek legfeljebb alaki 
jogerejük van, de azok kötőerővel nem vagy alig rendelkeznek. 
A nyomozás során elrendelt kényszerintézkedés a még hatóság-
ként eljáró ügyészt sem köti, az előzetes letartóztatást a vád-
irat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti a nyomozási bíró 
„jogerős határozata” ellenére.21 A törvény szerint a „jogerős ha-
tározat” elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat ho-

19 Debreceni Ítélőtábla Bnyf.II.169/2014/2. számú határozat
20 Be. 207. § (2) bekezdés
21 Be. 136. § (4) bekezdés

zatalát a nyomozási bíró mellőzheti.22 A jogerős határozat alatt 
kizárólag alakilag jogerőképes határozatokat kell érteni, olyan 
határozatokat, amelyek ellen a jogorvoslat lehetőségét a törvény 
biztosítja.

Nem ügydöntőek, de önálló fellebbezéssel megtámadható-
ak a kényszerintézkedésekről rendelkező végzések. Ezeknek a 
végzéseknek csak formális, alaki jogereje lehet. A német jogiro-
dalomban Kaufmann az ideiglenes jogvédelmet adó határozatok 
körében tárgyalja azzal, hogy a jogerő ilyenkor a megtámadha-
tatlanságot jelenti.23 A kényszerintézkedések azonnali büntetés 
jellegű hátrányt jelentenek akkor is, ha annak deklarált célja 
nem lehet előrehozott büntetés. 

Az anyagi jogerő hatásai közül nem jellemző ezen határo-
zatokra a megváltoztathatatlanság, a jogviszonyok végérvényes 
szabályozása. A határozat bármikor megváltoztatható.

A kötelező erő is sajátos formában érvényesül. Ez különösen 
igaz a vádirat benyújtása előtti kényszerintézkedésekre. Az elő-
zetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszün-
tetheti.24 Nem köti tehát ebben az irányban a bíróság határozata. 
Nem választható azonban külön a nyomozási bíró által a kény-
szerintézkedésekről hozott határozat jogereje a vádemelés után 
a perbíró által hozott hasonló döntéstől.

Nem lesz a döntésnek ítélt dolog (res iudicata) hatása, nem 
érvényesül a kétszeres eljárás tilalma.25 A res iudicata hatása, 
hogy a jogerős határozattal elbírált cselekmény miatt újabb eljá-
rás nem indítható azzal a terhelttel szemben, akinek büntetőjogi 
felelősségéről a bíróság jogerős határozatában döntött. A kény-
szerintézkedéseknél ilyen hatása nincs a döntésnek.

A végrehajthatóságból nem lehet következtetést levonni a 

22 Be. 215. § (6) bekezdés
23 Kaufmann, Martin Otmar: Die Rechtskraft im einstweiligen Verfahren und das Verhältnis 
zum definitiven Rechtsschutz. Bern: Stämpfli+Cie AG, Graphisches Unternehmen, 1993. 
5. o., 68. o. 
24 Be. 136. § (4) bekezdés
25 A ne bis in idem elvéről lásd Marek Kordik: Ne Bis In Idem. In.: The Role of national 
criminal law in the european union area and the alternative resolutions of criminal.  
Comenius University in Bratislava Faculty of Law, 2011. 221-226. o.



92 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 93Elek Balázs: A kényszerintézkedésekhez kapcsolódó...

határozat jogerejének terjedelmére nézve. A végzések ugyanis 
– különösen a kényszerintézkedésről szólóak – már a jogerőre 
emelkedés előtt is végrehajthatók, azokkal szemben a bejelen-
tett fellebbezésnek nincs szuszpenzív hatálya.

Kötőerővel általában a jogerőre nem képes határozatok is 
rendelkeznek a pervezető végzések kivételével. A belső kötőerő 
szerint a bíróság saját határozatához kötve van, azt nem változ-
tathatja meg. Nincs ilyen hatása a vádemelést követően hozott 
kényszerintézkedésről szóló határozatoknak. A vádemelést kö-
vetően a perbíró bármikor hozhat a korábbi kényszerintézke-
désétől eltérő tartalmú határozatot. Ha a tárgyalási nap elején 
fenntartotta az előzetes letartóztatást, az nem akadálya annak, 
hogy a tárgyalási nap végén a szabadlábra helyezésről döntsön, 
ha a korábbi végzése ellen nem éltek jogorvoslattal.

Bizonyító erő nem fűződik a kényszerintézkedésről hozott 
határozathoz. A bizonyító erő azt jelentené, hogy a rendelke-
ző részben és – egyes kivételektől eltekintve – az indokolásban 
foglaltakat egyaránt igaznak kell elfogadni mindaddig, amíg a 
bíróság azt rendkívüli perorvoslat eredményeként meg nem vál-
toztatja. Az előzetes letartóztatás tárgyában hozott határozatok 
egy (megalapozott) feltevésen alapulnak, ami messze áll a bizo-
nyosságtól.

A határozat megtámadhatatlansága jelenti az alaki jogerőt, 
azt, hogy az adott határozat rendes jogorvoslattal már nem tá-
madható. A kényszerintézkedésről hozott határozatok kétség 
kívül egy idő után jogorvoslattal nem támadhatók meg, így a 
jogirodalom és a bírói gyakorlat is egységes abban, hogy a hatá-
rozatok alaki jogerővel rendelkeznek.

Ezt jelzi például az is, hogy az elsőfokú bíróság a tárgyalás 
előkészítése során hozott – a vádlott előzetes letartóztatását fenn-
tartó – végzésének jogerős elbírálásáig nem dönthet érdemben a 
vádlott – szabadlábra helyezése iránt előterjesztett – kérelméről. 
A vádlott kérelmét ilyenkor az előzetes letartóztatás fenntartása 
ellen bejelentett fellebbezés indokolásának kell tekinteni, és azt 
a másodfokú bíróságnak kell megküldeni. A másodfokú bíróság 

ebben az esetben hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság sza-
badlábra helyezési kérelmét elutasító döntését.26

Az alakilag jogerős határozattal szemben további jogorvoslat 
nem lehetséges, de a szinte korlátlan számú újabb szabadlábra 
helyezési indítvány mindig kétségessé teszi azt, hogy a korábbi 
alakilag jogerős végzés jogereje mit is véd valójában.

Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványt a 
bíróság érdemben megvizsgálja, és erről indokolt határozatot 
hoz. Ha a terhelt, illetőleg a védő az ismételt indítványban új 
körülményre nem hivatkozik, a bíróság az indítványt érdemi 
indokolás nélkül elutasíthatja.27 Ezen elutasító határozatok jog-
orvoslattal támadhatóak, így azok alaki jogereje az indokolással 
ellátott végzésekkel megegyező.

Az alaki és anyagi jogerő szerinti megkülönböztetés követ-
kezetlen szabályozása a Be.-ben abból is kitűnik, hogy az egyes 
határozatok jogerejénél nem választja külön az anyagi és alaki 
jogerőt. Az újabb eljárás tilalmát már a Be. 6. §-a is alapelvi 
szinten tartalmazza. A Be. 347. §-a alapján a végzések elleni fel-
lebbezésre is az ítélet elleni fellebbezés szabályait alkalmazzuk. 
A végzésekre is alkalmazni kell például az abszolút és relatív 
hatályon kívül helyezési okokat.

Ezen okok közé tartozik az a szabály is, hogy a másodfo-
kú bíróság hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, 
és megszünteti az eljárást, ha a cselekményt már jogerősen el-
bírálták.28 E szabály kényszerintézkedésekről hozott végzések-
re történő alkalmazásával teljesen félrevezető eredményre jut-
hatnánk, hiszen azt jelentené, hogy az (alaki) jogerő kizárja az 
újabb eljárást. Ebből is adódik a bírói gyakorlat dilemmája ezen 
végzések jogerősítő záradékkal való ellátásával kapcsolatban. 
Ha jogerőt állapítanánk meg, a kényszerintézkedésről szóló ha-
tározat jogereje kizárná az újabb döntést és eljárást a kényszer-
intézkedésről.

26 BH 2005. 207.
27 Be. 133. § (1) bekezdés
28 Be. 373. § (1) bekezdés I/ d) pont
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Szükséges utalni arra, hogy a kényszerintézkedésekkel kap-
csolatos eljárás tisztességessége nem egyetlen bírósági aktussal 
mérhető. Az indokolási kötelezettségnek az újabb és újabb felül-
vizsgálatok során összességében kell fennállniuk, és a tájékozta-
tási kötelezettség sem egy-egy kiragadott döntés kapcsán értel-
mezhető. Nem értelmezhető a jogerő kérdése az iratmegismerési 
jog körében sem, hiszen bármely irathoz történő hozzáférést 
megtagadó hatósági aktus bármikor újból vitássá tehető, és ah-
hoz a hatóság sincs kötve. Az iratok megismertetéséhez kapcso-
lódó hatósági aktusok, esetleg határozatok sincsenek kőbe vésve, 
hiszen bármikor hozható a korábbi, esetleg elutasító döntéssel 
szemben más határozat. A tisztességes eljárás ebben a körben is 
az eljárás egészében vizsgálható.

Záró gondolatok

Döntéseink megalapozásában, elfogadtatásában az Európai 
Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának ismerete nélkülözhetet-
len. Különösen érvényes ezen megállapítás a kényszerintézkedé-
sekkel kapcsolatos döntésekre, amelyek indokolása igen gyakori 
esetben nem felel meg sem a hazai, sem a strasbourgi bíróság 
által támasztott követelményeknek.

A bírói gyakorlatban erőteljes javulást ezen a téren nem ta-
pasztalok, jellemzőek a sematikus, semmitmondó, csupán a tör-
vényi letartóztatási okokat deklaráló indokolások, azok ténybeli 
alátámasztása nélkül. Szemléletváltásra van szükség a nyomo-
zási iratok megismertetésével kapcsolatosan is, hiszen a szemé-
lyi szabadság korlátozása mellett folyó nyomozásokban egyre 
kevésbé tartható azon hatósági hozzáállás, hogy pusztán a nyo-
mozás végén ismerheti meg a terhelt és védője az ügy releváns 
iratait.

Fázsi László:

Az önkormányzat vádlói legitimációjának 
kérdése a bírói gyakorlat tükrében

Az utóbbi évtizedekben szakmai körökben egyetlen jogintéz-
mény sem váltott ki annyi ellenérzést, mint a pótmagánvád 
ismételt bevezetése, noha a jog társadalmi funkciójának szem 
előtt tartása mellett könnyen belátható, hogy a büntetőigény sér-
tett általi érvényesíthetőségének biztosítása a jogállam nyilvánvaló 
feladatai közé tartozik. Ez annyit jelent, hogy a sértett – a köz-
érdeket megjelenítő jogpolitikai célok érvényesítésével indokol-
ható kivételektől eltekintve – minden olyan esetben közvetlenül 
a bírósághoz fordulhat a sérelmére elkövetett bűncselekmény 
miatti felelősségre vonás elérése céljából, amikor az ügyészség 
a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a vádemelésre nem lát 
okot. Az ellenérzésnek tehát nyilván nem jogfilozófiai, hanem 
pusztán praktikus okai vannak.1 Ezt látszik igazolni a bírói gya-
korlat is, amely láthatóan a sértett számára elvileg biztosított 
büntetőigény tényleges érvényesülésének minél szűkebb körre 
korlátozására törekszik.2 Ennek eklatáns példáját jelenti a he-
lyi önkormányzat [pótmagán]vádlói legitimációjának elvitatása, 
látszólag kifejezetten elvi megfontolásból, amelynek megalapo-
zottsága azonban erősen vitatható a következők tükrében.

A törvényszék határozata

A Hatvani Járásbíróság a hűtlen kezelés bűntette miatt indított 
eljárást arra tekintettel szüntette meg, hogy a vádlottak ellen 

1 Erről részletesen: Fázsi László: A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gya-
korlatban. Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
– Patrocinium Kiadó, Budapest, 2013. 226. oldal.
2 Erről részletesen: Szabó Krisztián: Kérdőjelek a büntetőeljárási törvény egyes rendelkezései 
kapcsán, Büntetőjogi Szemle, 2014, 1. szám (http://ujbtk.hu/dr-szabo-krisztian-kerdojelek-
a-buntetoeljarasi-torveny-egyes-rendelkezesei-kapcsan/ 2014.11.11-i letöltés)
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feljelentést tett önkormányzat nem jogosult pótmagánvád be-
nyújtására.3 „Az elsőfokú bíróság az eljárás megszüntetésének 
indokaként a 42/2005. (XI.14.) AB határozatban [amelyben az 
Alkotmánybíróság megsemmisítette a 3/2004. Büntető Jogegy-
ségi Határozatot] foglaltakra hivatkozva azt állapította meg, 
hogy a pótmagánvádló, mint települési önkormányzat, nem 
állami szerv, de közhatalmat gyakorló állami jogosítványokkal 
is rendelkező szervezet, a pótmagánvád benyújtására nem jo-
gosult. Hivatkozott továbbá a Győri Ítélőtábla Bkf.513/2007. 
számú egyedi határozatában hozott döntésére is.”4

Az eljárás megszüntetéséről rendelkező elsőfokú végzés ellen 
természetesen a pótmagánvádló jelentett be fellebbezést. „A pót-
magánvádló fellebbezésének írásbeli indokolásában kifejtette, 
hogy az elsőfokú bíróság tévesen értelmezte az általa hivatko-
zott 42/2005. számú ABH-t, amely azt tiltja meg, hogy - köz-
hatalmi funkciókkal rendelkező állami szervezet - vegye át az 
ügyészségtől a vádemelés és a vádképviselet közhatalmi jogkör-
ét, melyből nem vezethető le arra vonatkozó tilalom, hogy a he-
lyi önkormányzat a vagyona sérelmét előidéző bűncselekmény 
miatt az egyéb törvényes feltételek megléte esetén pótmagán-
vádlóként lépjen fel.”5

A törvényszék érvelése

Az Egri Törvényszék azonban a Járásbíróság álláspontjával értett 
egyet a következőkre tekintettel: „Kétségtelen, hogy a büntetőel-
járási törvény 53. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a sértett 
az e törvényben meghatározott esetekben pótmagánvádlóként 
léphet fel, azonban a sértett pótmagánvádlókénti fellépése le-
hetőségének vizsgálata az adott ügyben tárgyi és alanyi oldalról 
is szükséges. A pótmagánvádló az eljárási törvény értelmében 

3 Hatvani Járásbíróság B.23/2013/9. számú végzése. 
4 Egri Törvényszék Bf.544/2013/8. számú végzése 1. oldal.
5 Uo.
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lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, azonban jelen esetben az elsőfokú 
bíróság helytállóan hivatkozott a 42/2005. (XI. 14.) AB határo-
zatban foglaltakra. Az Alkotmánybíróság fenti határozatában, 
mely a Legfelsőbb Bíróság 3/2004. Büntető Jogegységi Hatá-
rozata alkotmány ellenességének utólagos vizsgálatára irányult, 
megállapította, hogy a pótmagánvád intézményére irányadó 
alkotmányos követelmény, hogy közhatalmi funkciókkal ren-
delkező egyetlen állami szervezet se vehesse át az ügyészségtől 
a vádemelés és a vádképviselet közhatalmi jogkörét. Kifejtette, 
hogy a hatalmi ágak elválasztására és a büntető hatalomra vo-
natkozó alkotmányos követelményekből és garanciákból követ-
kezik, hogy közhatalmat gyakorló állami szervezetek csak az 
Alkotmány és azon alapuló szervezeti és eljárási- végrehajtási 
törvények kifejezett felhatalmazása és feladatkijelölés alapján 
vehetnek részt a büntető felelősségre vonás folyamatában. A 
vádló közhatalom nem kerülhet az ügyészségen kívül más köz-
hatalmi szervhez.”6

A törvényszék határozata indokolásának további részében 
a pótmagánvádló jogi képviselőjének azon érvelését cáfolta, 
amely szerint a helyi önkormányzatok az államtól elkülönült 
szervezetek, a következők kifejtése mellett: „A helyi önkor-
mányzatokat Magyarország Alaptörvénye az Állam főcím alatt 
annak 31. cikkétől a 35. cikkéig terjedően szabályozza. A 31. 
cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatok a helyi 
közügyek intézésére és a helyi közhatalom gyakorlása érdeké-
ben működnek a központi hatalom mellett. Az Alaptörvényhez 
fűzött kommentár szerint alkotmányjogi megközelítésből a he-
lyi önkormányzatok részei az államszervezetnek, közigazgatási 
megközelítés szerint a közigazgatás egyik alappillérét képezik 
az államigazgatás alrendszere mellett, így a szűkebb értelemben 
vett közigazgatási intézményrendszer, ez által az állami szerve-
zetrendszer részét képezik.7 

6 Uo. 3. oldal.
7 Uo. 4. oldal.
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A törvényszék álláspontja szerint „ezt erősíti meg a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
számú törvény, melynek bevezető része deklarálja, hogy a helyi 
önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként 
járulnak hozzá az Alaptörvényben foglalt államcélok megvaló-
sításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségeik teljesítését”8. 
A törvényszék szerint „mindezek alapján téves a pótmagánvádló 
azon állítása, mely szerint az elsőfokú bíróság a hivatkozott al-
kotmányossági határozat téves értelmezésével terjesztette ki az 
állami közhatalmat gyakorló szervek pótmagánvádlókénti fellé-
pésére vonatkozó tilalmat az államtól alkotmányosan elkülönült 
önkormányzatokra”9.

A törvényszék tévedése

A szóban forgó törvényszéki határozat érvelésének alapvető té-
vedését formailag az jelenti, hogy a helyi önkormányzat vádlói 
legitimációjának kérdését nem a büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény [Be.] 51. §-ának (1) bekezdéséből kiindul-
va, hanem kizárólag alkotmányossági szempontú megközelítésben 
vizsgálja, amelynek alapját a 3/2014. BJE számú büntető jog-
egységi határozatot [BJE] megsemmisítő és időközben hatályát 
vesztett 42/2005. (XI. l4.) AB számú határozat [ABH] képezi, 
s figyelmen kívül hagyja, hogy Magyarország Alaptörvényének 
28. cikkelye szerint: „A bíróságok a jogalkalmazás során a jog-
szabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvény-
nyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok 
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a 
közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.” 

Megjegyzendő, hogy a számunkra irányadó körben a követ-
kezőket állapította meg: „I. Az állam sérelmével járó bűncse-

8 Uo. 4. oldal.
9 Uo.
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lekmények miatt indított büntetőeljárásban helye van pótma-
gánvádnak, minden olyan esetben, amikor annak: a Be. 53. §-a 
(1) bekezdésében meghatározott feltételei fennállnak.– Nincs 
jelentősége annak, hogy az eljárás tárgyát képező bűncselek-
mény a vagyon elleni bűncselekmények [Btk. XVIII. Fejeze-
te] körében, vagy a Büntető Törvény Különös Része más fe-
jezetében van-e elhelyezve.”10 Ennek megsemmisítésére pedig 
pusztán azért került sor, mert az Alkotmánybíróság szerint a 
vádlói közhatalom megkettőzéséhez vezetne, s ezáltal az állam-
hatalmi ágak elválasztásának sérelmét eredményezné a Legfelsőbb 
Bíróság jogértelmezése, amelynek következtében az ügyészségen 
kívül más állami szerv is vádlói pozícióba kerülhetne a bünte-
tőeljárásban: „Alkotmányosan kizárt, hogy a sértett eljárási jog-
állásának erősítését célzó pótmagánvád eszközként szolgáljon a 
közhatalmi szervezetek ügyészséget megkerülő fellépéséhez, és 
ezáltal az ügyészség alkotmányos jogállásának gyengítéséhez. 
Ezen alkotmányos követelménynek a BJE rendelkező részében 
meghatározott normatartalom nem felel meg, a BJE a bíróság 
számára alkotmányellenes kötelezettséget teremtett.”11 

A törvényszék érvelésének érdemi problémáját azonban az 
jelenti, hogy figyelmen kívül hagyja az 1896-ban sem véletlenül 
intézményesített pótmagánvád lényegét. A jogintézmény létjo-
gosultsága és jelentősége ugyanis csak az officialitás és a legali-
tás elvével összefüggésben, vagyis az állam és polgára viszony-
latában értelmezhető. Balogh Jenő a pótmagánvád bevezetésének 
indokoltságát is abból kiindulva vezette le, hogy az „állandó 
vádhatóság szervezése és működése a kizárólagos állampolgá-
ri vádjognak hatályban léte felett bír”12, vagyis a jogintézmény 
létjogosultsága is az ügyészség vádmonopóliumából vezethető 
le, hiszen ennek hiányában: az általános állampolgári vádjog 

10 BH 2004/12. sz. 888. oldal.
11 ABH Indokolás V/2. pontja. Az Alkotmánybíróság Határozatai 2005/11. szám 716. 
oldal.
12 Balogh Jenő –  Edvi Illés Károly – Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás magya-
rázata . Grill Károly Könyvkereskedése, Budapest, 1898. 24. oldal.
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elismerése esetén ennek szükségessége fel sem merülhetne. A 
vádmonopólium lényegileg azt jelenti, hogy az állam a bünte-
tőigényük önálló érvényesítéséhez való jogát elvonja a polgára-
itól és azt kizárólagosan gyakorolja a saját szervei révén. Ez az 
alaphelyzet, amelynek megítélésén mit sem változtat az, hogy az 
állam a vádmonopóliumát kizárólag az ügyészi szervezete révén 
gyakorolja, amiből következően büntetőigényének érvényesíté-
sére más szervei nem lehetnek jogosultak.

Király Tibor a kérdést másik irányból megközelítve jut ugyan-
ilyen következtetésre: „Amikor átadják az ügyészi funkciót a 
magánszemélynek, akkor tulajdonképpen az állam és a magán-
személy közötti viszony kerül rendezésre. A jogegységi határo-
zat tévedése pontosan abban áll, hogy figyelmen kívül hagyja 
a következő tényt: a pótmagánvád az állam és az állampolgár 
közötti viszony specifikus rendezése.”13 Végeredményében te-
hát arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az állami szerv 
pótmagánvádlókénti fellépése összeegyeztethetetlen a jogintéz-
mény lényegével, mivel „a pótmagánvád lehetősége akkor adott, 
ha találni olyan sértettet, aki/amely rendelkezik az államtól el-
különült személyiséggel, és így képes önállóan vádolni”14. 

A pótmagánvád az önkormányzás tükrében

A helyi önkormányzat azonban vitathatatlanul ilyen entitásnak 
tekintendő, miután azt azért nehezen lehetne kétségbe vonni, 
hogy egy adott település életét irányító és a közös vagyonával 
gazdálkodó olyan önálló – az önkormányzás lényegéből követ-
kezően tehát nem állami – szervezetről  van szó, amely nemegy-
szer kényszerül magánfélként fellépni a sérelmére elkövetett 
bűncselekmény miatt, amely jogosultságának kétségbe vonása 

13 A pótmagánvádról [ Jegyzőkönyv az Országos Kriminológiai Intézetben 2004. október 
16-án megtartott kerekasztal-beszélgetésről] Ügyészek Lapja 2004/6. 39. oldal.
14 Ligeti Miklós: Gondolatok az állam pótmagánvádlói jogosultságáról [Hozzászólás egy 
korábbi kerekasztal-beszélgetéshez] Ügyészek Lapja 2005/2. 22. oldal.
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meglehetősen sajátos helyzetbe hozná az önkormányzatokat 
pusztán egy olyan téves bírói jogértelmezés következtében, amely-
nek alapját nem a Be. irányadó rendelkezései képezik. Ezt pedig 
már csak azért sem árt hangsúlyozni, mert a BJE I. pontjában 
kifejtett törvényértelmezés helyességét az Alkotmánybíróság 
sem vitatta.15 Mint ahogy az sem lehet kérdéses, hogy a helyi 
önkormányzat pótmagánvádlókénti fellépése esetén is az állam 
és a polgár viszonyáról van szó tulajdonképpen, amin mit sem 
változtat az, hogy ilyenkor közvetlenül nem az egyes állampol-
gár szorosan értelmezett magánérdeke, hanem partikuláris köz-
érdek húzódik meg a büntetőigény érvényesítése mögött.

Ennek értelmezésekor megkerülhetetlen a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény [Ötv.] 
némely rendelkezésének figyelembevétele. Az kétségtelenül 
megállapítható, hogy az Egri Törvényszék határozatának indo-
kolásában hivatkozott Ötv. preambuluma szerint: „A helyi ön-
kormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként 
hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósí-
tásához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek teljesítését.” A 
helyi önkormányzatok működésének az állami szervezetrendszer 
részekénti meghatározásából azonban semmi esetre sem követ-
kezik az, hogy ezáltal állami szervvé válnának, miután Alaptör-
vényünk szerint Magyarországon a helyi közügyek intézése és 
a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok 
működnek16. Ebből következően a helyi önkormányzatok nem 
megtestesítői, hanem csupán részesei az állami közhatalomnak, 
vagyis a helyi önkormányzat állami szervként történő megjelö-
lése nyilvánvaló fogalmi tévedés lenne.

Az önkormányzás ugyanis a helyi közügyek intézését jelen-
ti.17 A helyi közügyek pedig „alapvetően a lakosság közszolgál-
tatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a 
lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi 

15 ABH Indokolás V/2.1. pontja. Az Alkotmánybíróság Határozatai i.m. uo. 
16 Magyarország Alaptörvénye.
17 Ötv. 2. § (2) bekezdés.
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feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak”18. Végső soron te-
hát minden további nélkül leszögezhetjük, hogy a helyi közhata-
lom gyakorlására tekintettel az önkormányzat pótmagánvádlói 
jogosultságának elismerése semmi esetre sem eredményezheti 
az állami büntető hatalom megkettőzését és ezáltal az ügyész-
ség vádmonopóliumának kiüresedését, miután ennek veszélyét 
az Alkotmánybíróság is csak „a közhatalmat gyakorló állami 
szervezetek”19 esetében tartotta megállapíthatónak, mert: „A 
közhatalommal nem rendelkező természetes és jogi személyek 
fellépésének lehetősége más: ebben az esetben fogalmilag nem 
lehet szó a vádlói hatalom megkerüléséről.”20

Az ABH indokolásának további részéből pedig a különbség-
tétel indokoltságának logikája is világosan kiderül. Az Alkot-
mánybíróság szerint ugyanis: „Az állam büntetőjogi igényének 
érvényesítésében az Alkotmány, a szervezeti törvények és a Be. 
a közvádlói jogkört az ügyészségre bízta, amelynek működé-
séért és működőképességéért az állam felel. Az ügyészség és 
más hatalmi ágak szervezetei – mint az állam vagyonát káro-
sító bűncselekmények sértettje – között a büntető igény léte, 
érvényesíthetősége tekintetében fennálló nézeteltérésnek, eltérő 
megítélésnek a kockázatát az államnak kell viselnie.”21

Egyszerűbben fogalmazva: ha az állam egyik szervezetének 
károsodását eredményező bűncselekmény elkövetőjével szem-
ben a másik szervezete – az ügyészsége – nem hajlandó eljárni, 
akkor ennek következményeit a szervezetrendszerének működé-
sért felelős államnak kell viselnie, miután: „Az ügyészség és az 
állam vagyoni jogaiban sértett közhatalmi szervezet közötti vita 
megoldására sem intézményesen, sem pedig az egyedi esetekben 
nem vehető igénybe a büntetőeljárás, amely eszközrendszerében 
szükségképpen érinti az eljárás alá vont és kívülálló személyek 
alkotmányos alapjogait.”22

18 Ötv. 4. §. A helyi közügyek tételes felsorolását pedig az Ötv. 13 §-ának (1) bekezdése 
tartalmazza.
19 ABH Indokolás V/2.2. pontja. Az Alkotmánybíróság Határozatai i.m. 717. oldal.
20 Uo.
21 Uo.
22 Uo.

Ellentétes táblabírósági döntések

Ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett a Győri Ítélőtábla a 
soproni „mélygarázs-ügyben”, amikor a tényállási elemek hiánya 
miatti elutasítás indokainak módosítása mellett helybenhagyta 
a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságnak az önkormányzat vád-
indítványát elutasító végzését23. A táblabírósági döntés indokai 
lényegileg azonosak az Egri Törvényszék már ismertetett hatá-
rozatának indokolásában kifejtett érvekkel: „Az Alkotmány 42. 
§-a értelmében a helyi önkormányzatok a helyi közhatalom le-
téteményesei, az Alkotmányban biztosított közhatalmi jogkörök 
gyakorlói. Az Alkotmánybíróság fent megjelölt határozatában24 
foglaltak figyelembe vételével helyi önkormányzat, mint közha-
talmi szervezet az önkormányzat vagyonát károsító bűncselek-
mény tekintetében, mint pótmagánvádló nem léphet fel”.25 A 
két határozat érvelési technikájának egyezősége pedig nyilván 
nem a véletlen műve, miután a Hatvani Járásbíróság, illetve az 
Egri Törvényszék láthatóan egyfajta precedensnek tekintette a 
Győri Ítélőtábla végzését, hiszen egy szakmai érdeklődést is ki-
váltó ügyben26 a magasabb bírói fórum által hozott elvi jelentő-
ségű döntésre hivatkozhatott. Az már más kérdés, hogy az ilyen 
bírói konformizmust miként ítéljük meg27, annál is inkább, mert 
a jelenlegi joggyakorlatunk tükrében egy másik ítélőtáblának 
ugyanebben az elvi kérdésben más az álláspontja.28

A Nyíregyházi Városi Bíróság a helyi önkormányzat által be-
nyújtott vádindítvány alapján lefolytatott eljárás eredményeként 
a volt polgármester vádlottat hűtlen kezelés bűntette és folyta-

23 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság B. 263/2007/3. számú végzése.
24 ABH.
25 Győri Ítélőtábla Bpkf. 513/2007/3. számú határozata 3. oldal.
26 például Gárdos Péter: Önkormányzati mélygarázs-beruházások a Legfelsőbb Bíróság 
döntéseinek tükrében. Közigazgatás a gyakorlatban 2011/02. szám 18-21. oldal.
27 Fázsi László: A tekintély szerepe napjaink büntető ítélkezésében. Jogtudományi Közlöny 
2013/11. szám 541-552. oldal.
28 Megjegyzést érdemel, hogy a soproni ügyben hozott határozatok még a helyi és az ál-
lamigazgatási ügyek különválasztását eredményező közigazgatási reform előtt születtek.



104 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 105Fázsi László: Az önkormányzat vádlói legitimációjának kérdése...

tólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt próbaidőre 
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.29 A Nyíregyházi Törvény-
szék az elsőfokú ítéletet annyiban változtatta meg, hogy a hűtlen 
kezelés bűntettét e bűncselekmény vétségének, a folytatólagosan 
elkövetett hűtlen kezelés bűntettét pedig hanyag kezelés vétségé-
nek minősítette, illetőleg két rendbeli hűtlen kezelés vétségének 
vádja alól a vádlottat felmentette és szabadságvesztését rövidebb 
tartamú fogházbüntetésre enyhítette.30 A részfelmentésre tekin-
tettel bejelentett fellebbezés folytán harmadfokon eljárt Debre-
ceni Ítélőtábla csupán a büntetés kiszabása és a bűnügyi költség 
viselésére vonatkozó rendelkezés körében változtatta meg a 
másodfokú ítéletet.31 Az eljárás során a volt polgármesterével 
szembeni büntetőigényét érvényesíteni kívánó önkormányzat 
pótmagánvádlói jogosultsága tehát egyik bírói fórum számára 
sem volt kérdéses. Ebből következően egységes joggyakorlatról 
az önkormányzat vádlói legitimációjának megítélése körében 
sem beszélhetünk.

Erre ugyan némi magyarázattal szolgálhat az a körülmény, 
hogy a helyi önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmény 
nem egyéni jogsérelmet okoz, így ilyenkor a helyi közösség érde-
kében áll a büntetőeljárás megindítása. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy ebben az esetben nem az állam sérelméről van szó, amely 
miatt a pótmagánvád lehetőségét elismerő BJE meghozatalára 
sor került. A Be. 53. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
sértett fogalmának tükrében pedig a vádlói legitimáció kérdése 
nem dönthető el pusztán annak alapján, hogy a sérelmére elkö-
vetett bűncselekmény magán- vagy közérdeket sért-e, miután 
a jogi személy „áldozattá” válásának lehetőségét nyilván kizár-
hatjuk.

29 Nyíregyházi Városi Bíróság B. 109/2009/62. számú ítélete.
30 Nyíregyházi Törvényszék Bf. 35/2012/7. számú ítélete.
31 Debreceni Ítélőtábla Bhar. 869/2012/5. számú ítélete.

Külföldi példák

Érdekesek lehetnek számunkra a külföldi példák. Az osztrák 
szabályozás például az áldozat → magánfél → pótmagánvádló 
fogalmának egymásra épülő rendszerével zárja ki a magyar sza-
bályozásból adódó dilemmák lehetőségét. A témánkat érintően 
2004-ben jelentősen módosult32 hatályos osztrák büntető per-
rendtartásban33 ugyanis a következő rendelkezéseket találjuk a 
pótmagánvádló fogalmához vezető meghatározások körében.

Áldozat: a) az a személy, aki szándékosan elkövetett bűn-
cselekmény következtében erőszaknak, vagy veszélyes fenyege-
tésnek lett kitéve vagy aki a szexuális integritásában hátrányt 
szenvedett, b) a házastársa, a bejegyzett élettársa, az egyenes 
ágú rokona, a testvére annak a személynek, akinek halálát bűn-
cselekménnyel okozhatták, vagy más hozzátartozók, akik a tett 
tanúi voltak, c) minden más személy, aki bűncselekmény által 
kárt szenvedett. Magánfél: mindazon áldozat, aki kifejezésre 
juttatja, hogy az eljárásban részt akar venni, abból a célból, hogy 
az elszenvedett kárát megtérítsék, vagy az elszenvedett sérelmét 
helyrehozzák. Pótmagánvádló: az a magánfél, aki az ügyészség 
által visszavont vádat fenntartja.34

Témánk szempontjából viszont még érdekesebb lehet szá-
munkra a liechtensteini büntetőeljárás, amely szerint a pótma-
gánvád intézménye csak magánjogi igény érvényesítése céljából 
vehető igénybe. Az idevágó szabályozás szerint ugyanis minden 
bűntett vagy hivatalból üldözendő vétség által jogaiban sértett 
személy a záró tárgyalás kezdetéig, a magánjogi igényének ér-
vényesítése céljából a büntetőeljáráshoz csatlakozhat és ezáltal 
magánrésztvevővé válik.35 A magánrésztvevőnek pedig joga van 
az ügyész helyett pótmagánvádlóként vádat emelni.36 

32 Nr. 15/2004.
33 Nr. 631/1975.
34 65. § Forrás: http://www.jusline.at/Stafproceßordnung_(StPO).html [2011. február 
1-i letöltés]
35 1988 Nr. 62 [StPO] 32. § 1, forrás: http://www.gesetze.li  [2011. május 31-i letöltés]
36  Uo. 32. § 3.
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A dilemma oka és feloldásának lehetősége

A pótmagánvádlókénti fellépéssel érvényesíteni kívánt büntető-
igény elfogadhatóságának megítélésekor nekünk természetesen 
a hazai büntető eljárásjogunkból kell kiindulni. Ennek dilem-
mája azonban láthatóan kísérti az ítélkezési gyakorlatunkat, 
aminek a kiküszöbölését a jogalkotásunk egyáltalán nem segíti 
elő. Az osztrák büntető perrendtartás tömör, világos és célirá-
nyos szabályozási technikájától a Be. sajnos még meglehetősen 
messze áll, noha nem új keletű problémáról van szó. Finkey Fe-
renc szerint „a sértett fogalma és köre a legnehezebben elhatá-
rolható kérdések egyike. Előbbi gyakorlatunk e részben felette 
ingadozott. A Bp. a lehető legszabatosabban igyekezett ugyan 
ezt meghatározni, de így is sok ingadozás van etekintetben, kü-
lönösen a pótmagánváddal kapcsolatban”37. E sorok megjelenése 
óta közel száz év múlt el anélkül, hogy a joggyakorlat ingadozása 
nyugvópontra jutott volna, amit a sértett fogalmának lényegileg 
változatlan törvényi meghatározására tekintettel38 akár termé-
szetesnek is vehetnénk, ha eltekinthetnénk az időközben vég-
bement változásoktól, amelyeknek a figyelembevétele a jogal-
kotás feladata lenne. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a helyi 
önkormányzat vádlói legitimációjának dilemmáját nem pusztán 
„a Be. 51. § (1) bekezdésében szereplő bizonytalan tartalmú 
sértett-fogalom”39, hanem egy téves bírói jogértelmezés okoz-
za. Teleologikus jogértelmezés mellett ugyanis a pótmagánvád 
lényegében annak a lehetőségét jelenti, hogy a sértett törvényes 
keretek között megkísérelheti a – meglátása szerint - sérelmére 
bűncselekményt elkövető személy büntetőjogi felelősségre vo-
násának elérését a vádmonopóliummal rendelkező ügyészség 
passzivitása esetén, ami a helyi önkormányzatok jogát vagy jogos 

37 Finkey Ferenc: A magyar Büntető Perjog tankönyve. Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 
Budapest, 1916. 223. oldal.
38 Részletesen ld. Fázsi László: A sértett fogalmának dilemmái. Magyar jog 2012/5. szám 
292-301. oldal.
39 A BJE alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló legfőbb ügyészi indít-
vány megfogalmazása. In: ABH Indokolás I/2. pont. Az Alkotmánybíróság Határozatai 
i.m. 708. oldal.

érdekét sértő deliktumok körében is előfordul a konkrét esetek 
tükrében, s amíg a Be. nem csupán a bűncselekmény áldozatát 
tekinti sértettnek, addig akár pótmagánvádlóként is felléphet-
nek emiatt a hatályos szabályozás szerint, a sértett fogalmának 
meghatározásában szereplő „aki” vonatkozó névmás nyelvtani-
lag nem egészen pontos használatától függetlenül.
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Stál József:

A „feljelentő” és a „magánvádló”
fogalmának problematikája egy konkrét

bírósági ügy tükrében 

I. Bevezetés

„Magánindítvány / feljelentés / magánvád”, „sértett / feljelentő 
/ magánvádló”: fogalmak, amelyek első ránézésre nem tűnnek 
bonyolultnak, amelyeket az egyetemi tanulmányok során kívül-
ről megtanulunk, s amelyekkel a büntetőjog alkalmazása során 
naponta találkozunk. E fogalmak tartalmát az irányadó jogsza-
bályok és a jogalkalmazási gyakorlat meghatározzák, az esetek 
döntő többségében alkalmazásuk nehézséget nem is okoz.1 

Azonban valóban egyértelműen tisztázottak-e ezek a fo-
galmak, a törvényi rendelkezések valóban egyértelműek-e, a 
törvény különböző szabályai egymással összhangban állnak-e, 
s így különösen: a szabályozás ésszerűnek mutatkozik-e a jog-
alkalmazásban? Erre a kérdésre álláspontom szerint nemleges a 
válasz, amelynek alátámasztására szolgál a Nyíregyházi Járás-
bíróságon folyamatban volt, következőkben ismertetésre kerülő 
ügy.

E tanulmány célja emiatt az előbb említett konkrét bíró-
sági büntetőügy bemutatása, s annak elemzése, hogy az ügy 
sajátosságaiból kiindulva miért kérdőjelezhető meg a törvényi 
rendelkezések összhangja, ésszerűsége, amely még a joghézag 
lehetőségét is felveti. Mindezek miatt szükségesnek mutatkozik 
javaslat tétele a jogszabályhelyek olyan jellegű megváltoztatásá-
ra, amelyekkel a hasonló jellegű problémák megoldhatók len-

1 Elek Balázs: A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai. In: Polt Péter (szerk.): 
Új Btk. kommentár 1. kötet. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. 
207-215. o.

nének. Nemzetközi kapcsolataink miatt sor kerül más országok 
jogára való rövid kitekintésre is, különösen annak megválaszo-
lása céljából, hogy azokban a magyar jog által nem szabályozott 
élethelyzet miatt visszás eljárásjogi szituációra milyen megoldás 
található.

II. A konkrét bírósági ügy bemutatása2

J.E. bejelentő (a későbbi büntetőügy feljelentettje/vádlottja) 
2013. január 20. napján 20 óra 12 perckor bejelentést tett a 
rendőrkapitányságon. Lányát, aki 1997. év októberében szüle-
tett -tehát 15 éves - L.A.B.-t (a későbbi büntetőügy sértettje) 
elengedte a nővérével - L.A.E.-val – egy szórakozóhelyre. A 
megbeszélésük szerint legkésőbb 03 óráig kellett volna hazatér-
niük. L.A.E. azonban csupán egyedül tért haza, nem tért haza 
L.A.B., aki a Facebookon üzente, hogy később fog hazamenni, 
ennek ellenére nem ment haza, telefonját kikapcsolta. Rejtett 
mobiltelefonszámról telefonhívást kaptak egy magát Bélaként 
megnevező személytől, aki L.A.B. unokatestvéreként mutat-
kozott be, elmondása szerint L.A.B. Érpatakon tartózkodik 
rokonoknál. J.E. bejelentő szerint mindez azért is furcsa, mert 
a lányának nincs Béla nevű unokatestvére és Érpatakon rokon-
ságuk sem található. 

A rendőrség ugyanezen a napon, 21 óra 07 perc kezdettel 
meghallgatta L.A.B. testvérét, L.A.E.-t, aki valamennyi rész-
letében megerősítette a bejelentésben foglaltakat. A szintén 
ugyanezen a napon készült jegyzőkönyv szerint 23 óra 47 perc 
kezdettel megtörtént az eltűnt, de a rendőrség által időköz-
ben előkerített L.A.B. meghallgatása, aki elmondta: a szóra-
kozóhelyről ismerőséhez távozott, a telefonját kikapcsolta, egy 
ismerőse hívta fel az édesanyját, akit azonban nem hajlandó 
megnevezni. L.A.B. ily módon messzemenően alátámasztotta 

2 Nyíregyházi Járásbíróság, B.1289/2013. 
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az édesanyja bejelentésében rögzítetteket és a  testvére által el-
mondottakat.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 2013. január 22. nap-
ján meghozott határozatával a fiatalkorú L.A.B. eltűnt személy 
felkutatására irányuló közigazgatási hatósági eljárást megszün-
tette, az indokolás szerint az eltűnt személy tartózkodási helye 
ismertté vált, őt előállították, majd a meghallgatását követően 
a bejelentőnek átadták. A rendőrség az ugyanezen a napon kelt 
átiratával tájékoztatta a gyámhivatalt a történtekről azzal, hogy 
„a fiatalkorú családjából tűnt el, kérem a gyámügyi eljárás meg-
indítását”. 

A gyermekjóléti központ a 2013. január 25. napján kelt át-
iratában arról tájékoztatta a gyámhivatalt, hogy az L.A.B. által 
látogatott oktatási intézmény ifjúságvédelmi felelőse telefonos 
jelzése szerint L.A.B. gyermek hátfájásra panaszkodott, rajta 
külsérelmi nyomokat észleltek, a gyermek előadása szerint az 
édesanyja megverte. Az átirat részletezi az L.A.B. által elmon-
dottakat, így azt, hogy miért nem tért haza, hol tartózkodott, a 
rendőrök hogyan találták meg, hogyan adták át őt az édesany-
jának, akivel hazaérkezett, aki azonban bántalmazta. Az átirat 
szerint családlátogatás során beszéltek az anyával, aki elismer-
te a bántalmazást, megismételte azt, amit korábban elmondott 
a rendőrségen, előadta azt is, hogy a lánya „kérdésére flegmán 
válaszolt, tiszteletlenül beszélt vele a rendőrségen és otthon is. 
Mindezek miatt olyan idegállapotba került, hogy a felmosó nye-
lével kb. négyszer a lány hátára ütött. Az anya elmondta, meg-
bánta, amit tett, de úgy gondolja, hogy 15 évesen nem tűnhet el 
úgy egy gyermek, hogy a szülő nem tudja, hol tartózkodik”.

Mindezen adatokat felhasználva a gyámhivatal a 2013. feb-
ruár 12. napján kelt, a rendőrséghez címzett, rendkívül rövid, 
érdemében kb. egyharmad oldal terjedelmű átiratban feljelen-
tést tett J.E. szülő ellen a gyermeke, L.A.B. sérelmére elkövetett 
„kiskorú veszélyeztetése/bántalmazása, valamint kiskorú veszé-
lyeztetése miatt”. A feljelentés indokolása szerint L.A.B. gyer-
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mek hátán külsérelmi nyomokat észleltek, a gyermek elmondta, 
hogy az anyja a felmosó nyelével megverte. 

A nyomozó hatóság ismeretlen tettessel szemben kiskorú 
veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény miatt elren-
delte a nyomozást, amelynek során - 2013. március 12. napján 
-  négy tanút hallgatott ki, mind a négyen az L.A.B. által lá-
togatott tanintézmény alkalmazottai (iskolavédelmi felelős, vé-
dőnő, iskolaorvos, tanár). A tanúk vallomása szerint a gyermek 
jelezte az édesanyja általi bántalmazás tényét, az egyik tanú val-
lomása szerint a bántalmazás azért történt, mert „hétvégén nem 
ment haza buli után, a barátjánál volt”. Az osztályfőnök vallo-
mása szerint a tanuló magatartásával folyamatosan problémák 
vannak, sokszor hiányzik, késik óráról, a tanórán is problémák 
vannak vele, telefonál, beszélget, az emiatt vele történt elbeszél-
getéseknek foganatja nem volt. 

Az egyik tanú által csatolt „esetjelző lap” szintén azt tartal-
mazza, hogy L.A.B. eltűnt, az édesanyja a rendőrség által ke-
restette, a rendőrség át is adta őt neki, de a hazaérkezésük után 
megverte. Pedagógiai véleményt is csatoltak, amely szerint a 
gyermek szorgalma kevés, az órákra nem, vagy rendszertelenül 
készül, házi feladatait ritkán készíti el, a szabályokat nehezen 
tartja be, illetve nem fogadja el, az órákra több perces késéssel 
érkezik, emiatt már igazgatói büntetésben is részesítették, több 
igazolatlan órája van, tanulmányi eredménye gyenge, bukásra 
áll öt tantárgyból. 

2013. március 13. napján próbálták foganatosítani L.A.B. 
sértett kihallgatását, aki azonban élt a törvény adta jogával, a 
vallomástételt megtagadta, hivatkozása szerint „tekintettel arra, 
hogy a feljelentett személy az édesanyám”.

A gyámhivatal a 2013. március 18. napján meghozott hatá-
rozatával a L.A.B. kiskorú védelembe vétele ügyében folytatott 
eljárást megszüntette, a határozat indokolása szerint megtörtént 
L.A.B. meghallgatása, aki elmondta, hogy engedély nélkül tá-
vozott el otthonról, emiatt édesanyja rendőrséggel kerestette, 
azonban a későbbi beszélgetésük során flegmán beszélt vele és 
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ezért „megverte őt a partvis nyelével. ... megbánta, hogy enge-
dély nélkül elment otthonról, meggondolatlanul cselekedett, és 
megígérte, hogy hasonló cselekmények elkövetésétől távol tartja 
magát. Az eset óta az édesanyjával megbeszélték a történteket, 
és rendeződött a kapcsolatuk”. 

A nyomozó hatóság L.A.B. sértett sérüléseinek feltárására 
szakértői vélemény beszerzését rendelte el, a szakértő 2013. má-
jus 02. napján elkészítette a szakvéleményét. A szakvélemény 
szerint a sértett a bal váll és a hát tájék pontosan meg nem hatá-
rozható számú, de legalább 5-6 rendbeli, bőr alatti bevérzéssel 
és részben lágyrész duzzanattal is kísért zúzódást szenvedett el. 
A sérülések jellegéből adódóan véleményezhető, hogy azokat 
valamilyen hosszúkás, vonalas jellegű, tompa, kemény tárgy-
gyal okozták, az ilyen jellegű sérülések ténylegesen 6-7 nap alatt 
meggyógyulnak. 

A nyomozó hatóság a 2013. június 04. napján meghozott ha-
tározatával a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult 
nyomozást megszüntette arra tekintettel, hogy a cselekmény 
nem bűncselekmény, míg a testi sértés vétsége miatt tett fel-
jelentést hatáskör hiánya miatt az eljárásra illetékes bírósághoz 
áttette. A megszüntető határozat indokolásában ismertetésre 
kerültek a bizonyítékok, megállapításra került az, hogy „a lány 
a tettét megbánta, valamint az eset óta a szülő jobban odafigyel 
a gyermekére”. A határozat jogi indokolása szerint a bántalma-
zás egy alkalommal történt, illetve más olyan körülmény, amely 
alapján a szülő kötelességszegése súlyos fokú lenne, nem nyert 
megállapítást. 

Az előbbi eseményeket követően az ügy 2013. július 01. nap-
ján a Nyíregyházi Járásbíróságon B.1289/2013. szám alatt J.E. 
szülővel szemben testi sértés vétsége miatt indult, a bírósági 
lajstrom szerint az ügyben a vádló: L.A.B. magánvádló. 

Az ügy bíróságra érkezését követően a bíróság a feljelentést 
tevő gyámhatóságot arról tájékoztatta, hogy L.A.B. sértett nem 
terjesztett elő magánindítványt, a nyomozás során nem tett val-
lomást, nem kérte az elkövető megbüntetését, emiatt megkereste 

az iránt, hogy szíveskedjen közölni: a feljelentését fenntartja-e, 
amennyiben fenntartja, szíveskedjen a korlátozottan cselekvő-
képes L.A.B. sértettnek eseti gondnokot rendelni azzal, hogy 
a feljelentés visszavonása esetén az eseti gondnok kirendelése 
szükségtelen. 

A gyámhivatal a 2013. augusztus 01. napján kelt átiratában 
tájékoztatta a bíróságot: a magánindítványát fenntartja, a kisko-
rú sértett részére eseti gondnokot rendelt ki, utóbbihoz kapcso-
lódóan csatolta a határozatot. 

A bíróság az ügyben 2014. február 19. napjára személyes 
meghallgatást tűzött ki, azon jelen volt J.E. feljelentett, L.A.B. 
sértett, utóbbiért az eseti gondnok, valamint a feljelentő kor-
mányhivatal részéről az ügyintéző. 

A büntető perrendtartási szabályoknak megfelelően a bíró-
ság megkísérelte a békítést, ennek során L.A.B. sértett kifeje-
zésre juttatta: „Nem kérem az anyukám megbüntetését”, mire a  
kormányhivatal képviselője előadta: „Hivatalból a tudomásunk-
ra jutott a cselekmény, így kérem az eljárás lefolytatását”. Ezután 
a sértett előadta: „Továbbra is kérem az eljárás megszüntetését, 
négyen élünk otthon a családban, ennek az eljárásnak semmi 
értelme”, majd a feljelentett előadta, hogy „Én sem értem, minek 
ez az egész”, mire a kormányhivatal képviselője kinyilvánította: 
„A feljelentést a kormányhivatal tette, hivatali kötelességem az 
ahhoz ragaszkodás, kérem az eljárás folytatását”. 

Ezen nyilatkozatok alapján a bíróság a személyes meghallga-
tásról készített jegyzőkönyvben rögzítette: „Az eljáró bíró meg-
állapítja, hogy a feljelentett és a sértett kibékült, az ügyben a 
kormányhivatal a feljelentő, a Be. 504. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint a személyes meghallgatás alapján az eljárást akkor le-
het megszüntetni, ha a feljelentő a feljelentést visszavonta, az 
ügyben a kormányhivatal a feljelentő, amely nem vonja vissza a 
feljelentést, emiatt a bíróság folytatja az eljárást”. 

A bíróság ily módon kifejezésre juttatta, hogy a személyes 
meghallgatáson az eljárás nem fejezhető be, mire a feljelentett 
kérte: „Mindenképpen az a kérésem, hogy fejezzék be az ügyet, 
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ne kelljen újból tárgyalásra jönni”, majd a sértett is elmondta: 
„Én is kérem, hogy most fejezzék be az ügyet”. 

Az ügy ezen szokatlan körülményei miatt a bíróság tájékoz-
tatást adott arról, hogy tárgyalást tart, ha ezt kifejezetten kérik, 
mire a feljelentett elmondta: „Megértettem, minden jogomról 
lemondok, kérem a tárgyalás megtartását”: e nyilatkozatra te-
kintettel a bíróság a személyes meghallgatást befejezetté nyilvá-
nította, kifejezésre juttatta, hogy az ügyben tárgyalást tart,  rö-
vid úton átadta az immáron vádlotti pozícióban lévő J.E. részére 
a jogait, kötelezettségeit tartalmazó formanyomtatványt, aki azt 
áttanulmányozta, majd elmondta: „Megértettem, minden jo-
gomról lemondok, kérem a tárgyalás megtartását”, mire a sértett 
is előadta, hogy ő is kéri a tárgyalás azonnali megtartását. Ez-
után a bíróság felhívta a sértettet a tárgyalóterem elhagyására, a 
bizonyítást a vádlott kihallgatásával megkezdte, aki elmondta: 
a bűncselekményt nem követte el, egyebekben vallomást nem 
tett, mivel pedig a nyomozás során nem hallgatták ki, a koráb-
ban tett vallomásának ismertetése sem volt lehetséges. 

Ezt követően a bíróság próbálta foganatosítani L.A.B. sértett 
kihallgatását, aki a mentességi jogával élve a vallomást megta-
gadta, magától pedig nem akart elmondani semmit sem. A bíró-
ság ezután iratok tartalmát ismertette, arra észrevételt senki sem 
tett, bizonyítási indítványt a jelenlévők a bíróság erre irányuló 
kifejezett kérdése után sem terjesztettek elő, a bíróság ismertette 
a költségjegyzéket, majd felhívta a jogosultakat a perbeszédek, 
felszólalások megtartására. Utóbbi keretében a kormányhivatal 
képviselője továbbra is kérte az eljárás folytatását, a vádlott meg-
büntetését, a sértett elmondta: „Nem kérem az anyukám meg-
büntetését”, míg a vádlott nem akart elmondani semmit sem. 

A bíróság ezután meghozta az ítéletet, amellyel J.E. vádlot-
tat a testi sértés vétségének vádja alól felmentette, tájékoztat-
ta a jelenlévőket a fellebbezési lehetőségükről, mire a sértett, 
mint magánvádló kijelentette, hogy az ítéletet tudomásul veszi, 
a vádlott pedig annyit nyilatkozott, hogy elfogadja az ítéletet, 
így az elsőfokon jogerőre emelkedett. 

III. A felhívott jogszabályi rendelkezések a konkrét bírósági 
ügy tükrében

A konkrét ügy eljárásjogi sajátosságai ugyanakkor több kérdést 
is felvetnek: ezek alapvetően a köré csoportosulnak, hogy az 
egyértelműen behatárolt sértetti pozíció, s a magánindítvány 
szintén aggálytalanul behatárolt előterjesztőjének személye 
mellett valójában ki a feljelentő, ki a magánvádló, ezek személye 
egymással megegyezik-e, nekik milyen jogaik vannak, milyen 
kötelezettségek terhelik őket, az ezeket meghatározó jogsza-
bályhelyek egymással összhangban vannak-e, azok megfelel-
nek-e az ésszerűség követelményeinek.

A nyomozó hatóság az adatszerzése eredményeként, de kü-
lönösen a szakértői vélemény alapján arra jutott, hogy a fiatal-
korú L.A.B. sérelmére elkövetett cselekmény az 1978. évi IV. 
törvénnyel elfogadott Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: 
Btk.) 170. § (1) bekezdése szerinti (könnyű) testi sértés vétsége. 
E bűncselekmény elkövetője e törvény 170. § (8) bekezdése sze-
rint csak magánindítványra büntethető, figyelemmel az ugyan-
ezen törvény 31. § (1) bekezdésében írt szabályra.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a további-
akban: Be.) 51. § (1) bekezdése szerint pedig L.A.B. tekinthető 
egyértelműen sértettnek, hiszen a bűncselekmény őt sértette, 
aminek további következménye az, hogy a Btk. 31. § (2) bekez-
dése szerint elsősorban ő lett volna jogosult a magánindítvány 
előterjesztésére, továbbá a Be. 42. §-a értelmében ő tekintendő 
az eljárásban részt vevőnek is. 

A bűncselekmény elszenvedésekor 15 éves sértett azonban 
nem terjesztett elő magánindítványt, ennek oka az elkövetőhöz 
fűződő családi kapcsolat miatt érthető, de talán azért sem kívánt 
a magánindítvány lehetőségével élni, mert érezte a bántalmazá-
sához vezető  szerepét. L.A.B. sértett a polgári jog szabályai 
szerint korlátozottan cselekvőképes, s emiatt a Btk. 31. § (3) be-
kezdése alapján törvényesen járt el a gyámhatóság akkor, ami-
kor megtett a feljelentést, ezt a jogosultságát alátámasztja a Be. 
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173. § (1) bekezdése, amely szerint ő mint jogosult feljelentése 
alapján indítható büntetőeljárás az anyagi jogszabályok szerint 
kizárólag magánindítványra üldözendő (könnyű) testi sértés 
miatt. A Be. 173. § (1) bekezdése a magánindítvány előterjesz-
tőjét a „jogosult” megjelöléssel illeti, ezzel kifejezésre juttatva 
azt, hogy az anyagi jogszabály alapján ugyanazon cselekmény 
miatt többen és párhuzamosan előterjeszthetik a magánindít-
ványt: az eljárási törvény ily módon gyűjtőfogalmat használ.

E szabály alapján a gyámhatóság nyilatkozata egyértelműen 
J.E. felelősségre vonására irányul, mégpedig L.A.B. sértett bán-
talmazása miatt.

Az előbbiekben írtaknak a nevezett törvényhelyekből törté-
nő levezetése nehézséget nem okoz, nem így azonban a Be. 52. 
§ (1) bekezdése, amely szerint - a magánvádló fogalmának de-
finiálása keretében - a „ … könnyű testi sértés … esetén a vádat 
mint magánvádló a sértett képviseli, feltéve, hogy az elkövető 
magánindítványra büntethető”. 

E jogszabályhely alapján a sértett L.A.B.-t kell tekinteni 
magánvádlónak, aki ugyanezen jogszabályhely alapján a vádat 
képviseli, s ebből következik az is, hogy a feljelentést megtevő 
gyámhatóság a magánvádas ügyben nem sértett, amiből pedig 
az következik, hogy ő nem magánvádló, nem képviseli a vádat, 

Akkor hogy is van ez?
A feljelentést nem tevő, magánindítványt elő nem terjesztő, 

a nyomozás során vallomás tételét megtagadó, mindösszesen 15 
éves L.A.B. a magánvádló, aki a magánvádat képviseli? Ez a 
kérdés igenlően válaszolandó meg, ugyanis a Be. 51. § (1) bekez-
dése alapján ő a sértett, a sérelmére elkövetett bűncselekmény a 
Btk. 170. § (8) bekezdése alapján magánindítványra büntethető, 
s a Be. 52. § (2) bekezdése őt jelöli meg magánvádlóként.

Hasonló visszásságot maga után vonó szabályt tartalmaz a 
Be. 494. § (1) bekezdése, amely szerint „A terhelt bűnösségének 
bizonyítása a magánvádlót terheli”, de ugyanilyen ellentmon-
dást vet fel a § (2) bekezdése is, miszerint „A magánvádlót … a 
vád képviseletével járó jogok illetik meg”.

Miből is fakad az ellentmondás?
Az előbbi törvényhely a bizonyítási terhet a magánvádlóra 

telepíti, az utóbbi törvényhely pedig a vád képviseletéhez fűződő 
jogosultságot szintén hozzá fűzi: mindez a vizsgált ügyre lebont-
va azt jelenti, hogy az ügyben a magánvádló a sértett L.A.B., 
akit a törvényi rendelkezésből adódóan terhel a terhelt bűnös-
ségének bebizonyítását célzó bizonyítási teher, s akit egyúttal 
megillet a vád képviseletének jogosultsága.

L.A.B. sértett azonban nem terjesztett elő magánindítványt, 
a nyomozás során a vallomást meg is tagadta: az általa is kinyil-
vánított szándékát figyelembe véve jogosan felvetődik a kérdés, 
miszerint miért őt terheli a terhelt bűnösségének bebizonyítását 
célzó bizonyítási teher, s miért őt illeti meg a vád képviseletének 
jogosultsága. Erre az eljárásjogból adódó válasz az, hogy a ma-
gánindítványt a gyámhatóság terjesztette elő, s ezzel a sértettet 
olyan eljárásjogi szituációba sodorta, amely egyébként nyilván-
valóan akarata ellenére való.

Még ennél is visszásabb helyzetet teremt a Be. 502. § (1) be-
kezdése, miszerint „... a bíróság a feljelentettet és a feljelentőt 
személyes meghallgatásra idézi, és ülést tart … Ha az ügyben 
több sértett van, a személyes meghallgatásra valamennyi sér-
tettet meg kell idézni”. A visszásságot a törvény a „feljelentő” 
fogalom használatával idézi elő, az előbb kifejtettekből követ-
kezik ugyanis, hogy L.A.B. sértett a magánvádló, azonban nem 
feljelentő, ha pedig ő nem feljelentő, akkor az előbbi törvényhely 
első mondata értelmében őt a személyes meghallgatásra feljelen-
tőként idézni sem kell, míg ezzel ellentétben a harmadik mon-
dat már  megkülönbözteti a sértettet, őt nem feljelentőként jelöli 
meg, hanem sértettként.

Ezt az ellentmondást feloldani látszik a Be. 502. § (2) bekez-
dése, amely szerint „Az idézésben a feljelentőt (sértettet) figyel-
meztetni kell arra, hogy a kellően ki nem mentett elmaradását 
a törvény a vád elejtésének tekinti”, a „feljelentő” szó mellett 
ugyanis szerepelteti a „(sértettet)” kitételt, talán ezzel kifejezésre 
juttatva azt, hogy a sértettet feljelentőnek tekinti. Ez a gondo-
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latmenet azonban nem teljesen egyértelmű, hiszen ezen állás-
pont elfogadása esetén a (2) bekezdés nincs összhangban az (1) 
bekezdés első mondatával, amely szerint a feljelentőt kell idézni 
a személyes meghallgatásra, anélkül, hogy ez a törvényhely is  
megfogalmazná a feljelentő és a sértett egyenlőségét, amely hiá-
nyában tehát a sértettet nem kell idézni a személyes meghallga-
tásra feljelentőként, hanem őt az (1) bekezdés harmadik mondat 
alapján kell idézni, de nem feljelentőként, hanem sértettként.

Mindezt a visszásságot folytatja a Be. 502. § (4) bekezdése 
azzal, hogy a személyes meghallgatás megkezdésekor „... a bí-
róság megállapítja a feljelentő és a feljelentett személyazonossá-
gát”, az előírás szerint ugyanis a feljelentő személyazonosságát 
kell megállapítani, mivel azonban a feljelentő nem szükségsze-
rűen azonos a sértettel, nem szükségszerűen a sértett személy-
azonosságát kell megállapítani, arról pedig egyáltalán nem szól, 
hogy az idézett - nem feljelentő - sértett személyazonosságát 
meg kell-e állapítani. 

A feljelentő személyazonosságának megállapítása továbbá 
nyitott kérdés abban az esetben, ha a feljelentést a gyámhatóság 
tette, annak személyazonosságának megállapítása ugyanis nem 
lehetséges, legfeljebb a képviseletében eljáró személy személy-
azonosságát és képviseleti jogosultságát lehet a vizsgálat tárgyá-
vá tenni.

A vizsgált ügyben a gyámhatóság terjesztette elő a magánin-
dítványt, emiatt őt kell tekinteni feljelentőnek, az előbbi törvé-
nyi rendelkezésekből adódóan tehát őt, mint feljelentőt és nem 
L.A.B.-t, mint feljelentőt kell idézni a személyes meghallgatás-
ra, hanem L.A.B.-t sértettként kell megidézni erre az eljárási 
cselekményre [(1) bekezdés], ezzel ellentétben azonban őt, de 
L.A.B. sértettet is tájékoztatni kell a személyes meghallgatásról 
való igazolatlan távolmaradás következményeiről [(2) bekezdés], 
a személyes meghallgatáson pedig a gyámhatóság mint feljelen-
tő, s nem pedig L.A.B. sértett személyazonosságát kell megálla-
pítani. A (2) bekezdéshez kapcsolódóan szabályozatlanul marad 
az is, hogy a nem feljelentő sértettet milyen jogkövetkezmények-
re tájékoztatással kell idézni a személyes meghallgatásra. 

A Be. 504. § (1) bekezdése szabályozza az eljárás megszünte-
tésének két lehetséges esetét a személyes meghallgatáson, illetve 
akár az előtt: az a) pont arra az esetre, ha a feljelentő a személyes 
meghallgatáson nem jelenik meg és magát nem is mentette ki, 
míg a b) pont arra az esetre, ha a feljelentő a feljelentést vissza-
vonta. A törvény ily módon a feljelentő személyéhez kötötten 
írja elő mérlegelést nem tűrő okként az eljárás megszüntetését.

A vizsgált bírósági ügyben a gyámhatóság a feljelentő, emiatt 
az előbb felhívott törvényhely az ő mérlegeléséhez köti az eljá-
rás megszüntetését, mégpedig annak ellenére, hogy ő a Be. 42. 
§-a értelmében eljárásban részt vevőnek nem is tekintendő, míg 
a törvényhely e tekintetben a sértettnek semmiféle lehetőséget 
nem nyújt, annak ellenére, hogy a Be. 42. §-a eljárásban részt-
vevőnek őt tekinti. Mindez azt eredményezte a vizsgált ügyben, 
hogy a személyes meghallgatáson a gyámhatóság mint feljelentő 
képviselőjének tiltakozása miatt az eljárást megszüntetni nem 
lehetett, annak ellenére, hogy L.A.B. sértett nyilatkozata - tar-
talma szerint eljárás megszüntetésére irányuló kérelme - egyér-
telműen ezt célozta.

A személyes meghallgatáshoz kapcsolódó szabályozással el-
lentétben a Be. 506. §-a szerint a magánvádlót kell az idézésben 
figyelmeztetni az elmaradás jogkövetkezményéről, tehát a vád 
elejtését célzó szándék feltételezéséről, s ezzel összefüggésben a 
törvény 507. §-a az eljárás megszüntetését írja elő arra az esetre, 
ha a magánvádló előzetes kimentés nélkül nem jelenik meg a 
tárgyaláson, az 510. § (1) bekezdése alapján a magánvádló nem 
köteles a vád elejtését indokolni, míg az 511. § (1) bekezdése 
szerint az eljárást meg kell szüntetni, ha a magánvádló a tárgya-
láson vádat elejtette, illetőleg a mulasztását vádelejtésnek kell 
tekinteni.

Mindez a bírósági ügy sajátosságaira lebontva azt jelenti, 
hogy a Be. 52. § (1) bekezdése szerint L.A.B. a magánvád-
ló, tehát őt kell figyelmeztetni a tárgyalásra szóló idézésben a 
tárgyalásról elmaradás jogkövetkezményére, az ő előzetesen ki 
nem mentett elmaradását kell tekinteni a vád elejtésének, ő a 
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vád elejtését indokolni nem köteles, s az ő tárgyaláson történt 
vádelejtése esetén kell az eljárást megszüntetni. Ez azonban lo-
gikátlan, egyúttal ellentétes a Be. 504. §-ában írtakkal, hiszen 
a Be. ezzel, az 506. §, 507. §, 510. § (1) és 511. § (1) bekezdés 
szerinti szabályozással a - adott esetben feljelentést nem is tevő 
- sértettet mint magánvádlót emeli az ügy urává, mert az ő tár-
gyaláson való megjelenési szándékától teszi függővé az eljárás 
folytatását, illetve ő az, aki indokolás nélkül elejtheti a vádat, 
míg a nem sértett, személyes meghallgatás berekesztéséig felje-
lentőként jelölt személynek e tekintetben már semmiféle szere-
pet nem juttat.

A bírósági ügyben a feljelentő és a sértett mint magánvád-
ló személye egymástól elkülönül, s ezért az eljárási törvény szó 
szerinti értelmezése ahhoz vezet, hogy a személyes meghallga-
táson a gyámhatóság mint feljelentő képviselőjének jelenléte kö-
telező, ő vonhatja vissza a feljelentését, az ő távolmaradását kell 
a feljelentés visszavonásának tekinteni, mégpedig L.A.B. sértett 
akaratnyilvánításától függetlenül, ezzel ellentétben a törvény a 
tárgyaláson a feljelentő gyámhatóságnak szerepet nem tulajdo-
nít, hanem a személyes meghallgatáshoz kapcsolódó szabályo-
zással ellentétben a gyámhatóság nem is köteles a tárgyaláson 
jelen lenni (a törvény még az értesítését sem írja elő), akaratától 
nem függ az eljárás megszüntetése, hanem L.A.B. sértett mint 
magánvádló köteles a tárgyaláson jelen lenni, ő ejtheti el a vá-
dat, illetve az ő igazolatlan távolmaradását kell vád elejtésére 
irányuló szándéknak tekinteni. A személyes meghallgatáshoz, 
illetve a tárgyláshoz fűződő ezen ellentétes szabályozás abból 
fakad, hogy az eljárási törvény logikája szerint a feljelentő azo-
nos a magánvádlóval.

A gondolatkörből érdemes kiemelni a magánvádló vád elej-
tésére vonatkozó jogosultságát,  amely talán a legjobban kifeje-
zésre juttatja kiemelkedő szerepét. A már felhívott Be. 511. § 
(1) bekezdése szerint a bíróság az eljárást megszünteti, ha a ma-
gánvádló a tárgyaláson a vádat elejtette: a törvény rendelkezése 
egyértelmű, a szerint a vádat a magánvádló ejtheti el, ebből kö-

vetkezik, hogy azt nem más ejtheti el, tehát nem szükségszerű-
en az, aki a magánindítványt előterjesztette. Mivel a magánin-
dítvány előterjesztője és a magánvádló személye nem feltétlenül 
azonos, előfordulhat tehát az az eset, hogy a magánvádló olyan 
vád elejtésére jogosult, amelyhez kapcsolódó magánindítványt 
nem is ő terjesztette elő.

L.A.B. sértett többször kifejezésre juttatta, hogy ellenzi az 
eljárás lefolytatását.

Az ehhez kapcsolódó kézenfekvő megoldás az lett volna, ha 
ő mint magánvádló a magánvádat a tárgyaláson elejtette volna, 
a probléma azonban mindezzel az, hogy a személyes meghall-
gatás berekesztése után nem juttatta egyértelműen kifejezésre az 
eljárás megszüntetésére irányuló szándékát. Ez természetesen 
felveti azt, hogy a bíróság elvileg tájékoztathatta volna őt erről 
a lehetőségről, azonban további kérdés, hogy van-e létjogosult-
sága egy ilyen tájékoztatásnak, hiszen az a magánindítványt 
előterjesztő gyámhatóság többször kifejtett álláspontjával ellen-
tétes tartalmú lenne, érdekeit tehát messzemenően sértené, nem 
is szólva arról, hogy a joghoz nem értő magánvádló számára ért-
hetetlen is lenne, hiszen a tájékoztatás lényegében azt tartalmaz-
ná, hogy ő nem feljelentő, emiatt a személyes meghallgatáson a 
feljelentést nem vonhatta vissza, erre csak a gyámhatóság lett 
volna jogosult, azonban a személyes meghallgatás berekesztése, 
a tárgyalás megkezdése, tehát gyakorlatilag néhány perc eltelte 
után a magánvádat elejtheti, míg a gyámhatóság nem ejtheti el 
a magánvádat.

Lehetséges megoldás lett volna, ha a kiskorú magánvádló 
számára kirendelt eseti gondnok tájékoztatta volna őt erről a 
lehetőségről, az eseti gondnok azonban nem adta meg neki ezt 
a tájékoztatást, az pedig nyilvánvalóan abszurd lett volna, ha a 
bíróság hívta volna fel az eseti gondnokot a kioktatás megtéte-
lére.

Az eljárásjogi probléma még jobban kiteljesedett a perbeszé-
dek, felszólalások megtartása során, amikor is a kormányhivatal 
képviselője elmondta, hogy kéri az eljárás folytatását, míg L.A.B. 
sértett azt mondta el, hogy nem kéri az anyukája megbüntetését. 
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Ezen ellentmondásos nyilatkozatok miatt felvetődik: a sértett 
azon nyilatkozata, hogy nem kéri az anyukája megbüntetését, 
tartalmánál fogva tekinthető-e aggálytalanul vád elejtésére irá-
nyuló nyilatkozatnak, főleg annak tudatában, hogy a vádat nem 
is ő emelte, s aki emelte, az pedig kéri az eljárás folytatását.

Mindez továbbmenően felveti azt is, hogy a kormányhivatal 
képviselője egyáltalán jogosult-e perbeszéd, felszólalás tartásá-
ra, hiszen ő nem sértett, emiatt nem magánvádló, amiből a Be. 
494. § (2) és (4) bekezdésében írtakra tekintettel az következik, 
hogy ezek tartására nem is jogosult. Ugyanakkor a bíróság nem 
tagadta meg tőle a perbeszéd, a felszólalás lehetőségét, mert ez 
az érdekeivel ellentétben állt volna, így különösen amiatt, hogy 
ő szorgalmazta az eljárás lefolytatását.

Az előbbi kérdések megválaszolatlanul hagyásával a bíró-
ság nem szüntette meg az eljárást, hanem érdemben döntött oly 
módon, hogy felmentő ítéletet hozott. Mindez szükségszerűen 
maga után vonja a fontos megválaszolandó kérdést: ki jogosult 
az ítélet ellen fellebbezést bejelenteni? A kérdést a Be. 512. § 
(1) bekezdése látszólag eldönti azzal, hogy „Az elsőfokú bíró-
ság határozata ellen a magánvádló a vádlott terhére jelenthet 
be fellebbezést”. A törvény rendelkezése egyértelmű: kizárólag 
a magánvádló jogosult a fellebbezés bejelentésére, s a törvény 
meghatározza a fellebbezése irányultságát is.

A törvény e szabálya alapján tehát L.A.B. sértett a fellebbe-
zési jog kizárólagos jogosultja, tehát amiatt, hogy ő a magán-
vádló. Ennek további következménye az is, hogy a magánin-
dítványt előterjesztő gyámhivatal nem magánvádló, s emiatt az 
ítélet ellen fellebbezést nem is jelenthet be.

Az egyértelmű, hogy az édesanyja megbüntetését nem kí-
vánó L.A.B. magánvádló nem fellebbezi meg a felmentő ítéleti 
rendelkezést, mert ez felel meg az akaratának, ez az eljárásjogi 
szabály azonban mégis zavaros helyzetet teremt, hiszen éppen 
azt a gyámhatóságot nem illeti meg a fellebbezés lehetősége, 
amely a magánindítványt előterjesztette. 

IV. Javaslatok törvénymódosításra

Az előbbiekben bemutatásra került az, hogy a magánindítvány 
előterjesztője azonos a feljelentővel, azonban nem minden eset-
ben azonos a magánvádlóval, s ez pedig olyan eljárásjogi szi-
tuációt eredményezhet, amellyel a törvényhozó nem számolt, 
s amely ellentétes az ésszerűség követelményével is. Emiatt 
indokoltnak mutatkozik a Be. bizonyos szabályainak megvál-
toztatása annak érdekében, hogy a hasonló eljárásjogi helyzetek 
kiküszöbölhetők legyenek, s ehhez a tanulmány szerzőjétől az 
alábbi javaslatok merülnek fel.

A Be. 42. §-át indokolt módosítani oly módon, hogy „A 
büntetőeljárásban - a II-IV. Fejezetben felsoroltakon kívül - a 
terhelt, a védő, a sértett, a magánindítvány előterjesztője, a felje-
lentő, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb ér-
dekeltek, és ezek képviselői, valamint a segítők vesznek részt”. 

A továbbra is taxatív felsorolást tartalmazó jogszabályhely 
tehát kiegészülne „a magánindítványt előterjesztő, a feljelentő” 
személyével, ezzel kifejezésre juttatva azt, hogy ő nem szük-
ségszerűen azonos a sértettel, illetve a magánvádlóval, őt adott 
esetben a sértettől merőben eltérő jogok illetik meg és kötele-
zettségek terhelik. A „magánindítványt előterjesztő” általános 
kategória, mindig magába foglalja a feljelentő, illetve a magán-
vádló személyét, azonban előbbiről a személyes meghallgatás 
berekesztéséig, utóbbiról azt követően beszélhetünk, a három 
fogalom alkalmazása indokolt, attól függően, hogy milyen eljá-
rási szakaszról van szó.

Ehhez kapcsolódóan indokolt a Be. 52. § (1) bekezdés átszer-
kesztése, miszerint: „Ha e törvény másként nem rendelkezik, 
könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsér-
tése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén a vádat 
mint magánvádló a magánindítvány előterjesztője képviseli, fel-
téve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető”. 

A jogszabály ily módon a „sértett” helyett a „magánindítvány 
előterjesztőjét” azonosítaná a magánvádlóval, a hatályos szabá-
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lyozáshoz képest az esetek túlnyomó többségében ez érdemi vál-
tozást nem eredményezne, mert szinte mindig a sértett terjeszti 
elő a magánindítványt, míg csupán kivételes esetnek tekintendő 
az, amikor nem ő annak előterjesztője. A módosítás szükséges-
sége az egyéb módosításokkal összhangban domborodik ki.

Mindezek összefüggésében nem szorul módosításra a Be. 
173. § (1) bekezdése, amely szerint „Magánindítványra üldö-
zendő bűncselekmény miatt csak a jogosult feljelentése alapján 
indítható büntetőeljárás …”, hiszen az előbbi módosítási javas-
latok nem változtatnak azon továbbra sem, hogy a magánindít-
ványra jogosultak körét meghatározza az anyagi jogszabály, ily 
módon a 42. §-ban és 52. § (1) bekezdésében megjelölt „magán-
indítvány előterjesztője” azonos a 173. § (1) bekezdésében írt 
„jogosulttal”.

Ugyanígy nem igényel változtatást a Be. 494. § (1) bekezdé-
se, miszerint a terhelt bűnösségének bizonyítása a magánvádlót 
terheli, mert a megszövegezés összhangban van a módosított 52. 
§ (1) bekezdésével, amiből az következik, hogy a magánindít-
vány előterjesztőjét mint a személyes meghallgatás berekesztése 
utáni magánvádlót terheli a bűnösség bebizonyításának kötele-
zettsége: ily módon elkerülhető, hogy a magánindítványt elő 
nem terjesztő sértettet terhelje ez a kötelezettség.

A jelenlegi Be. 494. § (2) bekezdése azzal számol, hogy a 
magánvádló és a sértett személye azonos, ez az álláspont azon-
ban helytelen, s ezért a törvényhely megváltoztatása indokolt a 
következők szerint: „A magánvádlót illetik meg a vád képvise-
letével járó jogok”. 

Ugyanakkor a magánvádló vádképviseleti jogosítványai to-
vábbra sem érintik a sértettnek megfelelő perbeli helyzetet, ő 
ugyanis értelemszerűen a sértettet terhelő kötelezettségek ala-
nya, aki egyúttal a sértetti jogosítványokat is gyakorolja (polgári 
jogi igényt terjeszthet elő, indítványokat tehet, iratokat megis-
merhet stb.), feltéve, hogy ő a sértett. 

Az előbb jelzett módosítások maguk után vonják a Be. 502. § 
(1) bekezdés módosítását, amelyre a következő javaslat hozható 

fel: „Ha a 498. és 501. §-ban felsorolt intézkedéseknek nincs 
helye, a bíróság a feljelentettet és a feljelentőt személyes meg-
hallgatásra idézi, és ülést tart. A sértettet, a védőt és a feljelentő 
képviselőjét erről értesíti”. 

A módosítás ezzel is egyértelművé teszi azt, hogy a ma-
gánindítvány előterjesztője tette meg a feljelentést, emiatt az ő 
feljelentőkénti jelenléte szükséges a személyes meghallgatáson. 
A sértett ülésről értesítésének szükségessége értelemszerűen 
csupán abban az esetben merül fel, ha nem ő a feljelentő, hi-
szen ha ő a feljelentő, akkor idézésére feljelentőként kerül sor az 
előbbiek szerint, míg a sértettkénti értesítésének lényege szerint 
a feljelentést nem ő tette, emiatt az ülésen való részvétele nem 
kötelező, de a sértetti érintettségéből adódón az eljárási cselek-
ményen jelen lehet, s azon a sértetti jogokat gyakorolhatja. 

A személyes meghallgatás alapvető célja a javasolt módosítás 
után is változatlan maradna, s emiatt indokolt a Be. 502. § (2) 
bekezdés első mondatának következők szerinti átszabályozása: 
„Az idézésben a feljelentőt figyelmeztetni kell arra, hogy a kel-
lően ki nem mentett elmaradását a bíróság a vád elejtésének te-
kinti”. Ez a szabályozás ugyanis szükségtelenné teszi a jelenlegi 
szabályozásban használt „ … (sértettet) … ” előírást, hiszen a 
javasolt módosításokkal összhangban elkülönülhet egymástól a 
sértett és a feljelentő személye, aminek további következménye 
az, hogy a nem feljelentő, emiatt csupán értesített sértettet nem 
is kell tájékoztatni az eljárás megszüntetése mint a személyes 
meghallgatásról való igazolatlan elmaradás következményéről.

Az előbb felvetett módosításokon alapuló, sértett személyes 
meghallgatáson való jelenléte lehetőségét szem előtt tartva in-
dokolt a Be. 502. § (4) bekezdésének módosítása: „A személyes 
meghallgatás megkezdésekor a bíróság megállapítja a feljelentő, 
a feljelentett és a sértett személyazonosságát, ismerteti a feljelen-
tés lényegét, és - ha annak feltételei fennállnak - figyelmezteti a 
feljelentettet a viszonvád lehetőségére. Ezt követően megkísérli 
a  feljelentő és a feljelentett békítését. A sértett a személyes meg-
hallgatáson felszólalhat.”
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E módosítás összhangban van azzal, hogy a feljelentő és a 
sértett személye egymástól elkülönülhet, a sértett jelenléte nem 
kötelező, de ha megjelent, úgy az ő személyazonosságát is indo-
kolt megállapítani, s mivel az eljárást a feljelentő kezdeményezte, 
az ő és a feljelentett békítését kell megkísérelni, ehhez kapcso-
lódóan a nem feljelentő sértettnek biztosítani kell a felszólalás 
lehetőségét, amelynek keretében például kifejezésre juttathat-
ja azt, hogy ellenzi az eljárás lefolytatását, avagy egyéb olyan 
jellegű nyilatkozatot tehet, amely befolyásolhatja a feljelentőt a 
békítés sikeres befejezéséhez vezető döntés kialakításában (így 
különösen a sértett felszólalásában elhangzottakra figyelemmel 
visszavonhatja a feljelentést).

A javasolt módosítások nem indokolják a Be. 504. § (1) be-
kezdésének módosítását, így tehát továbbra is a feljelentő mu-
lasztása, illetve kifejezett visszavonó nyilatkozata esetén kell 
megszüntetni az eljárást a személyes meghallgatás alapján. A 
módosítás azért sem indokolt, mert ha a feljelentést nem a sér-
tett tette, akkor nem ő a feljelentő, s nem az ő mulasztása, illetve 
nyilatkozata vezet az eljárás megszüntetéséhez.

A Be. 506. §-ának „A magánvádlót az idézésben figyelmez-
tetni kell arra, hogy a kellően ki nem mentett elmaradását a 
bíróság a vád elejtésének tekinti, feltéve, hogy a képviseletéről 
nem gondoskodik.” előírása változatlanul hagyása mellett annak 
kiegészítése indokolt azzal a második mondattal, hogy „A bíró-
ság a tárgyalásról értesíti a sértettet”.

Ezzel a módosítással jutna az kifejezésre, hogy a tárgyaláson 
a magánvádló, nem pedig a sértett jelenléte kötelező: ennek a 
megkülönböztetésnek természetesen akkor van értelme, ha nem 
a sértett a magánvádló, amennyiben a személyük azonos, akkor 
a sértett idézése értelemszerűen eleve magánvádlóként történik. 
Ha a magánvádló és a sértett személye nem azonos, úgy az utób-
bit a jogai érvényre juttatása érdekében a tárgyalásról értesíteni 
kell. A sértett értesítésére vonatkozó szabály természetszerűleg 
nem irányadó abban az esetben sem, ha a bíróság őt - magánvá-
das ügyről lévén szó - erre irányuló bizonyítási indítvány miatt 

az általános szabályok szerint kihallgatás céljából sértett tanú-
ként megidézi.

A Be. 504. §-hoz hasonlóan nem indokolt az 507. § módo-
sítása sem, mert a tárgyalásról való igazolatlan távolmaradáshoz 
a megszüntetést mint jogkövetkezményt a kötelező jelenléttel 
terhelt magánvádlóra kell telepíteni.

Ugyanígy nem szükséges a Be. 510. § (1) bekezdés, illetve 
az 511. § (1) bekezdés átszövegezése sem, hiszen a módosítások 
után is a magánvádló „a vád ura”, az ő belátásától függ, hogy 
a tárgyaláson a vádat elejti-e, avagy a mulasztásával az eljárás 
megszüntetését idézi elő, a vád elejtését pedig indokolni nem 
köteles. Továbbá a Be. 512. § (1) bekezdése továbbra is válto-
zatlanul azt tartalmazná, hogy „Az elsőfokú bíróság határozata 
ellen a magánvádló a vádlott terhére jelenthet be fellebbezést”.

E három jogszabályhely változatlanul hagyásából követke-
zően, ha a sértett nem magánvádló, akkor őt nem illeti meg 
a vádelejtés joga, de tárgyalásról való távolmaradásban meg-
nyilvánuló mulasztásától sem tehető függővé az eljárás meg-
szüntetése: mindennek nyilvánvaló magyarázata az, hogy ha a 
magánindítványt nem ő terjesztette elő, akkor indokolatlan az 
eljárás megszüntetését az ő akaratától függővé tenni, hiszen ez 
adott esetben a magánindítvány előterjesztőjének akarata elle-
nére való lehet. Ugyanebből következik az is, hogy a fellebbe-
zési jogot is a magánvádló részére kell biztosítani, nem pedig a 
magánindítványt elő nem terjesztő sértettnek, mert ellenkező 
esetben a sértett fellebbezést jelenthetne be azzal a terhelttel 
szemben, akivel szemben magánindítványt elő sem terjesztett, 
míg éppen az nem jelenthetne be fellebbezést, aki az eljárást 
kezdeményezte.

A vádbeszéd tartásához kapcsolódóan indokolatlan speciális 
szabály megalkotása, mert a módosított Be. 494. § (2) bekezdé-
séből egyértelműen adódik, hogy azt a magánvádló tartja (így 
tehát amiatt, hogy őt illetik meg a vád képviseletével járó jogok), 
ha pedig nem a sértett a magánvádló, akkor ő a Be. 493. § alap-
ján alkalmazandó Be. 316. § szerint a vádbeszéd elhangzását 
követően mint sértett felszólalhat.



128 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 129Stál József: A „feljelentő” és a „magánvádló” fogalmának problematikája...

A módosítási javaslatok eredményeként a vizsgált bírósági 
ügyben a következők lennének megállapíthatók. L.A.B. sér-
tett sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt az 1978. évi IV. 
törvény 31. § (3) bekezdése alapján a gyámhatóság törvényesen 
terjesztette elő a magánindítványt; a Be. 42. § alapján L.A.B.-t 
sértettként, míg a gyámhatóság magánindítvány előterjesztője-
ként  eljárásban részt vevőnek tekinthető. A gyámhatóság a Be. 
52. § (1) bekezdése alapján a magánvádló, akinek Be. 173. § (1) 
bekezdése szerinti feljelentésére indult meg a büntetőeljárás. A 
Be. 494. § (1) és (2) bekezdése alapján a terhelt bűnösségének bi-
zonyítása a gyámhatóságot terheli, egyúttal őt illetik meg a vád 
képviseletével járó jogok is. A Be. 502. § (1) bekezdése alapján 
őt és J.E. feljelentettet kell idézni a személyes meghallgatásra, 
L.A.B. sértettet arról csupán értesíteni kell. A Be. 502. § (2) 
bekezdése alapján a gyámhatóságot kell az idézésben figyelmez-
tetni a távolmaradás következményeire. A Be. 502. § (4) bekez-
dése alapján a személyes meghallgatáson a gyámhatóság képvi-
selője, J.E. feljelentett és L.A.B. sértett személyazonosságát kell 
megállapítani. A Be. 504. § (1) bekezdés alapján a gyámhatóság 
általi feljelentés visszavonása, illetve a képviselője igazolatlan 
távolmaradása esetén szüntetendő meg az eljárás. A Be. 506. § 
alapján az idézésben gyámhatóságot kell figyelmeztetni a képvi-
selő kellően ki nem mentett elmaradása következményére, a Be. 
507. § alapján a tárgyaláson a gyámhatóság képviselője köteles 
jelen lenni. L.A.B. sértett nem köteles jelen lenni, kivéve akkor, 
ha egyébként mint sértett tanút idézték. A Be. 510. (1) és 511. § 
(1) bekezdése alapján a gyámhatóság ejtheti el a vádat, illetve az 
ő képviselőjének mulasztása esetén kell megszüntetni az eljárást. 
L.A.B. sértett a vádat nem ejtheti el, igazolatlan távolmaradása 
esetén az eljárás nem szüntethető meg. A Be. 494. § (2) bekez-
déséből adódik, hogy a vádbeszédet a gyámhatóság képviselő-
je tartja, majd a Be. 316. § alapján L.A.B. sértett felszólalhat. 
A Be. 512. § (1) bekezdése alapján a fellebbezés lehetősége a 
gyámhatóságot illeti meg.

Elkerülhető lenne az a helyzet, hogy a gyámhatóság felje-
lentésének eredményeként L.A.B. sértett olyan helyzetbe sod-
ródik, amely akarata ellenére való; az a helyzet állhat elő, hogy 
az eljárást kezdeményező gyámhatóságot terhelik a kötelezett-
ségek (pl.: megjelenési kötelezettség, bizonyítási teher, bűnügyi 
költség viselése stb.), egyúttal természetesen őt illetik az eljárási 
jogok is (pl.: feljelentés visszavonása, vád elejtése stb.): mindez 
pedig messzemenően megfelel a méltányosság, a logika és az 
ésszerűség követelményeinek.

A Be. 56. § (2) bekezdéséből kiindulva felvetődik, hogy 
L.A.B. sértett mint magánvádló az őt képviselő eseti gondnok 
útján érvényesíti a jogait, teljesíti a kötelezettségeit.

A tanulmány szerzőjének álláspontja szerint azonban a vizs-
gált bírósági ügyben felmerült problémák nem oldhatók meg 
maradéktalanul a képviselet ezen módja által, ugyanis ebben 
az esetben is megválaszolatlanul maradna számos olyan vitás 
helyzet, amely a magánindítványt előterjesztő gyámhatóság és 
a sértett érdekének összeegyeztethetetlenségéből fakad, míg a 
javasolt módosításokkal mindezek kivédhetők.

V. Kitekintés a német és a svájci jogrendszerre

Mindezek után indokolt más országok jogrendszerére történő 
kitekintés annak megállapítása céljából, hogy elvileg milyen le-
hetőségek biztosítottak a bemutatott ügyben felmerült ellent-
mondások feloldására. 

A választás Magyarország Európai Uniós tagsága miatt első-
sorban Németország jogrendszerére esik, de azért is, mert annak 
szabályzása a magyar joghoz hasonló. Ezen túlmenően röviden 
érdemes elemezni a svájci büntetőeljárást, az ugyanis a magyar-
tól alapjaiban eltérő szabályozást tartalmaz, ugyanakkor a leg-
egyszerűbb megoldást biztosítja a vizsgált ügy megoldására.
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Kitekintés Németország jogrendszerére 
Németország büntető törvénykönyve a Strafgesetzbuch 

(StGB)3.
A StGB 77. § szerint: ha a cselekmény csak indítványra 

üldözhető, csak a sértett terjesztheti elő az indítványt, feltéve, 
hogy a törvény mást nem ír elő; ha az indítvány tételére jogosult 
cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, akkor az in-
dítványt teheti a személyes ügyekkel érintett törvényes képvise-
lő és az, akit megillet az indítvány tételére jogosult személyéhez 
fűződő gondviselés.

Ha az indítványt vissza lehet vonni, azt a büntetőeljárás jog-
erős befejezéséig lehet kinyilvánítani /77d. § (1) bekezdés/.

A 223. § (1) bekezdése szerint: aki más személyt testileg 
bántalmaz vagy az egészségét károsítja, öt évig terjedő szabad-
ságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő, míg a 229. § 
előírása szerint: aki gondatlanságból más személy testi sérülését 
okozza, három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbün-
tetéssel büntetendő.

A 230. § (1) bekezdése alapján a 223. § szerinti szándékos 
testi sértés és a 229. § szerinti gondatlan testi sértés csak in-
dítványra büntetendő, kivéve, ha a büntető hatóság a különös 
közösségi érdek miatt hivatalbóli közbelépést indokoltnak tart.

A német büntetőeljárási törvény a Strafprozeßordnung 
(StPO)4. 

A StPO 374. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a magánvád 
keretében a sértett üldözheti a StGB 223. és 229. § szerinti tes-
ti sértést: ily módon magánvádlóként jelöli meg a felsorolással 
érintett bűncselekmények esetében az indítványt tévő sértettet, 
ugyanakkor az anyagi jogszabállyal összhangban a 374. § (2) 
bekezdés szerint magánvádat emelhet az is, aki a sértett mellett 
vagy helyette jogosult büntetőindítványt tenni.

3 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf
(letöltés: 2014. augusztus 14. napja)
4 http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/BJNR006290950.html
(letöltés: 2014. augusztus 14. napja)

A 384. § (1) bekezdése szerint egyebekben az eljárás azon 
szabályok szerint alakul, amelyek a közvádas eljárásban adot-
tak.

A 388. § (1) bekezdése alapján, ha a sértett emelte a magán-
vádat, úgy a terhelt az utolsó szó jogán szólás befejezéséig az 
elsőfokú eljárás során viszonváddal a vádló megbüntetését indít-
ványozhatja, ha utóbbi őt szintén megsértette olyan büntetendő 
cselekmény által, amely magánvád keretében üldözendő és a vád 
tárgyát képező cselekménnyel összefüggésben áll, míg a (2) be-
kezdés szerint, ha a vádló nem a sértett /374. § (2) bekezdés/, 
akkor a terhelt a viszonvádat a sértettel szemben emelheti, utób-
bi esetben azt a sértettnek kell kézbesíteni és őt kell a tárgyalásra 
idézni.

A 391. § (1) bekezdése megfogalmazza a vád elejtésének fő 
szabályát, miszerint a magánvádat az eljárás minden szakaszá-
ban vissza lehet vonni, s ehhez kapcsolódóan a (2) bekezdés alap-
ján visszavonásnak kell tekinteni az eljárás elsőfokú szakaszában 
és - feltéve, hogy a vádlott fellebbezést jelentett be - az eljárás 
másodfokú szakaszában, ha a magánvádló a fő tárgyaláson nem 
jelenik meg, avagy magát ügyvéd által nem képviselteti, jóllehet 
a bíróság a személyes megjelenését elrendelte, vagy nem tart be 
egy határidőt, amelyet az eljárás megszüntetése jogkövetkez-
mény terhe mellett megszabtak.

A német Btk. is ismeri tehát a magánindítványt, amelyet 
többek között a testi sértés két alakzatához fűz, továbbá ismeri 
- a magyar Be.-hez hasonlóan, de eltérő szabályozással - ezen 
bűncselekmények esetében a büntető hatóság fellépésének lehe-
tőségét is.

A testi sértés magánindítvánnyal érintett alakzatainak lé-
nyege eltér a magyar jogban ismertektől, de a két jogrendszer 
megegyezik abban, hogy a magánindítvány előterjesztésére el-
sősorban a sértett jogosult, az egyéb jogosult indítványtételi le-
hetősége másodlagos.

A német büntetőeljárás is magát a magánvádlót tekinti a 
magánvádas büntetőeljárás fő résztvevőjének, így különösen 
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személyéhez fűzi a büntetőeljárás megszüntetését oly módon, 
hogy - a közvádas büntetőeljárás szabályaira utalással - a vádat 
elejtheti, illetve mulasztásához az eljárás megszüntetését mint 
jogkövetkezményt fűzi.

Ugyanakkor a magyartól eltérően egy esetben kifejezetten 
megfogalmazza a magánindítvány előterjesztője és a sértett 
személye elkülönülésének lehetőségét, mégpedig a 388. §-ban, 
amelynek lényege szerint a viszonvádat a sértettel szemben kell 
emelni akkor is, ha a magánvádat nem ő emelte.

Ez utóbbi különbségtétel a magyar Be.-ben nem jelentkezik 
ily módon, mert az 502. § (4) bekezdése alapján a feljelentet-
tet kell tájékoztatni a viszonvád lehetőségéről, s a (6) bekezdés 
szerint viszonvád esetén a bíróság a feljelentőt feljelentettként 
is meghallgatja: a törvény e megfogalmazása nem számol azzal 
a lehetőséggel, hogy a sértett nem tett feljelentést, tehát nem 
feljelentő, s ezért ebből a szabályozásból nem egyértelmű, hogy 
a viszonvádat vele szemben kell-e emelni [ezt a StPO egyértel-
műen megfogalmazza, a magyar jogban pedig a jogintézmények 
lényegéből, illetve a Be. 497. § (3) bekezdése által használt „köl-
csönösen” szóból következik]. 

Ezzel a szabályozással a német büntetőeljárási törvény sem 
adna egyértelmű eligazítást a tanulmány II. részében bemuta-
tott bírósági ügyben felmerült, a magánindítványt előterjesztő 
és L.A.B. sértett személyének elkülönüléséből fakadó visszás 
eljárásjogi szituáció  megnyugtató megoldásához. Mindennek 
kézen fogható magyarázatául szolgálhat az, hogy a magyarhoz 
hasonlóan a német jogalkotó sem számol hasonló esetek gyakori 
előfordulásával, mely indokolttá tenné arra külön törvényi sza-
bályozás megalkotását.

Kitekintés Svájc jogrendszerére 
A svájci Büntető Törvénykönyv (StGB)5 szintén ismeri a 

5 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html
(letöltés: 2014. augusztus 14. napja)

bűncselekmény indítványra történő üldözésének lehetőségét, 
annak 30. cikkelye szerint ha egy cselekmény csak indítványra 
büntetendő, valamennyi személy, aki általa sérelmet szenvedett, 
indítványozhatja az elkövető megbüntetését.

Ugyanezen törvényhely által ismert a párhuzamos indít-
ványtételi jog a cselekvőképtelen, illetve cselekvőképességben 
korlátozott személyek esetében, míg a 33. cikkely (1) bekezdése 
alapján a büntetőindítványt az indítvány tételére jogosult von-
hatja vissza.

A svájci büntetőeljárási törvény (StPO)6 2011. január 01. 
napján lépett hatályba, az szabályozza elsőként a büntetőeljárást 
egész Svájcra kiterjedően.

A törvény a magyartól és a némettől teljesen eltérő módon 
szabályozza a sértetthez kapcsolódóan a büntetőeljárás menetét, 
a német, avagy a magyar büntetőeljárási törvény értelmében vett 
magánvádas büntetőeljárást nem is ismeri. 

Annak 7. cikkely 1. bekezdése szerint a büntetőhatóságok 
kötelesek az illetékességük keretén belül eljárást indítani és le-
folytatni, ha büntetendő cselekmény vagy büntetendő cselek-
ményre utaló gyanúok a tudomásukra jut.

A 8. cikkely (1) bekezdése szerint az ügyészség és a bíróságok 
eltekintenek a büntetőüldözéstől, ha a szövetségi jog ezt előirá-
nyozza (eseteit az anyagi jog határozza meg), míg a (2) bekezdés 
alapján egyéb esetekben is eltekinthetnek a büntetőüldözéstől, 
ha ez nem ellenkezik a magánvádló túlnyomó érdekeivel.

A 118. cikkely (1) bekezdése meghatározza a magánvádló 
személyét: ő a károsodott személy, aki nyomatékosan kinyilvá-
nítja, hogy a büntetőeljárásban vádlóként részt kíván venni.

A 319. cikkely (1) bekezdése általánosságában szól az eljárás 
ügyészség általi teljes vagy részbeni megszüntetéséről (így pl. 
megszüntetési ok az, ha a büntetőüldözésről vagy a megbünte-
tésről le lehet mondani), majd a (2) bekezdés szerint az eljárást 

6 http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052319/index.html
(letöltés: 2014. augusztus 14. napja)
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kivételesen akkor is megszüntetheti, ha a bűncselekmény elkö-
vetésekor tizennyolcadik életévét még be nem töltött áldozat 
érdeke ezt nyomatékosan óhajtja és az állam büntetőüldözés-
hez fűződő igénye ezt az igényt nyilvánvalóan felülmúlja és az 
áldozat vagy ítélőképesség hiánya esetén a törvényi képviselője a 
megszüntetéshez hozzájárul.

Ezzel a szabályozással a svájci büntetőeljárási törvény - az 
eljárás lényegéből, felépítéséből adódóan - könnyebben lehető-
vé tenné a jelzett bírósági ügyben felmerült visszás eljárásjogi 
probléma megoldását, ugyanis a StPO 319. cikkely (2) bekez-
dés alapján az ügyészség az eljárást megszüntethetné azzal az 
indokkal, hogy a bűncselekmény elkövetésekor tizennyolcadik 
életévét még be nem töltött áldozat ezt nyomatékosan óhajtja és 
az állam büntetőüldözéshez fűződő igénye ezt az igényt nyil-
vánvalóan nem múlja felül, feltéve, hogy az L.A.B. sértett érde-
keiben eljáró eseti gondnok ehhez hozzájárulna.

Kardos Sándor:

A magánindítvány hatályosságának
kérdésköre

Közismert, hogy a büntetőeljárás fejlődéstörténete oda vezetett, 
hogy a XIX. századra végérvényesen kialakult az az álláspont, 
hogy a büntetés joga (jus puniendi) az államot illeti meg. Ezzel 
kialakult egy olyan helyzet, hogy az állam a vád monopólium-
nak szinte a kizárólagos birtokosává vált. Felmerült azonban az 
igény több irányból is aziránt, hogy ez az állami vád monopóli-
um részben valamilyen kontroll alá kerüljön. Bizonyos prakti-
kus szempontok azt igényelték, hogy a viszonylag jelentéktelen 
súlyú ügyek esetében az állam engedje át a büntetés jogát a sér-
tettnek; néhány súlyosabb megítélésű cselekmény esetén pedig 
olyan szempont került előtérbe, mint a sértett kímélete, amikor 
is célszerűnek tűnik rábízni az érintettre annak eldöntését, hogy 
indít e büntetőeljárást vagy sem.

Ilyen megfontolásokat követően került be a jogrendszerbe az 
úgynevezett pótmagánvádlói intézmény, amely a sértett számára 
akkor biztosít fellépési lehetőséget, ha a vádhatóság valamilyen 
megfontolásból nem kíván közvádlóként fellépni. A rágalma-
zás, becsületsértés, könnyű testi sértés és még néhány kisebb 
súlyú bűncselekmény esetén csak a sértett magánindítványára 
indul büntetőeljárás. Ez esetben a sértetti aktivitás kiterjed az 
eljárás további részére is, mert ilyen esetben úgynevezett ma-
gánvádas eljárás kerül lefolytatásra. A sértett kímélete alapozza 
meg a magánindítvány indokoltságát pl. az erőszakos közösülés 
alapesetében is. Ebben és a hasonló megítélésű többi bűncse-
lekmény esetén azonban a magánindítvány megtételét követően 
már hivatalból kerül sor az eljárás lefolytatására. 

Jelen publikáció megírására egy konkrét ügy adatai adtak 
indokot. A tényállás szerint 2010 februárjában a néhány hónap-
pal még 18. életévének betöltése előtt járó F. M. állami gondozott 
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sértettet ismerősei - aki általa is tudottan intézetben elhelyezett lá-
nyok futtatásával foglalkoztak - elvitték egy debreceni lakásba, ahol 
állítása szerint a III. r. vádlott erélyesen felszólította őt arra, hogy 
vetkőzzön le, majd ezt követően egy, a szobába belépő ismeretlen férfi 
közösült a vele. F. M. sértettet ezt követően ismerősei elkísérték a 
debreceni autóbusz pályaudvarra. F. M. sértett a vele történtekről 
senkinek nem tett említést. A sértett a III. r. vádlott nevét nem is-
merte, de az, hogy hol volt, továbbá a III. r. vádlott személye a nevét 
leszámítva teljesen ismert volt.

Ezt követően 2011. évben F. M. sértett - most már felnőttkorúként 
- a nyomozó hatóság látókörébe került, mert felmerült tényként, hogy 
meglehetősen sok információval rendelkezik arról, hogy az egyik in-
tézetben lévő társát prostituáltnak kívánták eladni. F. M. sértettet 
2011. 09. 15. napján tanúként hallgatták ki az ügyben, amikor is 
teljes részletességgel beszámolt a nyomozó hatóságnak a vele 2010 
februárjában történtekről. A III. r. vádlottat természetesen nem név 
szerint, hanem egyszerűen csak egy „vékony lány”-ként írta körül. A 
nyomozó hatóság kérdésére kijelentette, hogy ezt a vékony lányt nem 
ismerné meg fényképről, továbbá azt is, hogy nem is akar találkozni 
az érintettek közül senkivel. F. M. sértett ez alkalommal nemhogy 
feljelentést vagy magánindítványt nem terjesztett elő, hanem egy-
értelműen kijelentette, hogy: „amit most elmondtam azt én másnak 
nem fogom elmondani, annak szemébe sem, aki ezt csinálta”.

2011. 09. 15. napján, tehát F. M. sértett, egyértelműen és min-
den részletre kiterjedően a hatóság tudomására hozta, hogy a cselek-
ménnyel kapcsolatban mi történt és egyértelműen kinyilvánította azt 
is hogy magánindítványt nem kíván előterjeszteni.

Ezt követően 2011. 11. 07. napján újra kihallgatták F. M. sér-
tettet. A 8 óra 44 perckor felvett jegyzőkönyvben fenntartotta korábbi 
vallomását, de továbbra sem kívánt magánindítványt előterjeszteni. 
Ugyanezen a napon a 10 óra 22 perckor felvett jegyzőkönyv tanú-
sága szerint fényképeket tártak elé, amelyen felismerni vélte a III. 
r. vádlottat, akit egyébként eddig is jól behatárolt módon körülírt. 
Ugyanezen a napon 12 óra 13 perckor felvett jegyzőkönyv szerint 
a nyomozó kérdésre kijelentette, hogy kéri a fényképről felismert nő 
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megbüntetését, bár a szembesítésektől ekkor is elhatárolta magát.
Ilyen előzményeket követően a Debreceni Járásbíróság F. M. sér-

tett magánindítványát joghatályosnak tekintette és III. r. vádlottal 
szemben erőszakos közösülés bűntette és más bűncselekmények mi-
att 5 év 6 hónap szabadságvesztés büntetés szabott ki. A Debreceni 
Törvényszék a magánindítványt nem tekintette joghatályosnak, így 
erőszakos közösülés miatt a III. r. vádlottal szemben az eljárást meg-
szüntette.

A magánindítvány közismerten egyszerre anyagi és eljárás-
jogi kérdés is. Konkrétan a magánindítvány határidejére kezdet-
ben, pontosabban az 1973. évi I. törvény hatályba lépéséig nem 
az eljárásjog, hanem az anyagi jog tartalmazott szabályokat. 

Magánindítvány minden olyan nyilatkozat a sértett (vagy 
képviselője) részéről, amellyel az elkövető megbüntetését (fele-
lősségre vonását) kívánja, ha a jogosult részéről ilyen igény nem 
állapítható meg a büntetőeljárást meg kell szüntetni, illetve ma-
gánindítvány hiányában hozott első fokú ítéletet ez okból hatá-
lyon kívül kell helyezni. (BH.2001. 507.)

Ehhez képest a Csemegi Kódex 112. §.-a a következőket tar-
talmazta: „a határidő nem az elkövetés napjától, hanem azon naptól 
számítandó, melyen a cselekmény és annak elkövetője a sértett fél tu-
domására jutott”.1

Ehhez képest a jogtudomány természetesen próbálta kimun-
kálni, hogy milyen időpontot tekinthetünk az elkövető szemé-
lyéről való tudomásszerzésnek. Egy korabeli tankönyv ezzel 
kapcsolatban egyértelműen rögzíti a következőket : „a cselek-
mény elkövetőjéről nyert tudomás nem fejezi ki azt, hogy a sértettnek 
az elkövető személyt névleg kell ismernie, hanem elég, ha azt bármely 
módon egyénileg meg tudja jelölni.” 2

Ugyancsak ebben a korszakban a Balogh Jenő által írt A 
sértett fél jogköre a büntető jogban a következő megállapítást 

1 Lőw Tóbiás: A Magyar Büntetőtörvénykönyv. Pesti Könyvnyomda Rt., Budapest, 1880. 
59. old.
2 Schnierer Aladár: A Magyar Büntetőtörvénykönyv Magyarázata. Franklin-társulata, 
Budapest, 1893. 243. old.
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teszi: „A Királyi Kúria a kérdéses tudomásvétel időpontjának csak 
azon napot találja tekinthetőnek, melyen az indítványozásra jogosí-
tott oly tények és körülmények fennforgásáról értesült, amely alapján 
azt, hogy a kérdéses cselekmény a büntető törvénykönyvbe ütközi–e, 
alaposan következtethette-e.”3 Azzal kapcsolatosan, hogyha ké-
tely merülne fel aziránt, hogy a tudomásszerzés napja mikor 
állt be és nevezetesen, ha védelem részéről az állítatnék, hogy 
az indítvány már elkésett a Bíróság lesz jogosítva és kötelezve 
dönteni afelett, hogy a sértett félnek melyik értesülése veendő 
a „tudomásra jutással” egy jellegűnek. A szerző itt hivatkozik a 
Kúria döntésére is (C. 461/882.), amely azt mondja ki, hogy az 
indítványozási határidő folyásának kezdetét, vagyis azt, hogy a 
büntetendő cselekmény és annak elkövetője a sértettnek mikor 
jutott tudomására a bíróságnak hivatalból kell vizsgálat tárgyává 
tennie.4

Látható tehát, hogy a tudomásszerzés fogalmát a jogiroda-
lom és a gyakorlat is tartalmilag úgy közelíti meg, hogy nem az 
elkövető nevéhez és lakcíméhez köti, hanem ahhoz a tényhez, 
hogy egyértelműen behatárolható–e az elkövetés tényleges kö-
rülményei alapján az elkövető személye.

Az általunk is helyeselhető felfogáshoz képest kétség kívül 
eltérő nézetet tartalmaz az 1961. évi V. törvény kommentárja, 
amelyben Kádár Miklós (egyébként közismerten a Rákosi kor-
szakhoz köthető büntető jogtudomány művelője) az elkövető 
személyéről való tudomásszerzést illetően kifejti, hogy (meg-
jegyezve egyébként, hogy nézete szerint) a tudomásszerzés 
időpontja az elkövető nevének és címének ismeretéhez köthető. 
Igaz, hogy mindehhez hozzáteszi azt is, hogy ezt azért gondolja 
így, mert a magánindítvánnyal üldözendő cselekmények többsé-
gében magánváddal üldözendők és az e körben megteendő fel-

3 Balogh Jenő: A sértett fél jogköre a büntetőeljárásba., Pallas Irodalmi Rt., Budapest, 1887. 
267. old.
4 A Kúria Büntetőjogi Gyakorlata Teljes Ülési Határozataiban, Döntvényeiben, Jogegységi és 
egyéb elvi határozataiban. Hernádi Árpád adó-, illetékügyi és közigazgatási szakkönyv 
kiadó vállalat kiadása, Budapest, 1948. 
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jelentésnek értelemszerűen tartalmazni kell ezeket az adatokat. 
Egyértelmű tehát, hogy a Kádár Béla-féle okfejtés nincs tekin-
tettel arra, hogy az erőszakos közösülés alapesete is magánvád-
dal üldözendő, így tehát csak a magánindítványos cselekmények 
egy részére vonatkoztatható.5

(Itt csak utalok arra, közismert, hogy az ismeretlen tettes el-
leni feljelentés esetén eltérő a joggyakorlat atekintetben, hogy 
erőszakos közösülés esetén ez joghatályos magánindítványnak 
tekintendő, míg egyéb esetekben nyilatkozni kell az esetleges 
magánindítvány megtételére.)

A magánindítvány határidejének meghatározása az 1973. évi 
I. törvényben került az eljárásjogi kódexbe. Az elkövető kilé-
téről való tudomásszerzést illetően ennek kapcsán érdemleges 
állásfoglalás tételére nem került sor, viszont 1998. évi XIX. tör-
vény CD Jogtárának 2003. július havi állapotnak megfelelő ma-
gyarázata a következőket tartalmazza : „A Be. 173.§. (3) bekez-
dése határidőt állapít meg a magánindítvány előterjesztésére, azt 30 
napban határozva meg. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak 
csak igen szűk körben van helye. A 30 napos határidő számításáról 
igen részletesen szól a jelen bekezdés. A tudomást szerzés nem jelen-
ti a név, egyéb azonosításra szolgáló adatok ismeretét. Elegendő, ha 
az ismert adatok alapján az elkövető személye megállapítható. (BH. 
1974. 232.) Természetesen lehetőség van ismeretlen személy ellen is 
előterjeszteni a magánindítványt (feljelentést) ez azonban nem kö-
telező. Az elévülési időn és a tudomásszerzéstől számított 30 napon 
belül a magánindítvány bármikor előterjeszthető. (BH. 1989. 436.) 
Az elkövető kilétéről való tudomás szerzés időpontját, pedig elegendő 
valószínűsíteni. (BH. 1994. 8.)”

Látható tehát, hogy 1998. évi XIX. törvény magyarázata 
visszatér a régi magyar jogban is alkalmazott felfogáshoz, mely 
szerint a tudomásszerzés nem formális szempontok alapján dől 
el, vagyis az nem jelenti feltétlenül a név, és egyéb azonosítására 
szolgáló adatok ismeretét. Sajnálatos módon a jelenleg használa-

5 A Büntetőtörvénykönyv Kommentárja. Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1968. 179. old.
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tos CD Jogtár ezeket megállapításokat nem tartalmazza. Mind-
ez azonban nem érintheti azt a tényt, hogy a tudomásszerzés 
időpontjának helyes értelmezését tartalmi oldalról kell megkö-
zelíteni és egyáltalán nem fogadható el az a teljes mértékben for-
mális megközelítés, amelyre a jelen ügy is például szolgálhat.

Egyébként úgy vélem, hogy jogi álláspontommal teljesen 
azonos elven áll a 2012. évi C. törvényhez (Új Btk.) kapcsolódó 
kommentár megfogalmazása, amely erre nézve a következőket 
tartalmazza : „A Be. 173.§. (3) bek.-ése szerint a magánindítványt 
attól a naptól számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, amelyen 
a magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilété-
ről tudomást szerzett. Ez a szabály azonban nem jelenti azt, hogy 
ismeretlen elkövetővel szemben ne lehetne joghatályos magánindít-
ványt előterjeszteni, hiszen az a feljelentés elutasítását eredményezné 
(Be. 174.§. (1). bek. e.) pont) holott éppen az elkövető személyének a 
felderítése a nyomozás egyik célja. A lényeg az, hogy konkrétan meg-
határozott személy felelősségre vonását kérje.”6

Álláspontom szerint a hangsúlyt ez utóbbi megállapításra 
kell helyezni, mely szerint a feljelentés érintettjének konkrétan 
meghatározott személynek kell lenni. A Magyar Értelmező 
Kéziszótár szerint a konkrét, mint melléknév kézzel foghatót 
(nyilván dolog esetében) vagy egyedileg meghatározottat jelent 
(pl. személy esetében).

Úgy vélem, ilyen jogi érvelés mellett egyértelműen megál-
lapítható, hogy F. M. sértett számára a III. r. vádlott szemé-
lye kezdettől fogva konkrét, egyedileg meghatározott volt. Így 
semmi akadálya nem lett volna a magánindítvány előterjeszté-
sének.

6 Elek Balázs: A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai. In: Polt Péter (szerk.): Új Btk. 
kommentár 1. kötet. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, Budapest, 2013. 213. o.

Háger Tamás:

Az igazság keresése a büntetőperben
’Aliud nihil in iudiciis quam iustitiam locum habere debet’

(A bírósági eljárás célja nem lehet más, mint az igazság felderítése)
Codex Iustinianus 7, 62,6,1.)1

1. Bevezetés

A gondolkodó embert már évezredek óta foglalkoztatják az 
igazság kérdései. Mit is jelent az igazság, elérhető-e.  Az igazság 
különös jelentőséggel bír a büntetőeljárásban, mely alapvető em-
beri jogokat korlátozhat, vagy vonhat el, sőt még napjainkban 
is, egyes államokban törvényes alapon az ember élete is kioltha-
tó a halálbüntetés (death penalty) által. Rendkívül fontos ezért, 
hogy a bűncselekmény elkövetése miatt felelősségre vont sze-
mély ügyében az igazságszolgáltatási monopólium letéteménye-
se, a bíróság2 lehetőség szerint olyan tényállást állapítson meg, 
mely megfelel az igazságnak, és ezáltal nyílhat arra mód, hogy 
az elbírált bűntett büntetése igazságos legyen.  Az ember által 
elgondolt igazság forrása a lélek barlangjának mélyén ered, nem 
vitásan az értelem, a szellem terméke, mint más filozófiai fo-
galom, melynek definiálásakor nem hagyhatók figyelmen kívül 
ezért a szubjektív, pszichológiai alapú tényezők sem.

2. Az igazságról általában

A történelem során jeles gondolkodók, filozófusok, jogbölcselők 
koronként és iskolánként eltérően definiálták az igazság fogal-

1 Nótári Tamás: A jognak asztalánál…1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul, 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, 16.
2 Erdei Árpád: Tanok év tévtanok a büntető eljárásjog tudományában, ELTE Eötvös Ki-
adó, Budapest, 2011, 281. 



142 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 143

mát, mely a művészetben, különösen a lírában és az epikában is 
folyamatosan jelen van. Miként Hans Kelsen találóan rámuta-
tott, elmondható, hogy Platóntól Kantig egy filozófiai kérdésen 
sem vitatkoztak még ilyen hevesen. Úgy tűnik azonban, hogy a 
törekvések ellenére végleges választ nem kaphatunk, csak meg-
kísérelhetjük a válaszok javítását.3 Egyet kell értenünk az angol 
mondással, miszerint  „Truth is never pure and rarely simple”, azaz 
az igazság sohasem tiszta, és ritkán egyszerű.

Nyilvánvalóan más megközelítésből kutatták az igazságot 
az ókor tudósai, mint ahogy a keresztény filozófia, vagy a mo-
dernkor filozófusai.  Az igazságot vizsgálhatjuk tisztán termé-
szettudományi, filozófiai, valamint erkölcsi, vallási, jogi és lo-
gikai aspektusból is. A téma kapcsán nem vitásan elsősorban 
a fogalom jogi megközelítése hangsúlyos, osztva Erdei azon 
megjegyzését, hogy a különböző filozófiai irányzatok rendkívül 
változatos és sokirányú elméleteit nem lehet kötöttség nélkül 
a büntetőperre rávetíteni, de nyilvánvalóan nem hagyhatók fi-
gyelmen kívül a filozófiai alapvetések, tekintettel arra is, hogy 
az igazság vizsgálatának tudománya maga a filozófia. A filozó-
fia, mint a „bölcsesség szeretete”, önálló tudományként az óko-
ri Hellászban jelent meg és kezdetektől fontos témája volt az 
igazság, az igazságosság vizsgálata. Szókratész, Arisztelész és 
Platon híres gondolatainak megjelenése óta évszázadok sora telt 
el, az arisztotelészi osztó igazságtól4 a filozófia számos utat járt 
be a modern korokig az igazság keresése során. Az igazságot 
nem önmagában, hanem az értekezés témájához kapcsolódva 
büntető eljárásjogi értelemben kívánom vizsgálni, összevetve a 
hatályos törvény valóság fogalmával és a bíróság alapfeladatával, 
az igazságszolgáltatással.

3 Kelsen, Hans: Mi az igazságosság? In: Jog és Filozófia. Antológia a XX. századi jogi 
gondolkodás köréből, Varga Csaba (szerk.), Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék 
Könyvkiadója, Budapest, 2008, 303.
4 Az osztó igazságosság abban áll, hogy mindenkinek megadjuk, ami neki jár, amihez joga 
van, illetve amit megérdemel. L. Takács Péter, Jog és igazságosság. http://jog.unideb.
hu/documents/tanszekek/jogbolcseleti/tansegdletek/2011-12/2011-12-2/takcs_p_-__
jog_s_igazsgossg.pdf , 2. (letöltés: 2014. április 4.).

Háger Tamás: Az igazság keresése a büntetőperben

A már idézettek szerint a bizonyítás tárgyára vonatkozó 
szabály a hatályos törvényben a bizonyítás során a hatóságok 
számára a valóság elérésére való „törekvést” írja elő kötelezett-
ségként.  Mit is jelent a valóság, s miként fogalmazhatjuk meg 
az igazsághoz való viszonyát a magyar nyelv tükrében. A való-
ság filozófiai értelemben az, ami létezik, s ami a létező világban 
végbemegy, de jelenti maga a szó azt is, hogy igaz állítás, igaz-
ság.5 Az igazság, mint főnév egyrészt valaminek az igaz voltát 
tükrözi, filozófiai aspektusból a valóság és a megismerés pontos 
megfelelése. Valláserkölcsi értelemben valamely eszme, köve-
telmény érvényesülése, de leírható jogi megközelítéssel a törvé-
nyeknek való megfelelésnek is. Az igazságosság szintén főnév, 
valakinek, vagy valaminek az igazságos voltát jelenti, valamint 
megfogalmazható az igazság érvényesülésének, vagy érvényesí-
tésének erkölcsi követelményeként, eszményeként is.6 

A nem vitásan igen változatos és bonyolult, művészeti téren 
is kiemelkedő tartalékokkal bíró magyar anyanyelvünk azonban 
büntető perjogi értelemben önmagában nem ad pontos eligazí-
tást, mert nem lehet teljesen szinonimaként kezelni a valóságot 
és az igazságot, illetve az igazság és igazságosság kérdése is más-
ként jelenik meg a büntető eljárásjog elméletében, mint ahogy 
az igazság fogalmának meghatározása sem egységes, mert a 
tudomány a különböző igazság-felfogásokban megkülönbözteti 
az anyagi, objektív, s az alaki, processzuális igazságot. Utób-
bi igazság-felfogás szerint az emberi megismerés korlátai miatt 
az anyagi igazság nem, csak az alaki érvényesülhet. Az egyik 
igazságelmélet, a korrespondencia elmélet szerint az igazság 
egy felfedezésre váró aranyrög, s arra mint alapvetően objektív 
jelenségre tekint (material truth).7 Weigend szerint az igazság 
keresése közérdek, s alapos elvárás a társadalom tagjai részéről.8 

5 Pusztai Ferenc (főszerk.): Magyar Értelmező Kéziszótár, Második, Átdolgozott Kiadás, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 1425.
6 Uo. 558.
7 The search For Truth in Criminal Process, 1-9., http://www.cesl.edu.cn/
upload/201209206168631.pdf (letöltés: 2014. március 11.), 
8 Weigend, Thomas: Should We search for the Truth, and Who Should Do it? North Carolina Journal 
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A másik fő irány a konszenzus elméletben jelenik meg, mely 
szerint az igazság az, amikor ésszerű emberek egy tisztességes 
eljárásban megállapodnak. Az elmélet a processzuális felfogás 
fő alapja. E felfogást leginkább a comon law jogrendszer tükrözi 
vissza, mely a büntetőeljárás konfliktust-megszüntető elemeire 
helyezi a fő hangsúlyt 

Amint John Rawls kiemeli, a törvényeknek és az intézmé-
nyeknek a pártatlan és következetes, bármely tartalmi elvtől 
független kezelését nevezzük formális igazságnak.9 A formális 
igazság fogalom az alaki, eljárási igazságnak feleltethető meg.

3. A fő igazság-felfogások

Az igazság fogalmával kapcsolatban, a hazai jogirodalomban 
három alapvető irányzatot különböztethetünk meg.  Egyes ál-
láspontok szerint – melyek elsősorban a Bp. hatálya alatt alakul-
tak ki – az anyagi igazság eszmény, elérése cél a büntetőperben 
(Finkey, Angyal, Vámbéry). Más nézetek azt vallják, hogy nincs 
reális lehetőség az objektív igazság elérésére, legfeljebb alaki, 
processzuális értelemben deríthető ki az igazság. (Kadlót Er-
zsébet, Bárd Károly, Finszter Géza). A harmadik irányzatként 
jelölhető meg a Tremmel által fémjelzett, a valóságos tényállás 
megállapítására irányuló törekvést célul tűző, Elek Balázs által 
találóan „középutasnak” nevezett igazságszemlélet.10

Elsőként a Bp. hatályának idejéig visszatérve vizsgáljuk meg, 
hogy miként gondolkodtak a jogtudomány képviselői az igaz-
ságról.  Finkey szerint a büntetőeljárás célja valamely elkövetett 
bűncselekmény esetén az anyagi igazság kiderítése, és ahhoz ké-
pest a valódi bűnös megbüntetése, az ártatlannak azonban a vád 
alól való tisztázása.11

Of International Law and Commercial Regulation, Volume 36., Issue 2, Winter, 2011, 389-390.
9 Rawls, John: Az igazságosság elmélete, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 85-86.
10 Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi 
Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke, Debrecen, 2012, 19-45. 
11 Finkey Ferencz: A magyar büntetőeljárás tankönyve, Politzer Zsigmond Kiadása, Bu-
dapest, 1899,198-199. 
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A Balogh-Edvi-Vargha által jegyzett bűnvádi perrendtartási 
kommentár is kiemeli, hogy a büntető törvénykezés fő feladata 
a matematikai bizonyossághoz közel álló történeti bizonyosság, 
az objektív igazság elérése.12

Vámbéry a büntetőeljárás alapelvei között foglalkozik az 
anyagi igazsággal, mely álláspontja szerint a bírói határozat-
ban megállapított tények és a valóság egybevágása. „Az anyagi 
igazság lehető érvényesülése az eszmény, amelyet minden eljá-
rási szabály megvalósítani törekszik.” A polgári perben túlnyo-
móan az alaki igazság érvényesül, a büntetőeljárásban azonban 
elvárás, hogy az elítélő bírói határozat tárgyilag biztos alapokon 
nyugodjék, azaz, a bűnös elnyerje büntetését, de a jogilag ártat-
lan személy meneküljön.13

A Bp. szellemében Angyal is a büntetőeljárás legfőbb céljá-
nak az igazság kiderítését tekinti. Érvelése szerint „a büntető-
igény érvényesítése, a büntetőeljárás kizárólag az objektív igaz-
ság vágányán haladhat, minélfogva vezérlő eszméje nem lehet 
más, mint az anyagi igazság elve”, melynek érvényesülésénél 
igen lényeges a bírói szuverenitás, a szabad adatszolgáltatás az 
„auditur et altera pars” elvének14 megfelelően, a bizonyítékok 
szabad mérlegelése és a perorvoslatok lehetősége.15

A XX. század eleji német büntető perjogi jogirodalom képvi-
selője, Julius Vargha nézete szerint mind az inkvizíciós, mind a 
vádelvű rendszerben törekedni kell az anyagi igazság, valamint 
a történeti bizonyosság felkutatására.16

Láthatjuk tehát, hogy a XIX. század végén, a XX. század 
elején az idézett kiváló jogtudósok17 eszményként, vezérelvként 

12 Balogh Jenő – Edvi Illés Károly – Vargha Ferenc: A bűnvádi perrendtartás magyará-
zata. I. kötet, Grill Károly Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedése, Budapest, 1898, 180.
13 Vámbéry Rusztem: A bűnvádi perrendtartás tankönyve. Harmadik Kiadás, Grill Károly 
Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 1916. 47- 48. 
14 Halljuk a másik felet is (lat.).
15 Angyal Pál: A magyar büntetőeljárásjog tankönyve I. kötet, Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. Kiadása, Budapest, 1915. 265-270.
16 Vargha, Julius: Das Straftprozess, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1907. 37. L. még: 
Elek [2012] i.m.19-21.  
17 Kőhalmi László: Jogállami barométer, avagy a védő büntetőeljárási pozíciója. In: Béks 
Imre Emlékkötet (Szerk.: Gellér Balázs – Csige Zoltán). Bibliotheca Iuridica. Libri 
Amicorum 43. Tullius Kiadó. Budapest, 2012. 121-122.o.
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tekintettek az objektív igazság elérésére, azaz annak pontos fel-
tárására, hogy valójában mi történt a múltban.

Amint Elek a jogerőről szóló ismert monográfiájában utal 
rá, az anyagi igazság elve olyan „történeti képződmény”, mely 
a jogfejlődés során, ha részben változó tartalommal is, de bizo-
nyos állandósággal jellemezte, és jellemzi ma is a büntetőeljá-
rást.18 Érveit osztom, az igazságszolgáltatásban sohasem lehet 
figyelmen kívül hagyni az anyagi igazság elveit.  Nem vitatható 
azonban, hogy az eljárásjog alakulása, a közvetlenség elvét egy-
re több helyen áttörő speciális eljárások, valamint a bizonyítás 
bizonytalansági tényezői gátat emelhetnek az anyagi igazság 
elérése elé. Ítélkező bíróként úgy gondolom, hogy az anyagi 
igazság olyan eszmény, érték, melynek elérése lehet az ideál, de 
minden konkrét büntetőügyben erre nem lehet mód, ezért a ha-
tályos büntető perjogban az anyagi igazság nem jelent kötelező-
en elérni kívánt célt. Következik ez abból is, hogy a törvénynek 
nem alapelve, s valóság elérésére törekvést írja elő, mely nyilván-
valóan nem szinonim az objektív igazság elérésével. 

Kocsis a dialektikus materialista filozófia talaján állva fogal-
mazza meg, hogy a társadalom a bíróságtól az igazságot várja.  
Az ítélkezésben tartalmi körülírás nélkül az objektív igazságot 
elégtelennek tartja, de Szabó Imre álláspontját osztja, miszerint 
az ítélkezés bonyolult társadalmi, politikai és jogi tevékenység, 
mely az egész társadalomra kihat. Az igazságot elsősorban jogi 
kategóriaként vázolja, de kiemeli a politikai és erkölcsi alkotó-
elemeket is az igazság szerkezetében. Az igazság álláspontja sze-
rint tény, jogi, politikai és erkölcsi tétel is egyben.19  Az igazság 
jogi és erkölcsi jellegével napjainkban is egyet lehet érteni. Nyil-
vánvaló azonban, hogy a hatályos jogrendünkben, az igazságban 
politikai tételek nem lehetnek meghatározók. A politika nem 
vitásan a jogalkotás által kihat az igazságszolgáltatás működé-

18 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth Könyvkereskedés és Ki-
adó Kft., Debrecen, 2009, 19-20. 
19 Kocsis Mihály: A büntetőbíró küzdelme az igazságért. Doktori Értekezés Tézisei, Pécs, 
1968, 26-34. 

sére, de a perbírói gondolati folyamatban, a valóság feltárására 
való törekvés során nem játszhat szerepet. 

Cséka 1963-ban közzétett tanulmányában szintén utalva a 
dialektikus materializmus alapjaira, Schaff-ot idézve fejti ki, 
hogy a helyes érzéki és gondolati visszatükröződés esetén a va-
lóságról nyert kép, mint objektív tartalom jelenik meg a tudat-
ban. Álláspontja szerint a sajátos jogi, büntetőjogi megismeré-
si módszerek kidolgozása és felhasználása biztosítja az anyagi 
igazság elérését, a bűncselekmény ténykörülményeinek alapos 
tisztázását. A büntetőjogi főtények esetében az abszolút igazság 
elérésére lát lehetőséget, a melléktények azonban relatív igazsá-
got is hordozhatnak.20

Király alapvetően osztja Angyal álláspontját, és a büntető-
eljárás feladataként egyrészt maga is az anyagi igazság elérését, 
másrészt a perbeli felek tény és jogvitájának a prezentált bizo-
nyítékok alapján való eldöntését jelöli meg. Ez az elvi álláspont 
nézete szerint a jövőben sem indokol változtatást, de az elvek 
merevségének feloldásától nem kell elzárkózni.21  Az igazság 
fogalma e szerzőnél nem jelzőtlenül jelenik meg, hanem abszo-
lút, tényigazságként. A jogi igazság mögött igazság és hamisság 
is megjelenhet, ezért tévesnek tartja azt az álláspontot, ami az 
igazságot jogi igazságként jeleníti meg.22 Kifejti, hogy a bíró-
ság csak akkor állapíthatja meg a vádlott bűnösségét, ha erről 
bizonyosságot szerzett, vagyis, ha ez felel meg az igazságnak. 
Az igazság követelménye a bűnösség megállapításához kötődik, 
a felmentéshez elégséges a kétség is, hogy tényleg a vádlott kö-
vetette-e el a bűncselekményt, illetve, hogy egyáltalán elköve-
tett-e bűncselekményt.23

20 Cséka Ervin: A ténymegismerés elméleti alapjai a büntetőeljárásban. In: Kriminalisztikai 
Tanulmányok II.,  Országos Kriminalisztikai Intézet, Közgazdasági  és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1963, 93-106.
21 Király Tibor: A büntetőeljárási jog reformja el., Magyar Jog, 1993/5., 257-261. 
22 Király Tibor: Büntetőítélet a jog határán. Tanulmány a perbeli valószínűségrő. Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972, 174. L. még: Elek Balázs, A jogerő a 
büntetőeljárásban, Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi 
Tanszéke, Debrecen, 2012, 23. 
23 Király Tibor: Büntetőeljárási Jog 3., átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 
2003.21., L. még: Szendrői i.m. 37-38.
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Tremmel is megerősíti, hogy a büntető eljárásjog általános 
feladatához tartozik az igazság elérése is.24 Annyi megszorí-
tást azonban tesz, hogy az igazságról nem mint erkölcsi igaz-
ságról, másként fogalmazva igazságosságról szól, hanem azt 
gnosszeológiai aspektusból tekinti, mely szerint a büntetőperben 
az igazság lényege, hogy az ügydöntő határozatokban megálla-
pított tényállás a valósággal megegyezzen, azaz megfeleljen a 
valóságnak.  A hatályos eljárási törvény – osztva e körben Király 
idézett gondolatait – csak a bűnösség megállapításához és a bün-
tetés kiszabásához követeli meg az igazság elérését. Ellenkező 
esetben, a bizonyítékok hiányához vagy a bizonyítás anyagának 
elégtelenségéhez negatív tartalmú határozatokat társít. Nincs 
ugyanis helye az elítélés és a felmentés közötti köztes döntés-
nek.25  Tremmel „középutas” igazságszemléletével bíróként és 
jogtudományi megközelítésből is egyetértek. A büntetőügyben 
többre kell törekednünk, mint az alaki igazság érvényre jutása, 
ha nem is az anyagi igazság, de a valóságnak megfelelő tények 
megállapítása, a tényigazság kiderítése vezérlő elve kell, hogy 
legyen a büntetőpernek. A valóság feltárására törekvés törvényi 
kötelezettség is, de a „törekvésen” túl a valós tények elérése is 
kell, hogy vezesse a bírót az ítélkezés során.

Herke, Fenyvesi és Tremmel a büntető eljárásjog elméletéről 
értekezve, a jogerő hatásainak vizsgálatakor mutat rá, hogy a 
jogerős bírósági határozat – bár lehetnek ténybeli és jogi hibái 
– „az igazság erejével bír, mondhatni erősebbnek mutatkozik a 
valóságnál is (l’autorité  de la chose jugée est plus forte que la 
vérite meme).” A res iudicata pro veritate habetur (az ítélt dolog 
valóságként, igazságként kezelendő) elve is ezt erősíti meg.26  A 
szerzők e véleménye is rámutat, hogy a valóságot és az igazságot 
nem tekinthetjük teljes mértékben azonos fogalmaknak.

24 
25 Tremmel Flórián: Magyar büntetőeljárás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001, 
38-39.
26 Herke Csongor - Fenyvesi Csaba - Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog elmélet. 
Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2012, 320.
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Erdei találóan fejti ki a téma vizsgálata során, hogy a bünte-
tőeljárásban az igazság központi fogalom, magát a szót azonban 
a törvényben csak összetételekben olvashatjuk. A büntetőügyben 
nem a bűnről, hanem a bűncselekményről beszélünk, de az igaz-
ság keresése nyilvánvalóan jelen van. Tudni véljük mit jelent az 
igazság maga, azonban Kelsen gondolatait idézve szkepticizmus-
ra ad okot, hogy az igazság lényegéről évezredek óta értekeznek, 
de a Pilátus által Jézushoz intézett kérdésre, miszerint „Micsoda 
az igazság?” a mai napig nem kapunk végleges, kielégítő választ. 
Erdei Királyhoz hasonlóan fogalmaz, hogy a büntető eljárásjog 
gyakorlatában az igazság megállapítása a való tények megisme-
rését és ennek kimondását jelenti valamely büntetőügyben. A 
büntető perjog elméletét inkább az foglalkoztatja, hogy mit le-
het elfogadni a büntetőeljárásban megállapítandó igazságként. 
A szerző álláspontja szerint az igazság elvileg megállapítható, 
de nem minden konkrét büntetőügyben. Királyra utalva kiemeli 
továbbá, hogy a bíróság igazságmonopóliumából eredően a jog-
erős bírói határozat „igazságerejű”. A hatályos törvény dogma-
tikai alapjait is figyelembe véve levezeti, hogy a hatóság eljuthat 
megállapításai során a valósághoz, mindez azonban nem jelenti 
feltétlen a jogi igazságot is.27 A szerző a büntetőeljárási tanokról 
szóló monográfiájában említi meg, hogy az igazságszolgáltatás 
részben az igazságra, részint az igazságosságra utal.  Az ítélet 
igazságában nagy jelentőségű a bírói meggyőződés, mint ahogy 
a büntetés igazságosságában is.28

Bócz az igazságról szólva megállapítja, hogy az igazság és 
az igazságosság fogalmát el kell különíteni. Az igazságosság 
ugyanis nem ismeretelméleti (gnosszeológiai) hanem etikai ka-
tegória. Álláspontját osztom, az igazság ugyanis nem azonos az 
igazságossággal véleményem szerint sem, mindezt a szavak he-
lyes grammatikai értelmezése is igazolja.29 

27 Erdei Árpád: Mi az igazság? Büntetés és igazságkeresés. In: A büntetőítélet igazságtartal-
ma, Erdei Árpád (szerk.), Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 9-22.  
28 Erdei [2011] i.m. 282-283.
29 Bócz Endre: A bíráskodás tekintélye és a jogpolitika. Magyar Jog, 2011/8, 449-458.
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Az igazság és igazságosság kérdésénél szükséges idézni 
Rawls-t, aki a igazságosságot abban látja, hogy annak bizonyos 
elemeit mindenki elfogja és tudja, hogy mindenki azt teszi, és az 
alapvető társadalmi intézmények általában megfelelnek az elvárt 
elveknek. Az igazságosság tárgya, maga a társadalom alapszer-
kezete.30 Az igazságosság megközelíthető méltányossági szem-
pontból, de különösen hangsúlyosak azon elméletek, melyek az 
erkölcs oldaláról közelítik meg a fogalmat.31 E megállapítások 
úgy gondolom megerősítik Bócz érvelését.

Sandel monográfiájában szól arról, hogy amikor az igazsá-
gosságról vitatkozunk, akkor félre kell tennünk a morális és val-
lásos meggyőződésünket. Rawsl-ra utalva világítja meg, hogy 
csak így tarthatjuk tiszteletben a jó életről a modern világban 
kialakult nézetek „ésszerű” pluralizmusát.32

E körben szükséges kitérni az Alkotmánybíróság jogértel-
mezésére, mely szerint az Alkotmány (ma már Alaptörvény) az 
anyagi jogi igazság érvényesülésére nem biztosít jogot, csak an-
nak érvényre juttatásához szükséges és az esetek többségében 
alkalmas eljárásra ad jogot, arra viszont nem nyújt garanciát, 
hogy az eljárás eredménye helyes lesz, azaz megfelel az objektív 
igazságnak.33 Amint Elek is utalt rá34, Király kritikával illette 
a hivatkozott döntés indokolását, mert az Alkotmánybíróság 
az „igazság” és „igazságosság” fogalmakat keverve, pongyola 
formában használja. Emellett vitatta, hogy az anyagi igazság-
ra nincs alanyi jog, mert ez nem tekinthető általános, helytálló 
megállapításnak, példaként említve, hogy a terheltnek joga van 
arra, hogy csak igaz tények alapján ítéljék el. 

Annyiban feltétlen osztható Király álláspontja, hogy az 
igazság és az igazságosság nem tekinthető azonos fogalmaknak, 

30 Rawls, John: Az igazságosság elmélete. Osiris Kiadó, Budapest, 1997,  21-26.
31 Rawls uo.31-70.
32 Sandel, J., Michael: Mi az igazság…és mi nem. A teljes cselekvés elmélete. Corvina Kiadó, 
Budapest, 2012, 288-289. 
33 L. 9/1992. (I.30.) AB határozat.
34 Elek [2012] i.m. 36-37., Király [1993] i.m. 257-261. 

mindezt megerősítik Kelsen gondolatai is, melyek szerint „az 
igazságosság mindenekelőtt az emberek kölcsönös viszonyait 
szabályozó társadalmi rend lehetséges, de nem szükségképpe-
ni minősége.”35  A bíróság feladata az igazságszolgáltatás.36 A 
terhelt esetében valóban alapos az igény, hogy elvárja, elítélése 
esetén ügyében az igazságot állapítsák meg. Egyetértek tehát 
Királlyal abban is, hogy nem lehet egyértelműen kimondanunk, 
hogy nincs jog az igazságra. Az már más kérdés, hogy elérésé-
nek sokszor objektív akadályai vannak. 

Finszter Géza a büntetés igényéről szóló tanulmányában 
részletezi azon megismerési akadályokat, melyek valódi gát-
ját képezhetik az (anyagi) igazság elérésének.37 Nevezetesen a 
bűncselekmény egyszeri, jelentős részében nem rekonstruálható 
volta, a bűn rejtőzködő természete, valamint a jogi és az isme-
retelméleti igazság eltérő jellege.38

Bárd szerint az anyagi igazság elérhetetlenségénél és 
eshetőlegességénél fogva nem lehet egy büntetőeljárási rend-
szer alakítója sem, alternatívát a perbeli, processzuális igazság 
jelenthet.39  Bárd gondolatai jól megvilágítják, hogy a büntető-
rendszer alapja, az eljárás alapelvként rögzített célja az anyagi 
igazság elérése az igazság feltárását gátló tényezők miatt nem 
lehet. Úgy vélem azonban, hogy a jogalkalmazó nem elégedhet 
meg csupán a processzuális igazsággal, hanem a perjogi lehető-
ségekhez képest a helyes szillogizmus talaján legalább a valóság 
kiderítésére, azaz a tényigazság elérésére kell törekednie.

35 Kelsen i.m.
36 Be. 12. § (1) bekezdés.
37 Kőhalmi László: A jogállami büntetőeljárás egy fontos kívánalma: a védelemhez való jog. 
In: Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65.születésnapja tiszteletére. 
(Szerk: Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi). Debreceni Egyetem Állam-
és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. Debrecen, 2014. 256-257.o.
38 Finszter Géza: A büntetés igénye – Hatalom tudás nélkül? In: Dolgozatok Erdei Tanár 
Úrnak, Holé Katalin – Kabódi Csaba – Mohácsi Barbara (szerk.), ELTE Állam-és 
Jogtudományi Kara, Budapest, 2009, 70-72.
39 Bárd Károly: Igazság, igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum, 2004/1., 44-
50. 
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Kadlót Erzsébet Kelsen híres gondolatait idézve utal rá, hogy 
az igazság megismerésére irányuló törekvés „magasztos szenve-
dély, az igazságos ítélkezés magasröptű vágy,” de aligha lehet 
menekülni az igazság keresésekor a kelseni hálóból. A magyar 
jogi gondolkodásban axiómaként rögzült materiális igazságot 
mítosznak tartja, rámutatva, hogy számos processzuális akadá-
lya van az igazság elérésének, többek között a törvényes vád hiá-
nya. Konklúziói szerint „a vád igazsága” és az ítélet igazsága kö-
zeli rokonok, mindkettő azonban csak perbeli igazság lehet, bár 
szerencsés esetben ez az igazság egybeeshet a valósággal.40 Az-
zal nem tudok egyetérteni, hogy az igazság megismerésére való 
törekvés csak magasztos szenvedély. A valóság ugyan még nem 
jelenti teljes körűen az ítélet igazságát, de a valóságnak megfe-
lelő tények megállapítása úgy gondolom a bíró kötelezettsége. 
Nem lehet megelégednünk azzal, hogy az ítélet igazsága csak 
perbeli lehet. Sok esetben Kadlót érveinek megfelelően valóban 
pusztán alaki igazság érvényesül, különösen a bizonyítékhiányos 
felmentéssel zárult ügyekben. Marasztaló ítéletnél azonban nem 
lehet elégséges a processzuális igazság érvényesítése. 

A Kertész–Stauber szerzőpáros álláspontja szerint a bíró-
nak a büntetőítélet meghozatalánál nem a statisztikai megfon-
tolásokból, hanem a büntetésnek a törvényben meghatározott 
céljából és a büntetéskiszabási elvekből kell kiindulnia. Tanul-
mányukban a büntetés igazságát vizsgálva mutatnak rá, hogy a 
statisztikai elvárások, mutatók semmiképp sem befolyásolhatják 
a bírót az ítélethozatalban.41 Gondolataik nyilvánvalóan helye-
sek, különösen a váderedményességi mutatók érdekében sokszor 
előfordul a vádemelés helyett az eljárás megszüntetése, mert az 
ügyész nem vállalja fel a számára esetlegesen kedvezőtlen, fel-
mentéssel járó bírói döntést, mely értelemszerűen akadálya lehet 
az igazság kiderítésének, amint arra Kadlót is kifogástalanul 

40 Kadlót Erzsébet: A „vád igazsága”, In: A büntetőítélet igazságtartalma, Erdei Árpád 
(szerk.), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010, 23-44. 
41 Kertész Imre – Stauber József: A bűn kockázata, a bűn hozama. Magyar Jog, 
2006/10., 577-590.

mutat rá. Vád nélkül ugyanis az igazságmonopóliummal ren-
delkező bíróság nem vizsgálhatja az ügyet.

Fantolyi Zsanett az eljárás egyszerűsítését, gyorsítását szol-
gáló, a magyar perjogban viszonylag új, angolszász vádalku né-
hány jellegzetességét viselő jogintézmény, a lemondás tárgyalás-
ról és az igazság viszonyát vizsgálja. Kifejti, hogy több oka van 
annak, hogy a gyakorlatban e külön eljárás alkalmazása ritka, 
többek között a legalitás, a törvény előtti egyenlőség, közvet-
lenség elve sérül, másfelől a nyomozó hatóság és az ügyész, sőt 
gyakran a terhelt sem érdekelt benne. Emellett az eljárás jelle-
géből adódóan az igazság érvényesülése is csorbát szenvedhet, 
miként a tanulmány címe is jelzi.  

Perjogunkban a szerző kizárólag a büntetési alkut (sentence 
bargining) tartja elfogadhatónak, a vádról szóló, a minősítést is 
érintő alku (charge bargining) véleménye szerint a jogbizton-
ságba vetett bizalom kijátszását jelentené.42 Fantoly véleményét 
osztom, az igazság kiderítésének sokszor a tárgyalt speciális, 
eljárást gyorsító szabályok képezik akadályát. Jogrendünkben 
magam sem látok lehetőséget a minősítésre is kiható vádalku 
bevezetésére, mely jogintézmény valóban alappal fogalmazhat-
na meg kételyeket elsősorban a jogi igazsággal szemben.43

4. Empirikus vizsgálatok az igazság elérésével kapcsolatban

2014 tavaszán – a szükséges engedélyek beszerzése után – a tu-
dománymódszertan szabályai szerint önkéntes alapú, anonim 

42 Fantoly Zsanett: Lemondás a tárgyalásról – lemondás az igazságról? In: A büntetőítélet 
igazságtartalma, Erdei Árpád (szerk.), Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 
2010, 139-151. A kérdéskörről részletesen: Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsí-
tása, Gondolat Kiadó, 2012.
43 Az igazság kérdése újabb kérdéseket vet fel, ha a jogi személyek büntetőjogi fele-
lősségének a kérdését is vizsgálódásunk körébe vonjuk. lásd Marek Kordik: Podl’a 
Sucasnej Právnej Úpravy v slovenskej republike á základ pravej trestnej zodpovednosti 
podl’a pripravovaného návrhu zákona v sr. Collection of Papers from the International 
Scholastic Conference Bratislava Legal Forum, 10-11 october 2013, ISBN 978-80-7160-
365-8 organised by the Faculty of Law, Comenius University http://lawconference.sk/
bpf/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Criminal%20Law.pdf 979-983. o.
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formájú empirikus felmérést végeztem a már idézett survey-
módszerrel, kérdőíves megkérdezés és interjúkészítése által 
arról, hogy napjainkban miként gondolkodnak a jogalkalma-
zók, elsősorban a bírák, illetve a büntető anyagi és eljárásjogi, 
filozófiai és szociológiai ismeretekkel már rendelkező felsőéves 
joghallgatók, a jövő jogászgenerációja többek között az igazság 
eléréséről, a valóság megállapíthatóságáról.

A vizsgálat során felhasználtam egy nyitott jellegű kérdőívet, 
ahol a választ a megkérdezettek saját szavaikkal, grammatikai 
korlát nélkül fogalmazhatták meg. Külön tartalommal tettem 
fel a kérdést a jogalkalmazó bíróknak, valamint külön a joghall-
gatói célcsoportnak. A kérdőívet 24 bíró (köztük ítélőtáblai, tör-
vényszéki és járásbíró), illetve bírósági titkár küldte vissza, míg 
a joghallgatói tesztet 34 személy, összesen így 58 kérdőív adatait 
lehetett értékelni a nyitott formájú válaszok alapján. Készült un. 
zárt jellegű kérdőíves felmérés is, részben azonos célcsoporttal, 
40 fő részvételével, de mintegy 20 új információforrásként je-
lentkezett.

1. számú táblázat és diagram a jogalkalmazók által kitöltött, az 
igazság érvényesüléséről szóló nyitott jellegű kérdőív adatairól

Kérdés Válasz: Hisz az 
anyagi igazság 
ér vényesülé-
sében, mely 
elérhető, és cél 
is a büntető-
perben.

Csak az esetek 
egy részében 
érhető el az 
anyagi igazság.

Csak az alaki 
igazság érhető 
el, illetve nem 
ad érdemi vá-
laszt.

Hisz-e abban, hogy 
az ítélkezésben ér-
vényesül az anyagi 
igazság, vagy csak 
formális, eljárási, 
alaki igazságról be-
szélhetünk a bünte-
tőperben?

13 válasz - 
54,16%

8  válasz - 
33,33%

3 válasz – 13%

A válaszok mutatnak ugyan bizonyos szóródást, de alapvető-
en alátámasztják, hogy a bírák, jogalkalmazók nagyobb szám-
ban hisznek az anyagi igazság elérésében. A megkérdezetteknek 
csupán a 13%-a nem látja reálisnak az igazság elérését, míg 33 
százalék csak az esetek egy részében lát lehetőséget az igazság 
kiderítésére.

2. számú táblázat és diagram a joghallgatók által kitöltött nyitott 
jellegű kérdőív adatai a valóságnak megfelelő tényállás megállapít-
hatóságáról és az objektív igazság eléréséről 

Kérdés Válasz: Igen, 
van reális le-
hetőség.

Csak kivéte-
les esetekben.

Nincs reális 
lehetőség.

Ön szerint van-e 
lehetőség a való-
ságnak megfelelő 
tényállás megálla-
pítására a bünte-
tőeljárásban?

23 válasz -  
67,64%

5 válasz  - 
14,70%

6 válasz – 
17,64%
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Kérdés Válasz: Elér-
hető az anya-
gi igazság

Csak bizo-
nyos esetek-
ben érhető 
el az anyagi  
igazság

Nem érhető 
el az anyagi 
igazság, csak 
az eljárásjogi

Elérhető-e az 
anyagi, un. objek-
tív igazság a bün-
tetőbíróság ítéle-
tében, vagy meg 
kell elégednünk a 
formális, eljárásjo-
gi igazsággal? 

5 válasz – 
14,70%

11 válasz – 
32,35%

18 válasz – 
52,94%

3. számú táblázat és diagram a jogalkalmazók által kitöltött zárt 
jellegű kérdőívnek az igazság kiderítésével kapcsolatos adatairól

Kérdés Válasz:  igen Nem Nem tudja

Elérhető-e az 
anyagi (objektív) 
igazság a büntető-
perben?

26 válasz – 
65%

9 válasz – 
22,5%

5 válasz – 
12,5%

       44

E kérdőív alapvetően megerősítette a nyitott jellegű kérdé-
sekkel végzett tesztelést, igazolva, hogy a bírák nagyobb része 
hisz a büntetőperben az anyagi igazság elérésében.

44 Az igazság elérésével kapcsolatosan nyert információkat balról az 5. oszlopok adatai 
mutatják be.
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A kutatás során fontosnak tartottam egyes jogalkalmazók 
(bíró, nyomozó, védő) valamint anyagi és eljárásjogi ismeretek-
kel már rendelkező felsőéves joghallgatók közvetlen megkér-
dezését is. Interjút készítettem egy büntető ügyszakos bírósági 
vezetővel, egy ítélőtáblai bíróval, egy védővel, egy rendőrségi 
nyomozóval és több joghallgatóval is. Összesen 8 személyt in-
terjúvoltam.

A megkérdezettek véleménye megoszlott az anyagi igazság 
elérhetőségét illetően, alapvetően részben feltárhatónak tar-
tották az objektív igazságot.  Összegezve, az interjúk részben 
megerősítették, s alapvetően nem cáfolták a kérdőíves felmérés 
adatait és megfelelő támpontot nyújtanak az igazság elérésével 
kapcsolatos hipotézis ellenőrzéséhez. Az empirikus felmérés e 
körben körübelül 85 jogalkalmazótól és joghallgatótól nyert in-
formációkat.

5. Záró gondolatok

Amint láthattuk a történelem során a tudomány számos megkö-
zelítésből próbálta megfogalmazni a saját „igazságát”. A bünte-
tőügyben különös jelentőséggel bír a valóság, az igazság fogalma, 
elérési lehetőségei, s azok a korlátok, melyek sokszor megakadá-
lyozzák az ügyben az igazság kiderítését. Jogalkalmazóként és 
jogtudományi szempontból is úgy látom, hogy az anyagi igaz-
ság, ha nem is eszmény, vagy vágyálom, de sok esetben valóban 
nem érhető el, amint azt a tanulmány a témakifejtésben rögzíti. 
Király és Tremmel tényigazságának elérése azonban alapvető el-
várás az ügyfelek és a társadalom részéről is. A tények igazsága, 
ha nem is feleltethető meg minden esetben az objektív igazság-
nak, nyilvánvalóan több értéket hord és pozitív tartalmú, mint a 
processzuális igazság.  Ezért vallom, hogy nem elégedhet meg a 
bíró az eljárási igazsággal, hanem legalább a tények igazságát fel 
kell kutatnia, mely ha nem is feltétlen „aranyrög”, de  biztosíté-
kot jelent az ügy fair elintézésére. 

Fedor Anett:

Igazság(osság)keresés a büntetőeljárásban
„A bizonyosság bennünk, az igazság a tényekben van.”1

Igazság, igazságosság, igazságszolgáltatás

Kétségtelen tény, hogy az igazság az egyik legvitatottabb filo-
zófiai fogalom, de a büntető eljárásjog tudományának művelői 
számárai is örök vizsgálódási tárgyul szolgál, hiszen elméleti 
és gyakorlati szakemberek különböző megközelítési módokon 
számos kérdést felvetve, tárgyalták, tárgyalják tankönyvekben, 
tanulmányokban, konferenciákon mibenlétét, lényegét, elér-
hetőségének mechanizmusait és korlátait egyaránt. Megálla-
píthatjuk, hogy amint általában az igazság meghatározásával 
kapcsolatban, úgy az eljárásjogi irodalomban sem beszélhetünk 
egységes értelmezésről, még a két alapvető igazság megközelí-
téssel, azaz a materiális (anyagi) és formális (alaki) igazsággal 
kapcsolatban sem.

Az értelmezés nehézségét többek között az is fokozza, hogy 
a fogalom összetettségére tekintettel egyesek a különböző jelzős 
szerkezetű igazságfogalmakat (például: teljes igazság, objektív 
igazság stb.) használják, míg mások, ezen jelzős szerkezetbe il-
lesztett fogalmak alkalmazásának indokoltságát kétségbe von-
ják, sőt kifejezetten károsnak találják. 

Az 1998. évi XIX. törvény (Be.) 12.§ (1) bekezdése szerint 
a bíróság feladata az igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás 
elnevezés azonban félrevezető, hiszen nem igazságot, hanem 
igazságosságot hivatott valójában szolgáltatni.

Így az igazságkeresést nehezíti, az is, hogy az igazság (veritas) 
és igazságosság (justitia), nem azonos fogalmak. Az igazság a 

1 Carrara Ferencz: A büntető jogtudomány programja II. kötet. Fordította: Beksics Gusz-
táv, A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest, 1879. 418.
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valóságnak való tényszerű megfelelés, míg az igazságosság az 
erkölcsnek való megfelelés. Bócz Endre szerint az igazság isme-
retelméleti kategória, az igazság az ismeret és az ismeret tárgya 
közötti helyek (adekvát) viszony. Az igazságosság nem ismeret-
elméleti kategória, hanem etikai kategória, az a követelmény, 
hogy az egyes emberek vagy csoportjaik között jelentkező konf-
liktusok megoldásánál a teendőkre vonatkozó döntés a szükség-
képpen eltérő, sőt, ellentétes érdekeket kellő terjedelemben és 
megfelelő súllyal figyelembe véve szülessen meg.2

Az erkölcsi megközelítéssel pedig csak tovább bonyolódik 
a helyzet. Jakab András a bírói függetlenség vizsgálata során 
megállapítja, hogy az nem jelenti a társadalom általános erkölcsi 
elvárásaitól való függetlenséget, sőt a demokrácia és a jogálla-
miság elvét olyan jogelvként jellemzi, amelyek a társadalom ál-
talános erkölcsi elvárásának figyelembevételét kívánja a bírótól.3 
Bócz Endre az igazságosság etikai kategóriaként történő meg-
közelítése mentén kifejti, hogy a bírák igazságérzete és az adott 
ország lakosságának, mint kultúrközösségnek az igazságérze-
te között szükségszerű szoros kölcsönhatás van, és egy valódi 
bíró soha nem hoz „magától” olyan ítéletet, amelyet személyesen 
igazságtalannak tart.4 

Az igazságfelfogások sorában tehát éppúgy jelen volt és jelen 
van az etikai megközelítés és az ismeretelméleti is, amelyik az 
igazságról nem mint erkölcsi (jogi) igazságról, azaz igazságos-
ságról, hanem ismeretelméleti értelemben vett igazságról ér-
tekezik, arról hogy az ügydöntő határozatokban megállapított 
tényállás a valósággal megegyezzen, megfeleljen a valóságnak.

2 Bócz Endre: A bíráskodás tekintélye és a jogpolitika. Magyar Jog, 2011. 8. szám, 449-
458.
3 Jakab András: Ki a jó jogász, avagy tényleg jó bíró volt-e Magnaud?, JeMa-Jogesetek 
Magyarázata, 2010/1. szám 87.
4 Bócz i.m. 455. oldal

Fedor Anett: Igazság(osság)keresés a büntetőeljárásban

A büntetőeljárás központi kérdése – büntetőeljárási rendszerek

A büntetőeljárás során a bíróság alapvető feladata a törvényesség 
érvényesítésével az igazság megállapítása, ami a bűncselekmé-
nyeknek és az elkövető személyével kapcsolatos lényeges (rele-
váns) tényeknek a valósággal egyező, igaz megállapítását jelen-
ti.5 A büntetőeljárás tehát az igazság körül forog. Az igazság 
keresése és megállapítása a büntetőeljárás központi kérdése. Az 
igazságkeresési mechanizmus pedig meghatározza a büntetőel-
járási rendszer fajtáját.

Rendszerek
A büntetőeljárás történetét vizsgálva láthatjuk, hogy az ókor-

tól kezdve különböző módszereket, eljárásokat dolgoztak ki és 
alkalmaztak az igazság feltárása érdekében. Ilyenek voltak a kü-
lönböző próbák, istenítéletek, valamint az inkvizitórius eljárás-
ban kialakult kínvallatás (tortúra), a modern jogtudományban 
pedig a műszeres igazságkeresés eszközeinek kifejlesztése tör-
tént meg. A tortúra elvetésével a XVIII. század közepén meg-
indult az inkvizitórius eljárási rendszer felszámolása, s kialakult 
a vádelvű (akkuzatórius) és nyomozóelvű (inkvizitórius) eljárási 
mód preferált vonásait egyesítő, európai vegyes rendszer.

Mind az inkvizitórius, mind az akkuzatórius rendszer célja 
természetesen az igazság szolgáltatása. Az inkvizitorius eljárás-
ban a materiális (anyagi) igazság megállapítása volt a cél, ami 
a vegyes rendszerben is fennmaradt. A vádelvű rendszerekben 
keresett igazság ettől eltérően a formális (alaki) igazság, vagyis 
az a megállapítandó, hogy a terhelt bűnösségét állító vádlónak 
vagy az ezt vitató terheltnek van-e igaza.6 

„Az igazság azonban egy elméleti elképzelés, amelyet va-
lamilyen gyakorlatias úton kell elérni. Az akkuzatórius eljárás 

5 Lamm Vanda, Peschka Vilmos (főszerkesztők): Jogi Lexikon. KJK-KESZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000. 267.
6 Erdei Árpád: Tanok és tévtanok a büntetőeljárás jogtudományában. ELTE Eötvös Kiadó, 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 2011., sorozatszerkesztő: Varga István, 
30.
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’letudja’ az igazság kérdését úgy, hogy a feleknek biztosítja az 
egyenlő bánásmódot. Számára sem közömbös az objektív igaz-
ság, de ragaszkodik egy sajátos igazságkeresési módhoz. Ezzel 
szemben az inkvizitórius modellben maga az igazság a közvet-
len cél. A gyakorlat nem közömbös a fair play iránt, de ese-
tenként úgy tűnhet, hogy az igazságkeresés érdekében könnyen 
feláldozza azt.7

Lehet vitatkozni azon, hogy melyik rendszer a jobb, de hasz-
talan, hiszen az elsődleges cél tekintetében alapvetően külön-
böznek. Emellett az európai országok büntető eljárásjogi rend-
szere sem határozható meg tisztán inkvizitóriusként vagy tisz-
tán akkuzatóriusként, Magyarország is valahol a két rendszer 
közötti dimenzióban helyezhető el, azaz vegyes rendszerű, az 
anyagi és alaki igazságosság keveredése jellemzi - s bár az eljá-
rási törvény közvetlenül nem szól az igazság megállapításáról, a 
rendelkezések összességéből - az anyagi igazságosság „fölénye” 
tükröződik.

A különböző eljárási rendszerekben nem azonos ugyan az 
igazság felfogása tehát, az azonban nem vitatható, hogy általá-
nos igény a bírósággal, mint igazságszolgáltatóval szemben az, 
hogy a bizonyítás lefolytatása, a megismerés révén megállapított 
és határozatban rögzített tények a valóságot fedjék. Az ítélke-
zésben a múltbéli történések felderítése, az igazság keresése a 
feladat. Az azonban szükségszerű, hogy a különböző büntetőel-
járási rendszerekben az eltérő igazságkeresési folyamat nyomán 
eltérőek a bírói szerepfelfogások is.

Bírói szerep, bizonyítás

A formális igazság keresésére irányuló akkuzatórius vagy vád-
elvű (angolszász) eljárásban a bíró szerepe passzív, a bizonyítást 

7 Frank, Jerome: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt. Válogatott írások. – Szerk.: Badó At-
tila, ford.: Badó Attila-Bóka János-Bencze Mátyás-Mezei Péter) Szent István Társulat, 
Budapest, 2006.
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a felek végzik, az esküdtszék dönt a bűnösség kérdésében. A 
materiális igazság keresésére irányuló inkvizitórius vagy nyo-
mozóelvű (kontinentális) eljárás, amelyben a bíró szerepe aktív, 
részt vesz a bizonyításban, egyszerre biztosítója a törvényesség 
betartásának és döntéshozó is.

A két eljárási rendszer között legfőbb különbségek egyértel-
művé válnak a tárgyalás során. Az angolszász, ügyféli tárgyalá-
son a bizonyítékok felvonultatása, a tanú (a vallomást tevő vád-
lott a védelem tanúja), a szakértő meghallgatása a felek – a vád 
és a védelem – feladata, akik az esküdtszék előtt versengenek, 
mindkét fél tanúkat idéz be, akiknek válaszolniuk kell az el-
lenérdekű fél kérdéseire is (keresztkérdezés).  A bíró feladata az 
eljárás és a tanúvallomások szabályainak betartása, a felek által 
végzett bizonyítás ellenőrzése, állásfoglalás a bizonyítási indít-
ványok megengedhetősége kérdésében, döntés a kifogásokról, 
amelyeket az egyik fél a másik fél által feltett kérdésekkel szem-
ben támaszt. A tárgyalás célja nem az anyagi igazság megállapí-
tása, a rendszer csak a tényigazság (jogi igazság) megállapítását 
teszi lehetővé. A kontinentális, nyomozó elvű tárgyaláson a bí-
rói szerepe meghatározó, aktívan részt vesz a bizonyítási eljárás 
lefolytatásában, meghatározza a bizonyítási eljárás sorrendjét, 
kihallgatja a tanúkat és a szakértőket, végzi az egyéb bizonyítási 
cselekményeket. A felek – a vád és a védelem – nincsenek kizár-
va a bizonyításból, de csak a bírói bizonyítás felvétel kiegészí-
téseképpen tehetnek fel kérdéseket, terjesztenek elő bizonyítási 
indítványt.

A felek általi kihallgatás alapvető különbséget jelent tehát a 
két rendszer között, ugyanakkor a magyar büntetőeljárási tör-
vényt (Be.) és annak régi elődjét, a bűnvádi perrendtartást (1896. 
évi XXXIII. törvénycikk, Bp.) vizsgálva némi kapcsolatot is 
felfedezhetünk a két rendszer között. A felek általi kihallgatás 
ugyanis nem előzmények nélküli a magyar jogrendszerben, hi-
szen már a Bp. is lehetővé tette fakultatív jelleggel, ahogyan ezt 
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a hatályos Be. is biztosítja8, sőt a kiemelt jelentőségű ügyekben 
folytatott eljárásokban a jogalkotó 2011. július 13. napjától 2014. 
január 1-jéig - a Be. eredeti változatában rögzített elképzelést 
megvalósítva - kötelezővé tette. 9  Ez utóbbi szabályozással 
a jogalkotó célja az eljárás gyorsítása10, a bizonyítás résztvevői 
indokolatlan mulasztásának visszaszorítása, az ítélkezés idő-
szerűségének javítása volt, ám a jogalkotó megállapítása szerint 
azonban a külön eljárás kihallgatási szabályai nem gyorsították, 
hanem éppen ellenkezőleg, lassították a büntetőeljárásokat, így 
hatályon kívül helyezte azokat. A kiemelt jelentőségű ügyek11 
kihallgatási szabályai kapcsán felmerült azok eljárási törvényi 
alapesetként történő szabályozásának igénye.12 Véleményem 
szerint – perjogi hagyományinkra is tekintettel – nem indokolt 
a felek általi kihallgatás jogintézményének általánossá tétele, 
megfontolandó ugyanakkor egy új büntetőeljárási törvényben, 
szélesebb körben való bevezetése elsődleges céljára, azaz a bírói 
pártatlanság elvének erősítésére figyelemmel.

Ennél a kérdésnél azonban rendszertanilag átfogóbb problé-
ma, koherencia zavar észlelhető a hatályos eljárási törvényünk-
ben, amely az 1.§-ban megfogalmazott funkciómegosztás elvé-
nek, a 4.§ (1) bekezdésében rögzített vádlói bizonyítási tehernek, 
valamint a 75.§ (1) bekezdésében szabályozott a bírói szerepkört 
meghatározó tényállás felderítési kötelezettségének együttes je-
lenléte és kívánalma okoz. 

8 Be. 295.§
9 Be. 554/M. és 554/N.§
10 Kőhalmi László: Jogállami barométer, avagy a védő büntetőeljárási pozíciója. In: Béks 
Imre Emlékkötet (Szerk.: Gellér Balázs – Csige Zoltán). Bibliotheca Iuridica. Libri 
Amicorum 43. Tullius Kiadó. Budapest, 2012. 126-129.o. 
11 Kőhalmi László: A jogállami büntetőeljárás egy fontos kívánalma: a védelemhez való jog. 
In: Igazság, ideál és valóság. Tanulmányok Kardos Sándor 65.születésnapja tiszteletére. 
(Szerk: Elek Balázs – Háger Tamás – Tóth Andrea Noémi). Debreceni Egyetem Állam-
és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszéke. Debrecen, 2014. 258-265.o.
12 Bérces Viktor: A védő kérdezési jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések a bírósági 
eljárásban. Jogelméleti Szemle 2012/4. szám, 3-14. oldal http://jesz.ajk.elte.hu/berces52.
pdf (letöltés: 2013. szeptember 13.)

Hatályos eljárási törvényünk vizsgálata

A bírói és az ügyészi funkció keveredésének, valamint a funk-
ciómegosztás elvének együttes jelenléte, a Be. 75.§-ának ön-
magával és a Be. több más rendelkezésével való ellentmondá-
sossága következtében a jogalkalmazó ellentétes elvárásokkal 
szembesül.

A Be. 4.§ (1) bekezdése szerint a vád bizonyítása a vádlót 
terheli. Ha az ügyész vádat emel, azt bizonyítania kell, eszerint 
az ügyész bizonyítási kötelezettsége elsődleges.

Ugyanakkor a Be. 268.§-a szerint a bíróságnak hivatalból 
is intézkednie kell a tárgyalás előkészítése során arról, hogy a 
bizonyítási eszközök rendelkezésre álljanak, de ennek érdeké-
ben megkeresheti az ügyészt a bizonyítási eszközök felkutatása 
végett is.

Mindemellett a Be. 305.§-a szerint a bíróság a tárgyaláson 
is (hivatalból is) elrendelheti a bizonyítás kiegészítését, bizonyí-
ték megszerzését, ha az az ügy teljesebb felderítése érdekében 
szükséges.

A Be. 75. §-ának (1) bekezdése szerint a bizonyítás azokra 
a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási jog-
szabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tény-
állás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására 
kell törekedni (I. fordulat), azonban ha az ügyész nem indítvá-
nyozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási 
eszközök beszerzésére, és megvizsgálására (II. fordulat).

A 2006. évi LI. törvény 2006. július 1-jei hatállyal egészítet-
te ki a Be. 75.§ (1) bekezdését, s azóta a Be. ezen szakaszában 
az anyagi (I. fordulat) és az alaki (II. fordulat) igazság érvényre 
juttatásának mechanizmusai keverednek. 

Ebben a törvényi rendelkezésben az anyagi igazság érvénye-
sítésére törekvés követelménye és a terhelő bizonyítékok beszer-
zési kötelezettségének hiánya ellentmondásban áll egymással. 
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De valójában mire köteles és mire nem köteles a bíróság?
A kommentár szerzője szerint a fent hivatkozott 2006. évi 

Be. módosítás nem változtatott azon az általános szabályon, 
hogy a bíróság hivatalból is köteles beszerezni a tényállás tisz-
tázásához szükséges bizonyítási eszközöket. Figyelembe kell 
venni azonban azt is, hogy amikor a bíróság vizsgálja, vajon a 
szükséges bizonyítási eszközből terhelő vagy mentő bizonyíték 
származik-e, ezt gyakran csak a bizonyítás felvétele és az összes 
bizonyíték értékelése alapján állapíthatja meg. Ezért a 75.§ alap-
ján csak akkor mellőzheti valamely bizonyítási eszköz beszerzé-
sét, ha egyértelmű, hogy az abból származó bizonyíték kizárólag 
a vádat támasztaná alá.13

A Fővárosi Bíróság 2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján 
készült összefoglalója14 szerint a bíróság bizonyítási kötelezett-
sége tekintetében semmiféle változás nem történt, a Be. 75.§ (1) 
bekezdés II. fordulata csupán üzenet értékű, szimbolikus jelen-
tősége van, az alkalmazása azonban kockázattal jár. Megma-
radt tehát a bíróságnak a Be. 75.§ (1) bekezdésében szereplő, 
a tényállás valósághű megállapítására vonatkozó kötelezettsége, 
a hivatalból való bizonyítás lehetősége, a bíróság a bizonyítási 
eljárás során minden olyan rendelkezésre álló bizonyíték meg-
vizsgálására és értékelésére köteles, amely a tényállás tisztázá-
sához szükséges. Nincs tehát jelentősége és nem is dönthető el 
előzetesen, hogy az adott bizonyítási eszközökből származó bi-
zonyíték a vád alátámasztására vagy annak gyengítésére lesz-e 
alkalmas, ezért a bíróság az ügyészi indítványtól függetlenül 
köteles bizonyítást folytatni, ahogy azt általában teszi.

A legfőbb magyar bírói fórum tautológikus értelmezése15 sze-
rint a bíróság a vádló indítványa hiányában terhelő bizonyítékot 
nem köteles beszerezni és megvizsgálni, amiből pedig az fakad, 

13 Belegi József (szerk.): Büntető eljárásjog kommentár a gyakorlat számára. Lap- és 
Könyvkiadó kft., Budapest, 2009. 306. 
14 2006.El.II.C.6/10.
15 A Kúria Büntető Kollégiumának 1. számú véleménye (1. BK vélemény)

hogy erre nem kötelezhető, tőle számon nem kérhető, de hi-
vatalból elrendelheti bármilyen bizonyítási eszköz beszerzését, 
ha ez a hiánytalan és helyes tényállás megállapítása érdekében 
szükséges.

Fázsi László a Be. 4. és 75.§-ának vizsgálata során arra a 
megállapításra jutott, hogy a 75.§ (1) bekezdés második mon-
datának kiegészítése, miszerint „azonban, ha az ügyész nem in-
dítványozza a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyí-
tási eszközök beszerzésére és megvizsgálására”, büntetőeljárási 
funkciók szabályozásában rejlő ellentmondások áthidalásához 
közelebb visz, de azt semmiképpen nem teszi átléphetővé, amíg 
a másodfokú bírósági eljárás szabályozása változatlan marad. 
A Be. 351.§-ának alkalmazásával kapcsolatban feltette azt a 
kérdést16, hogy az elsőfokú bíróság részéről ügyészi indítvány 
hiányában fel nem vett bizonyítás nyilvánvaló megalapozatlan-
ságot eredményező elmulasztásának értékelésekor a Be. melyik 
rendelkezését kell inkább szem előtt tartani. Véleménye szerint 
„addig, amíg a jogalkotó nem ismeri fel a világos szabályozási 
koncepció garanciális jelentőségét, s nem rögzíti egyértelműen 
legalább azt, hogy a felmentő ítélet alapjául szolgáló tényállás 
felderíthetetlenségének megállapítására csak az ügyész által in-
dítványozott bizonyítás keretei között kerülhet sor” nem lehet 
megnyugtató választ adni.17 A 75.§ módosításával tehát szüksé-
gessé vált ennek a rendelkezésnek a tényállás megalapozatlan-
ságára vonatkozó szabályokkal való összhangjának is a megte-
remtése.

A kérdéses jogszabályi rendelkezéshez fűzött ismertetett 
értelmezéseket vizsgálva kétségtelen, hogy egyértelmű választ 
nem kapunk annak helyes alkalmazása tekintetében, s arra jut-
hatunk, amire Erdei Árpád is, azaz, hogy a szakasz alkalmazói-

16 Be. 351.§ (2) bekezdés
17 Fázsi László: A bizonyítási teher értelmezésének gyakorlati kérdései bírói szemmel. Magyar 
Jog, 2009. 1. szám 22-23. 
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nak módjában áll választani, hogy az anyagi igazság kiderítésére 
vonatkozó jogot vagy kötelezettséget olvasson ki belőle.18 

Az ellentmondó rendelkezések miatt a szabályozás össz-
hangjának megteremtéséig eljárási törvényünkből az anyagi 
igazság követelményének primátusa tehát minden kétely nélkül 
nem olvasható ki. 

A kételyeket mindenképpen oszlatja a büntetőeljárásban el-
érendő igazságról jogi tanulmányaink révén kapott stabil örök-
ségünk, mely szerint az anyagi igazságot kell megállapítani, de 
mivel eljárási törvényünk egyre többször enged ebből az elvárás-
ból, bizonytalanságot teremtve, a teljes eloszlatást gátolja.

Vizsgálnunk szükséges milyen természetű elvárásról, köve-
telményekről van szó a büntetőeljárásban az igazságot illetően, 
meg lehet-e egyáltalán azoknak, s ugyanakkor az egyéb megkí-
vánt céloknak, igényeknek is felelni.

Eszmény – korlátok – törekvés

A materiális igazság a maga teljességében elérhetetlen, szem-
ben a processzuális igazságossággal, ami megvalósítható - vallja 
Bárd Károly.19

A materiális igazság elérését/érvényesülését a megismerés 
objektív korlátain és szubjektív befolyásoló tényezőin túl jogin-
tézmények is akadályozzák, a funkciómegosztás elve mellet az 
anyagi igazság korlátját jelentik a nem jogszerűen megszerzett, 
a fel nem használható bizonyítékok is.

„Az anyagi igazság alapelve esetében is számolni kell olyan 
korlátokkal, amelyek mesterségesen akadályozzák a valóságnak 
való megfelelést. Ilyenek a bizonyítási tilalmak. Vagyis az anyagi 

18 Erdei Árpád: Az igazságon alapuló büntető ítélet ideálja és a valóság. Igazság, Ideál és 
Valóság – Tanulmányok Kardos Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszék, Debrecen 2014. 81.
19 Bárd Károly: Igazság. Igazságosság és tisztességes eljárás. Fundamentum, 2004. 1. sz. 49. 

igazságfogalom nagy követelményeket támaszt, de lemond arról, 
hogy teljesen érvényesüljön. Az igazság tisztázását korlátlannak 
gondolja, de csak korlátok között gyakorolja (a szabad bizonyí-
tás elve nem jelenti a bizonyítás szabadosságát).”20 Ilyen korlátot 
jelent a hatályos magyar eljárási törvény 78.§ (4) bekezdésében 
foglalt szabály, mely kizárja a bizonyítékok köréből azokat, ame-
lyek tiltott módon vagy az eljárási jogok lényeges korlátozásával 
megszerzett bizonyítási eszközökből származnak.21

Egy másik megközelítésben a materiális igazság elérését 
processzuális szabályokkal kívánjuk elősegíteni, azok alkalmat-
lanságuk miatt azonban, a célt korlátozó tényezőként léteznek. 

„Az anyagi igazság lehető érvényesülése az eszmény, amelyet 
minden eljárási szabály megvalósítani igyekszik, anélkül termé-
szetesen, hogy az emberi eszközökkel el nem érhető abszolút 
fogalom akár a szabály megalkotásában, akár annak végrehajtá-
sában teljesen érvényesülhetne.”22 Ezen álláspontra helyezkedik 
Kadlót Erzsébet is, aki a materiális igazság hiánytalan és min-
denesetre kiterjedő feltárásának akadályát látja bármely létező 
büntetőjogi szabályrendszerben.23

Elek Balázs az igazság kutatása során az igazságfelfogások 
szembeállításával arra a nem kivételes esetre mutat rá, hogy az 
ítélet megfelel ugyan a processzuális igazságosság követelmé-
nyének, de teljesen ellentmond a materiális igazságnak.24

Az anyagi igazság elérésének nehézségére utal Finkey Ferenc 
is, amikor elismeri, hogy a büntető eljárás nem mindig képes az 

20 Márki Zoltán: A büntetőeljárás megújulásának lehetőségei. Ügyvédek Lapja, 2014/4. 
szám, 8.
21 Be. 78.§ (4) Nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó 
tény, amelyet a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott 
módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg.
22 Vámbéry Rusztem: A bűnvádi perrendtartás tankönyve. 3. kiadás Grill Károly Könyv-
kiadó Vállalata, Budapest, 1916. 47.
23 Kadlót Erzsébet: A „vád igazsága”. A büntető ítélet igazságtartalma. Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó, Budapest,2010. 33.
24 Elek Balázs: A jogerő a büntetőeljárásban. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Kar, Debrecen, 2012. 57.
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anyagi igazságot megtalálni, és a bírói tévedések a legjobb bün-
tető perrendtartás mellett sincsenek kizárva.

Finkey szerint az anyagi igazság megközelítése felé fokozott 
„erélylyel” kell törekednünk25, tehát szilárdan áll a materiális 
igazság oldalán, ahogyan teszik azt ma is a legtöbben meggyő-
ződéssel.

Elérhetetlen eszménynek, tüneménynek látszik az anyagi 
igazság, ám annak érvényesülése iránti igény, valamint az eléré-
se iránti törekvés kétségtelen kívánalom a büntetőeljárásban. 

Ugyanakkor a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság gyakorlata 
szerint az Emberi Jogok Európai Egyezménye elsőbbséget ad 
a processzuális igazságnak az anyagi és a materiális igazsággal 
szemben, azaz a helyes döntés követelményével szemben.26

Mindezeken túl pedig az is elgondolkodtató, hogy a korsze-
rű eljárást jellemző hatékonyság és időszerűség követelménye 
mellett tartható-e az anyagi igazság elve, célkitűzése? Feladhat-
juk-e az igazságot? - fogalmazódik meg a kérdés. Egyértelműen 
nemmel kell rá válaszolnunk. Ezt teszi Erdei Árpád is, „mert az 
igazság és az igazságosság ideálja nélkül a büntetőeljárás kiszá-
míthatatlan erők játékterévé válik, ahol a történéseknek nincs 
elfogadható mozgatórugója.” 

A professzor véleménye szerint lehetséges az anyagi és ala-
ki igazság követelményének olyan vegyítése, amely eleget tesz 
az időszerűség és gyorsaság igényeinek, és nem adja fel azt az 
elvet, hogy a terhelt bűnösségét csak az igazság alapján szabad 
kimondani.27 

A követelmények vegyítésével kialakított rendszer megte-
remthetőségének lehetősége bizakodásra ad okot, ugyanakkor 

25 Finkey Ferencz: A magyar büntetőeljárás tankönyve. Politzer Zsigmond és fia kiadása, 
Budapest, 1903. 180.
26 Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában. A tisztességes eljárás 
büntetőügyekben – emberijog-dogmatikai értekezés. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Bu-
dapest, 2007., 69-75. 
27 Erdei 2014 i.m. 83.
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meg kell állapítanunk, hogy a hatályos büntetőeljárási törvé-
nyünk is ilyennek tűnik, s ellentmondásokat hordoz, melyek 
megszüntetése, az elvárások közötti egyensúly és harmónia 
megteremtése „jogos” kívánalom.

A kívánalomnak való megfelelés során pedig érdemes meg-
fontolni Csemegi Károly gondolatát, s ennek tükrében a bün-
tetőeljárással szemben megkívánt régi és újabb követelmények 
keretein belül a gyakorlati szempontokat is megvizsgálni. A 
jogtudós bűnvádi perrendtartás tervezetéhez fűzött XIX. szá-
zadi gondolata a következő: „A gyakorlati szempontok azt kö-
vetelik, hogy a bíróságokat nem lehet elzárni attól, hogy a vád és 
a védelem szempontjából még szükségesnek mutatkozó lényeges 
adatokat és bizonyítékok megszerzését az illető felek indítványa 
nélkül is rendelhessék.”28

Hogyan tovább?

Fel kell-e adnunk a materiális igazság eszményét, azt az elvet 
melyen a ma aktív jogászgeneráció jelentős része szocializá-
lódott? Továbbra is az anyagi igazságot kell-e megállapítani a 
büntetőeljárásban annak ellenére, hogy az eljárási törvény a for-
mális igazság javára enged a materiális igazság elvárásából? A 
válasz nem és igen. 

Választ adni azonban még mindig könnyebb feladat, az igazi 
kihívás a döntésnek megfelelő, vagy legalább megfelelni kívánó 
rendszer kialakítása.

A hatályos szabályozás kétségtelenül szükségszerű (felül)
vizsgálatra szorul, melynek során pedig - a kiemelt jelentőségű 
ügyekre vonatkozó rendelkezések változásai mögött rejlő rend-
szertani összefüggésekre is tekintettel - a kontinentális mellett 
az angolszász eljárási hagyományok, eszközök alkalmazási lehe-

28 Csemegi Károly: A magyar bűnvádi eljárás tervezetének indokai. Pesti Könyvnyomda 
Részvénytársaság, Budapest, 1883. 88.
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tőségeinek, magyar eljárási rendszerbe történő illeszthetőségé-
nek vizsgálata, valamint azok hatásainak összevetése, elemzése 
ajánlott a bírói pártatlanság, az időszerű és hatékony eljárás biz-
tosításának erősödően felmerülő igényére is figyelemmel.

Leginkább indokolt a bíró bizonyításban betöltött szerepé-
nek, a bizonyítási tehernek és az ahhoz fűződő felelősségnek 
az újragondolása29, egyrészt a pártatlanságot erősítő passzívabb 
bírói működés igényének oldaláról, másrészt a funkciómegosz-
tás elve mentén, az eljárási feladatok, azaz a teher és az ahhoz 
kötődő felelősség „igazságos” elosztásának érdekében, melynek 
eredményeképpen - különös tekintettel a büntetőeljárás szaka-
szokból felépülő folyamat jellegére és elsősorban az állami bün-
tetőhatalom valamennyi képviselőjének funkciójára - megvaló-
sítható lenne, hogy ne csupán a bírók vállán nyugodjék az anyagi 
igazság követelményének terhe, azaz nem csupán ők lennének 
letéteményesei ennek a nemes célnak.

Ez persze nehezen képzelhető el a bírói belső meggyőző-
dés30 megtartása nélkül, melyre Erdei Árpád, mint az objektív 
természetű materiális igazság megállapításának alaptényezőjére 
tekint,31 azaz a bírói mérlegelés és a kialakult belső meggyőző-
dés kritériuma emeli a tények bizonyítását az igazság erejére. Ez 
tehát a mai kor alapvető igazságmegállapító módszere.32 

Tekintettel arra, hogy a felvázolt ellentmondások, kérdések 
koncepcionális jelentőségűek az új büntetőeljárási törvény meg-
születéséig nem várható jelentős változás.

Az új büntetőeljárási törvényünk koncepciójának kidolgo-
zásán munkálkodó Kodifikációs Bizottság tagjának „jelentése” 
szerint azonban abban már megállapodás van, hogy marad a ve-

29 Erről részletesen: Kardos Sándor – Szabó Krisztián: A magyar büntető eljárásjog fej-
lődési irányai In: A jövőből tanulni – Néhány aktuális kérdés a jog világából [szerk. Szabó 
Krisztián és Siska Katalin], Debrecen, 2007, 31-44.
30 Be. 78.§ (3) bekezdés
31 Erdei 2014. i.m.78.
32 Erdei Árpád: Mi az igazság?, A büntető ítélet igazságtartalma. Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest, 2010. 19.

gyes rendszer és a bizottság a büntetőeljárás céljának az anyagi 
igazság tisztázását tartja.33

Az új büntetőeljárási törvény megszületése előtt csak remélni 
lehet, hogy annak majdani alkalmazása nyomán nem lehet arra 
a megállapításra jutni, mint amire a jelenkori gyakorlati tapasz-
talatok alapján: „törvényi rendelkezés ide, törvényi rendelkezés 
oda, valójában a bizonyítás terhét és annak felelősségét lényegé-
ben a bíróság viseli”.34

33 Márki Zoltán i.m. 8. oldal
34 Kardos Sándor: Kit „terhel” a bizonyítási teher?A büntető ítélet igazságtartalma. Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010. 72.
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Hati Csilla:

Nyelvi befolyásoló eszközök a
közvetítői eljárásban

1. Bevezetés

A nyelv rejtett üzenetrétegeivel és a stratégiai kommunikációval 
foglalkozó kutatások eredményeit hatékonyan lehet alkalmazni, 
amikor a büntetőeljárásban, éppen a bíróságok tehermentesítése 
érdekében lehetőség van az ún. közvetítői (mediációs) eljárásra, 
amelynek az a célja, hogy a bűncselekmény következményeinek 
jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását előse-
gítse. A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a terhelt 
(vádlott), illetve a sértett között a vádlott tevékeny megbánását 
megalapozó megállapodás jöjjön létre. A megállapodás megkö-
tése, majd teljesítése a büntetőeljárás megszüntetését eredmé-
nyezheti. 

2. A mediáció, mint a sértetti jogok hatékonyabb érvényesíté-
sének módja a büntetőeljárásban

A mediáció nem új keletű intézmény. Már középkori törvé-
nyeinkben is megjelent a „közbenjáró” szerepe, aki az „azonos 
jogállású” elkövető és áldozat vitás kapcsolatában az egyezség 
részleteinek megtárgyalásában működött közre.1 A felvilágoso-
dás, illetve a polgári forradalmak termékeként az áldozat érde-
kei háttérbe szorultak, majd csak a XX. század második felében, 
elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, illetve Ausztrália 
jogrendszerében érvényesítették azt a nézetet, miszerint a ter-
helt felelősségre vonása érdekében megindított eljárás célja nem 

1 Szent István törvényei

lehet kizárólag az állam büntetőjogi igényének az érvényesítése, 
az áldozatot ért sérelem megfelelő kompenzálása is megfelelő 
figyelmet igényel. Az áldozat megsértett jogainak jóvátételét is 
biztosítani kell, akár a jóvátételnek büntetőjogi szankcióvá vá-
lásával is. Az 1920-as évektől kezdve egyre több nemzetközi 
dokumentum szentel figyelmet annak a megállapításnak, hogy a 
bűncselekmények döntő többsége magánjogi érdeket sért – teret 
biztosítva ezáltal a kárjóvátételi (resztoratív) igazságszolgáltatás 
megfelelő rendelkezéseinek bevezetésére és érvényesítésére.2 
Az Európa Tanács R (96) 8. számú, az európai büntetőpolitiká-
ról szóló ajánlásának 3. pontja rögzíti, hogy a büntetőjog egyik 
lényeges feladata a bűncselekmények áldozatainak védelme. Az 
ajánlás következő pontjai szerint az államoknak olyan büntető-
politikát kellene bevezetni, mely az áldozatok megfelelő segíté-
sét is szolgálja. A büntetőpolitika által kitűzött célok tényleges 
elérése érdekében a hatóságok tevékenysége mellett az eljárás 
résztvevőinek aktív közreműködése is szükséges. Megfelelően 
szemlélteti ezen igény fontosságát a mediációs eljárás.3 Az Eu-
rópa Tanács Miniszteri Bizottsága (99) 19-es számú ajánlásá-
ban a mediációval szemben támasztott alapvető követelménye-
ket fektette le. Az ajánlás értelmében az áldozatnak joga van 
az elkövetővel való kommunikációhoz, a bocsánatkéréshez és 
a kárjóvátételhez. Az ajánlás szerint a mediáció speciális szak-
képzettséget, gyakorlatot és akkreditált tréninget igényel. Ma-
gyarország számára az európai uniós csatlakozásra tekintettel 
kötelezővé vált az egyezségi eljárás bevezetése, szabályanyagá-
nak megalkotása. E kötelezettséget az Európai Tanács 2001. 
március 15. napján kelt kerethatározatával teremtette meg. A 
kerethatározat közvetítés bevezetésének részleteire vonatkozó 
rendelkezései meglehetősen lazák, tág teret engednek a tagál-

2 Ábrahám-Barinkai-Dósa-Herczog-Jásper-Kovács-Krémer-Lovas-Molnár-
Nagy-Sárközi-Szilágyi-Szotyori Nagy: Mediáció. Közvetítői eljárások. (Szerk.: 
Sáriné Simkó Ágnes., hvgorac, Budapest, 2012. 93-99.o.
3 Herke Csongor: Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika. In: Belügyi 
Szemle 2003. (51. évf.) 11-12-sz. 51-61.o.
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lamoknak a jogintézmény feltételrendszerének kidolgozása te-
rén, nem tartalmaznak rendelkezést a konkrét feltételeket ille-
tően, sem a bűncselekmények súlya, sem típusa tekintetében. 

A közvetítői eljárás olyan eljárás, mely a viták bíróságon kí-
vüli elintézését teszi lehetővé. A bírósági eljárás lényegesen költ-
ségesebb és időben is lényegesen elhúzódóbb. Míg a bíró nem 
dönthet másként, mint amire a jogszabályok kötelezik, addig a 
közvetítői eljárásnak nem célja az igény jogosságáról való dön-
tés és a jogvita elbírálása. A mediátor eljárásának célja mindkét 
fél érdekeinek megfelelő közös megállapodás létrehozása, mely 
nem feltétlenül az igények jogosságán, hanem az érdekek ösz-
szeegyeztetésén alapul. Míg a peres eljárásban a felek a folyamat 
feletti kontroll szerepét és a döntés jogát is átruházzák a bíróra, 
addig a mediációs eljárásban a felek csak a folyamat feletti kont-
roll joga vonatkozásában teszik ezt.  A közvetítői eljárás ön-
kéntes, személyes részvételen alapuló eljárás, melynek célja egy 
mindenki által elfogadható, időtálló megállapodás megkötése. A 
bíró döntését a felek a jogszabályokban meghatározott módon és 
mértékben befolyásolhatják a bizonyítási eljárás során, mely vo-
natkozásban a közvetlenség elvének jelentősége kiemelendő. A 
közvetítői eljárásban a mediátor célja az ellenérdekű, vitás felek 
között a konfliktus helyzet lehetőség szerinti feloldása és a felek 
megállapodás megkötésére történő ösztönzése. Láthatjuk, hogy 
a bírósági eljárásban a jogszabályok által meghatározott keretek 
között nyílik csupán lehetőség szigorúan meghatározott eljárá-
si rend megtartásával a bíróság ítélet formájában megtestesülő, 
jogvita tárgyáról döntő határozata befolyásolására. A mediációs 
eljárás lényegéből adódóan – a mindkét fél számára elfogadható 
megállapodás megkötése érdekében - a meggyőzés különböző 
módozatai lényegesen nagyobb jelentőségre tesznek szert.4 A 
mediátor, a közvetítői eljárás érdemi lefolytatója megfelelő pszi-
chológiai és nyelvészeti ismeretek birtokában igen hatásosan lát-

4 Dézsi Andrea: Az alternatív vitarendezésről általában. In: Fogyasztói jogérvényesítés 
(Szerk.: Joó Imre) FOME Kiadványa, Debrecen, 2010. 7-12.o.

ja el a feladatát, ami végső soron a jogbéke megteremtéséhez is 
hozzájárul.

3. Társas interakció és befolyásolás

Az emberek közötti minden interakció tartalmaz bizonyos mér-
tékű társas befolyásolást. Még a legfelszínesebb érintkezés is 
hagy valamilyen nyomot a partnereken, bármilyen csekély is le-
gyen az. Szigorú értelemben véve minden vélemény, amit kifej-
tünk, minden kérés, melyet partnerünkhöz intézünk, és minden 
viselkedésünk vele szemben így, vagy úgy befolyásolni fogja az 
illetőt. A személyközi befolyásolás a társas interakció lényeges 
része. Akár akarjuk, akár nem, még a legfelszínesebb interakci-
óban is befolyásoljuk egymást, bár ez a befolyásolás sokszor alig 
észrevehető. A legalapvetőbb szint, hogy a másik ember puszta 
jelenléte növelheti az izgalmat, és a teljesítmény javulásához, 
vagy romlásához vezet. A konformitás és a behódolás folyama-
tai általában akkor jelennek meg, ha a csoportok megkísérlik 
befolyásolni tagjaikat, hogy a csoport által elfogadott módon 
viselkedjenek. Szinte valamennyien igen érzékenyek vagyunk 
az ilyen csoportkövetelményekre, illetve csoportelvárásokra, és 
a legtöbb helyzetben alkalmazkodunk hozzájuk. 

„A mediáció lényege a kommunikáció.”5 A kommunikáció 
nem csupán üzenetek szabályozott cseréje, annál lényegesen na-
gyobb jelentéstartalommal bír. Egy rezzenéstelen arccal, becsu-
kott szemekkel, a társaságtól elforduló ember is kommunikál 
a körülötte lévők felé, akik pontosan megértik a személy mon-
danivalóját, vagyis a társaságtól, a figyelemtől való elzárkózási 
célzatát. A közvetlen emberi kommunikáció két szinten zajlik, 
tartalmi és kapcsolati szinten. A tartalmi szint a szavak szint-
jét jelenti, a kapcsolati szint pedig azt, hogy azt milyen módon 

5 Barra Mária: Hogyan látja a mediációt a kommunikációs szakértő? In: Eörsi Mátyás-
Ábrahám Zita: Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés. MINERVA Ki-
adó. 2003.  215. o.
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közvetítjük a kívülállók felé. Az emberi kommunikáció egyik 
lényeges területe tehát a magatartás, más néven a metakommu-
nikáció, mint például a kézfogás, a gesztushasználat, a megjele-
nés. A metakommunikáción belül kiemelt szerep tulajdonítható 
a beszédet kísérő jelenségeknek, más szóval a paralingvisztikai 
eszközöknek. Ezek közé sorolható többek között a beszéd dina-
mikája, a hangerő, a hanglejtés, a beszédtempó, az artikuláció, a 
lélegzetvétel módja. 6 Az emberi kommunikáció tartalmi szint-
jén is számos lehetőség kínálkozik a véleménybefolyásolásra ki-
használva a nyelv rejtett üzenetrétegeit.

4. A mediátor és a stratégiai kommunikáció

Készségek és képességek

A közvetítői eljárás eredményessége alapvetően függ tehát a 
folyamat felett kontrollt gyakorló, jól képzett konfliktus-meg-
oldási technikákat és a stratégiai kommunikáció eszközeinek 
mind szélesebb körét megfelelően alkalmazó mediátor szemé-
lyétől. A kommunikációs kapcsolatteremtő képesség részeként 
vagy azt kiegészítve terapeuta és nyelvészeti készséggel is kell 
rendelkeznie feladata ellátásához a mediátornak. A nemzetközi 
gyakorlatban a mediátorok képzését illetően két eltérő megol-
dás alakult ki. A laikus közvetítői irányzat álláspontja szerint 
az eljárás célját egy semleges, laikus közvetítő is el tudja látni 
bármiféle speciális szakképesítés hiányában is. A mediátor ki-
váló élettapasztalatán és bölcsességén túlmenően szakképesítés 
nem feltétlenül szükséges. Ezen irányzatot követő országokban 
– például a skandináv országokban - a közvetítők csupán egy 
4-5 napos felkészítő tréningen vesznek részt a tevékenység meg-
kezdését megelőzően. A másik irányzat viszont kiemelt figyel-

6 Barra i.m. 215-223.o.

met szentel a mediátorok szakmai képesítésére.7 Hazánkban a 
mediátornak a közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályok 
jogi ismeretén túlmenően 
a) konfliktuselméleti alapismeretekkel és készségekkel,
b) tárgyalási alapismeretekkel és készségekkel,
c) közvetítői technikai, módszertani ismeretekkel és készségek-

kel,
d) folyamatvezetési, dinamikai ismeretekkel és készségekkel,
e) kérdezéstechnikai ismeretekkel és készségekkel,
f) különféle konfliktus-szintekhez illeszkedő közvetítői techni-

kai ismeretekkel és készségekkel,
g) problémás szereplők kezelésével kapcsolatos közvetítői tech-

nikai ismeretekkel és készségekkel,
h) pszichológiai ismeretekkel és készségekkel kell rendelkezni. 

A közvetői képzés az elméleti ismeretek megszerzését köve-
tően gyakorlati feladatok teljesítését is előírja, illetve a közvetí-
tőket a tevékenység gyakorlása mellett folyamatos továbbképzési 
kötelezettség is terheli.8

A semleges mediátor vitarendező eszköztárában nem talál-
hatóak meg a különféle kötelezéseket és kényszerelemeket hor-
dozó eszközök, a mediátor csupán terelni tudja a döntésre jogo-
sult feleket az egymás érdekeit is valamilyen szinten szem előtt 
tartó, közös megegyezés megkötésének medrébe. A megállapo-
dás megkötése céljából összeült érintett felek könnyen képesek 
elveszíteni önuralmukat, a konfliktushelyzet felidézésekor saját 
érzelmeikre koncentrálva képtelenné válnak eltérő, a megoldás 
forrását jelenthető perspektívából áttekinteni a viszály valóságos 
okát. Tekintettel arra, hogy az eljárásban döntési jogosultsága 
kizárólag a feleknek van, a közvetítő, eljárásban betöltött szere-
pe nem eltúlzóan a befolyásolás eszközeit foglalja magába. Az 
eljárás célja alapvetően, hogy az érzelmi szempontból kívülálló, 
objektív látásmóddal rendelkező mediátor segítséget nyújt az 
érintett feleknek a konfliktus valódi okának feltárásában, segít-

7 Barabás A. Tünde: A mediáció jövője Magyarországon. In: Ügyészek Lapja 2007. (14. 
évf.) 5. sz. 17-24. o.
8 63/2009 (XII.17.) IRM rendelet
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séget nyújt akkor, amikor a felek már nem tudnak kommunikál-
ni egymással, segít a konfliktushelyzet megoldásában.

A mediátor alapvetően nem a felek érdekeire és a konflik-
tusban elfoglalt pozícióikra koncentrál a problémakör feldolgo-
zásakor, inkább olyan szempont felfedezésére és olyan megvá-
laszolandó kérdés felismerésére törekszik, melyre a felek meg-
előzően nem gondoltak a közöttük elmélyülő vita alakulásakor; 
mely kérdés illetve szempont eltérő nézőpontot és akár a közös 
megállapodás forrását világíthatja meg. E szempont vagy kérdés 
felek irányába történő közvetítése és a folyamat terelése alapve-
tően különféle kommunikációs és metakommunikációs, vagyis 
nyelvészeti eszközök igénybevételével valósul meg.9

Verbális és nonverbális befolyásoló eszközök – a kommuniká-
ció kapcsolati szintje

A békéltetés első legfontosabb célja a felek feszültséggel teli, 
nyugtalan állapotának megszüntetése egy nyugodt, biztonságos 
és kontrollált légkör előkészítésével, mely megfelelő környezetet 
biztosít majd a konszenzusteremtés folyamatának. A békéltetés 
előkészítő, non-verbális eszközeit is hosszú oldalakon keresztül 
elemezhetnénk, kiemelt figyelmet szentelve például az ülésrend, 
a fény, a „gasztronómiai előkészületek”, a kézfogás, a szemkon-
taktus és a mosoly jelentőségének. A szemkontaktus, a gesztu-
sok, a testtartás az eljárás teljes folyamatában jelentős befolyáso-
ló erővel rendelkeznek. A szaktudományok képviselőinek eltérő 
szemléletmódját tükrözi, hogy a pszichológus szerzők gyakran 
a fő hangsúlyt nem csupán a nyelvi kifejezésekre teszik, hanem 
az egész kihallgatás (vagy interjú) megfelelő légkörére.10 A ki-

9 Göncz Kinga-Wagner János: Konfliktuskezelés és mediáció. In: Eörsi Mátyás-Ábrahám 
Zita: Pereskedni rossz! Mediáció: A szelíd konfliktuskezelés. MINERVA Kiadó. 2003. 
28. o. 
10 Gavin E. Oxburg – Coral J. Dando: Psychology and interviewing: What direction now 
in our quest for reliable information? British Journal of Forensic Practice, 2011, 13(2), 
135-144. o.
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hallgatás sikerének megítélésekor így nem lehet egy-egy elemet 
kiragadni, hanem a kihallgatás során alkalmazott kommuni-
káció összességében vezet eredményességhez, ami jóval tágabb 
fogalom, mint a nyelvi szerkezetek alkalmazása.11

Az egyezségkötés folyamatát irányító mediátor szükség-
képpen számos verbális befolyásoló eszközt alkalmaz az eljárás 
céljának lehetőség szerint történő megvalósítása céljából. Szé-
leskörű tudományos kutatások mutatták ki, hogy a helytelen 
kérdezési technika nem csak elszigetelt jelenség, hanem széles 
körben érvényesül a vizsgált országokban.12

Az eljárás megindításakor az első találkozás alkalmával a 
közvetítő által megtartott nyitóbeszéd az eljárás későbbi mene-
tére, illetve kimenetelére is jelentős hatást gyakorol. Az eljárás 
első pillanataiban kialakul ugyanis a felek oldaláról a konflik-
tushelyzet feloldására esetlegesen lehetőséget kínáló, bizalmas 
benyomás. Bár a túl halk beszéd a hallgatóság figyelmét a be-
szélőre összpontosítja, kifejezheti egyúttal a közvetítő bizony-
talanságát, félénkségét, melyek elkerülése ajánlatos. A lényeges 
mondanivaló kihangsúlyozása céljából feltétlenül szükséges 
megfelelő légzéstechnika alkalmazása. A csend fegyverének al-
kalmazása javasolt, célja lehet ugyanis a mondanivaló hatásának 
fokozása, az időnyerés, a felek saját gondolatainak kialakítása.  
A beszéd monotonitásának kedvezőtlen hatásai elkerülése vé-
gett érdemes a mondanivaló jelentőségét követően megválaszta-
ni a beszéd sebességét, a hang magasságát és erejét.

A békéltető nyitóbeszédét követően a felek adják elő a törté-
neteiket, saját nézőpontjaikat és sérelmeiket. A felek a történések 
első közlésekor rendszerint a különböző érzelmek és indulatok 
által átszőtt cselekménysorozatot tárják fel kevésbé a konfliktus-

11 Martin O’Neill – Becky Milne: Success Within Criminal Investigations: Is 
Communication Still a Key Component? (R. Bull. Szerk.) Investigative Interviewing, 
(Springer Science + Business Media) New York, 2014, 123-146. o.
12 Gavin E. Oxburg - Trond Myklebust – Tim Grant: The question of question types in 
police interviews: a review of the literature from psychological and linguistic perspective. The 
journal of Speech, Language and the Law, IJSLL Vol 17.1 2010, 45-66. o.
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feloldásra, inkább a békéltető meggyőzésére koncentrálva. Az 
előadottak tehát csupán kis részét képezik a történések, jelentős 
részük következtetés, vagyis az eseménynek az átélő fél szubjek-
tív világképébe történő illeszkedése. A békéltetőnek a résztvevő-
ket ösztönző olyan kommunikációs készséget és képességet kell 
alkalmaznia, mely megfelelő segítségül szolgál a vita valódi oká-
nak feltárásában és a kompromisszum kidolgozásában. A zárt, 
eldöntendő kérdések helyett célszerűbb tényfeltáró, nyitott kér-
dések feltétele, melyek többmondatos, komplex válaszok megté-
telét igénylik, ösztönözve ezáltal a felek konfliktus-feloldását.13 
A zárt kérdések alkalmasak a feleket passzivitásra ösztönözni, 
megakadályozhatják a felek közötti kommunikációt, sugalma-
zásokat tartalmazhatnak, a kihallgatáshoz teszik hasonlatossá 
a mediációt. A nyitott kérdések viszont számos releváns háttér 
információt tartalmazhatnak és ösztönzik a felek valós érdeke-
inek feltárását. A nyitott kérdések lehetnek információs kérdé-
sek, a felek érzelmeire irányuló motivációs kérdések, a másik fél 
szerepére összpontosító reflexív kérdések, minden jelenlevőnek 
címzett körkérdések. Kizárólag különtárgyalásban alkalmazha-
tó a legjobb eredmény (BATNA), illetve a legnagyobb veszteség 
(WATNA) megismerését célzó, a felek egyenkénti helyzetéhez 
igazodó speciális kérdéstípus. 14 A „storytelling” módszer során 
a fél kérésre, állítását történetként adja elő. E technika alkalma-
zása elengedhetetlen olyan esetekben, amikor nehezen kommu-
nikáló, bizonytalan ügyfelek részesei a mediációs eljárásnak.15

Az aktív figyelés verbális eszközének tekinthetjük az átfo-
galmazás módszerét. Az eszköz alapvetően a közlés tartalmá-
nak saját értelmezésének kialakítását, a másik féllel való közlé-
sét és visszaigazolását jelenti, mely eszköz megfelelően szolgálja 
a félreértések valódi okának feltárását és a rejtett információk 
felszínre kerülését. A mediátornak ezen eszköz alkalmazása 
kapcsán figyelemmel kell lennie a túlzott gyakoriság elkerülé-

13 Harsányi Zita: Konfliktuskezelés és békéltetési technikák. In: Fogyasztói jogérvényesítés 
(Szerk.: Joó Imre) FOME Kiadványa, Debrecen, 2010. 53-77.o.
14 Kertész Tibor: Mediáció a gyakorlatban. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010. 83-86. o.
15 Kertész i.m. 2010. 93-94. o.
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sére, mely a fél kommunikációjának gördülékenységét és egyben 
a konfliktus-rendezési készségét és a bizalmi viszonyt is veszé-
lyeztetheti. 

A megállapodás megkötése céljából szükségképpen csök-
kenteni, illetve megszüntetni szükséges a felek között kialakult 
indulatokat és feszültséget. Ehhez megfelelő eszközül szolgál az 
átkeretezés, újraszövegezés. A felek vádaskodó indulatos mon-
danivalóját semlegesebb formába önthetjük, mely segítségével 
negatív és heves indulatoktól mentes mondanivalót közölhetünk 
az eljárás másik résztvevője irányába. 

Egyes kényszerítő jellegűnek minősített, a nyomozási el-
járásban nem megengedett befolyásolási eszközök közvetítői 
eljárásban történő alkalmazása véleményem szerint nem lehet 
kizárt. A nyomozóhatóság nem megengedett módon a vallo-
mások, és elsősorban a beismerő vallomások kicsikarása céljá-
ból egyértelmű hazugságokat, különféle megtévesztési és pszi-
chológiai manipulatív kérdéseket és kijelentéseket tesz.16 Ezen 
manipulatív eszközök közé sorolható például a felelősség áthá-
rítása és a bűn komolyságának minimalizálása.17 Ezen eszközök 
alkalmazása megengedhetőségének tárgyában való döntés lé-
nyegesen más aspektusból történő értékelést kíván. A közvetítői 
eljárás során – különös tekintettel arra, hogy ott nem jogkérdés-
ben kell dönteni, helyette a felek közötti konfliktus feloldását 
megvalósító közös, önkéntes megállapodás kialakítása a cél – a 
mediátor számára lényegesen nagyobb mozgástér áll rendelke-
zésre a befolyásoló lehetőségek eszköztárának alkalmazása terén. 
Az eljárás céljából adódóan tehát nem elsősorban a valóságnak 
megfelelő, hiánytalan, megalapozott tényállás felderítése a cél, 
hanem a történtektől függetlenedve konszenzus megteremtése. 
E megállapodási folyamat eredményességét olyan manipulatív 
eszközök is elősegíthetik, melyek az egyik vagy másik felet a 

16 Bócz Endre: A kényszervallatásról, Magyar Jog, 2013/2. szám, 69-70. o. és Szabó 
Krisztián: Előzetes letartóztatás a nyomozási szakaszban In: Igazság, ideál és valóság [szerk. 
Elek Balázs, Háger Tamás, Tóth Andrea Noémi], Debrecen, 2014, 343-345. o.
17 Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Tóth Könyvkereskedés és Ki-
adó Kft. Debrecen, 2008. 102-105. o.
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múltban történtek átértékelésére ösztönzik. Az érdekek közötti 
nagy távolság minimalizálása céljából egyes esetekben ajánlatos 
a bűn komolyságának minimalizálása, olyan kijelentéssel példá-
ul, hogy „hasonló helyzetben bárki más így cselekedett volna” 
Egy független, kívülálló személy által az elkövetett bűn mini-
malizált értékelése a sérelmet szenvedett felet egy lényegesen 
eltérő szemléletre, a másik féllel történő megegyezésre sarkall-
hatja. Ebben az esetben a közvetítőnek azonban figyelemmel 
kell lenni a sérelmet szenvedett fél bizalmának és az eljárásban 
történő önkéntes és közreműködő jelenlétének további fenn-
tartásában. Szintén lehetőség nyílik a fél befolyásolására másik 
oldalról is, amikor az elkövető az, aki a mindkét fél által elfo-
gadható megállapodás kialakítását magatartásával hátráltatja. A 
cselekménye bűn jellegének felismerésétől tartózkodó fél eljárá-
si szemléletének kedvező irányba történő mozdítását segítheti 
a közvetítő következő fogalmazásmódja: „Valóban elkövetett 
egy hibát...” Ezen átfogalmazás következtében az eljárás a kö-
vetkezőkben nem a cselekménye bűn vagy nem bűn jellegének 
megválaszolására fog összpontosítani, hanem az úgynevezett 
hiba másik fél irányába teendő megfelelő lépések orvoslására. 
Véleményem szerint a történtek nem bűnként, inkább hibaként 
történő nevesítése a sérelmet szenvedett fél oldalán is elősegí-
ti a realitásoktól kevésbé elrugaszkodó jóvátétel elfogadását a 
megállapodásban. Ezen befolyásoló eszköz alkalmazása során 
a sérelmet szenvedett fél oldalán szintén szükséges a bizalom 
megtartására figyelmet fordítva, elkerülve azt, hogy sérelme el-
bagatellizálásának érzése alakuljon ki.

A felektől semleges mediátor összefoglaló, összegző techni-
kája lehetőséget kínál arra, hogy egy kívülálló személy a konf-
liktus alapjául szolgáló lényegi okokat kiemelje, összegezze, 
szembeállítsa. A feleknek ennek során lehetősége nyílik arra, 
hogy álláspontjaikat az elhangzottakhoz képest pontosítsák, 
kijavítsák, mely újabb lényeges információt nyújthat a vitaren-
dezési eljárásban. Az összefoglalás eszközét érdemes alkalmaz-
ni abban az esetben is, amikor a feleknek pillanatnyilag nincs 

több mondanivalója, a békéltető nem tud reagálni, fennáll az 
eljárás elakadásának veszélye. Ebben az esetben lehetőséget 
nyújt ugyanis arra, hogy a felek újragondolják az elhangzotta-
kat, újabb észrevételeket és javaslatokat fogalmazzanak meg.18 
A tesztelés technikája alapvetően az összefoglalás technikájá-
nak szándékosan rossz tartalommal való alkalmazását jelenti. A 
mediátor ezzel az eszközzel felhívja a felek figyelmét a félreért-
hető, értelmetlen mondanivalójukra, pontosabb megfogalma-
zásra motiválva őket. A realitáskontroll technikájának alkalma-
zása minden fontos körülmény megfelelő mérlegelését szolgálja 
a megállapodás megkötésének küszöbén, kiemelt figyelmet for-
dítva a kompromisszum tényleges megvalósíthatóságára.19 

A konfliktus-feloldás legfontosabb feltétele tehát az ösz-
szeütközés valódi kiváltó okának a felkutatása, az érzelmi és 
indulati tényezők lebontása, az érzelmi töltet és a valódi okok 
szétválasztása. A feloldás érdekében e felkutatási és leválasztási 
folyamatot valamennyi fél oldalán szükséges elvégezni. „A fe-
lek érzelmi reakcióit és indulatait nem elfojtani, vagy felszínre 
törésüket megakadályozni, hanem azokat felismerni és kezelni 
érdemes.” A feszültség megszüntetése és a higgadt kommuni-
káció megteremtésének eszköze lehet a mediátor nyugalma és 
különféle empatikus mondatok használata. A feszült helyzetet 
azonban érdemes a közvetítőnek arra is használni, hogy az in-
dulatok mögött rejlő szükségleteket mind teljesebb mértékben 
felszínre hozza.20

A nyelv rejtett üzenetrétegei – a kommunikáció tartalmi szintje

A mediátornak bizonyos határokon belül mindig módja van meg-
választani, hogy milyen szavakat használ, azokat milyen nyelv-
tani szerkezetbe önti, és milyen eseménylogikát, oktulajdonítási 

18 Harsányi i.m.
19 Kertész i.m. 88-91.o.
20 Harsányi i.m.
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(attribúciós) láncolatot kínál fel a közönségnek. Tekintettel arra, 
hogy mindig több alternatíva áll rendelkezésre, az adott válasz-
tásoknak üzenetrétege van, akár felismeri azt a befogadó, akár 
nem. Ezt továbbgondolva arra jutunk, hogy az alkalmazott vé-
leménybefolyásolási stratégiák, legyenek azok bármennyire tu-
datosak is, végső soron jelentésképzési stratégiák: azt célozzák, 
hogy az eseményekről vagy éppen a másik félről olyan képet 
alakíthasson ki a mediátor, amilyet ő megelőzőleg eltervezett.   

A kollektív érvényű, az alkalmi használatoktól független 
konvencionális jelentések szigorú igazságfeltételessége a módo-
sító határozószók – például valószínűleg, meglehetősen, gya-
korlatilag – együttes alkalmazásával manipuláció forrása lehet. 
Ebben az esetben ugyanis a konvencionális jelentés a szubjektív 
tartalomnak köszönhetően kikerül a szigorú igazságfeltételesség 
kritériuma alól. 

Bármely meggyőző szándékú érvelés elsősorban az érzelmek-
re hatva tudja elérni célját. A tényszerű, tárgyilagos fogalmazás-
mód kisebb mértékben vált ki érzelmeket a befogadó közönség-
ben. A nyelv azonban gazdag érzelmi-értékelő, illetve minősítő 
jelentésmozzanatot hordoz a szavakban és kifejezésekben. A 
lexikai jelentés deskriptív komponensének kiegészítője lehet az 
érzelmi-értékelő komponens, melyet konnotációnak nevezük. 
Az érzelmi jelentés áttevődik a deskriptív tartalomba például 
az érzelemfogalmakat jelölő szavaknál – például szeret, gyűlöl, 
haragszik, irigység -; de derivációs morfémák – például kicsi-
nyítő képzők (-gat/-get), gyakorító képzők (-kodik/-ködik) - is 
képesek konnotálni az értékelő viszonyulását. Fontos azonban 
figyelemmel lenni arra, hogy az érzelmi adalékok ne nyomják el 
a gondolatmenet racionális vonulatát, megtartva a mondanivaló 
hitelességét.

Véleménybefolyásolásra alkalmas manipulációs eszköznek 
tekinthetők az előfeltevések (preszuppozíciók) is a következő 
esetekben. Az előfeltevések értelmében egy mondat jelentése 
sokszor nem merül ki az egzakt kijelentésben, gyakran abból 
olyan implicit tényállások is következnek, melyek igazságtar-
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tamát automatikusan feltételezzük, különben nem lenne értel-
me magának az állításnak. (A spanyol király fogadta a magyar 
nagykövetet – alappal feltételezzük, hogy Spanyolországnak 
van királya, Magyarországon pedig van nagykövete.) Ilyen elő-
feltevéseket produkának többek között állapotváltozást jelentő 
igék – például abbahagy, megjavul, felgyorsul – vagy viszonzást 
kifejező, megismételt cselekvést jelölő szavak – például visszaüt 
-. Manipulációs eszközzé akkor válhatnak, ha a közvetítő szán-
dékosan olyan dolgot preszupporál, ami nem igaz, vagy nem 
feltétlenül igaz. A közvetítő e technikát alkalmazhatja pusztán 
kíváncsiságból is a felek reakcióját illetően, de akár némi meg-
engedhető félrevezetési célzattal is. 

Azon módszert, amikor jelentős különbség van aközött, amit 
egy személy mond, mint amit az alatt ért, implikatúrának ne-
vezzük. A közlő és a befogadó világismerete, a kontextus széles 
lehetőségeket kínálhat indirekt kifejezéseknek, sejtetéseknek, 
kikövetkeztetéseknek, eltérve a szemantikai konvencióktól. Az 
implikatúrák alkalmasak a burkolt véleménybefolyásolásra te-
kintettel arra, hogy sokszor nem egyértelműek, többféle értel-
mezést is megengedhetnek, utóbb másképp is magyarázhatók, 
visszavonhatók, így etikai és jogi számonkérésük sem egyszerű. 
Ide sorolhatók például a szóképek (metaforák), irónia, melyek 
átvitt értelmét már az ókor klasszikusai is igénybe vették a haté-
kony meggyőzés érdekében.

A nyelvi stratégiák számos nevesített fajtáján, „csalárd trükk-
jén” – például érzelmi töltésű szavak használata, ellenfelünk ál-
lításának felnagyítása, a gondolatmenet eltérítése melléktémával 
vagy súlytalan ellenvetéssel, spekulatív vagy önmagában is bi-
zonyításra szoruló érvek alkalmazása, sugalmazás ismételt állí-
tással, előítéletek vagy indítékok tulajdonítása a vitapartnernek 
– túlmenően talán a nevesített jelentéstípusoknak, mint rejtett 
információknak a szövegbe kódolása hatékonyabb befolyásoló 
eszköznek minősül. A pozitív vagy negatív konnotálás, az elő-
feltételezés vagy az implikálás a stratégiai kommunikáció esz-
köztárának talán legfontosabb technikájának tekinthető.
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5. Záró gondolatok

A békéltető eljárás eredményes lefolytatásához tehát elengedhe-
tetlen, hogy a közvetítő a felek indulatait és érzelmeit felismerje, 
azokat megfelelően kezelje, és azok felhasználásával a konflik-
tust kiváltó valódi okokat feltárja. A valódi okok feltárásával le-
hetőség nyílik ugyanis a felek lényegi érdekeinek megértésére 
és a mindkét fél számára elfogadható megállapodás esetleges 
megkötésére a mediátor által alkalmazott stratégiai kommu-
nikáció segítségével. Egy közlekedési bűncselekmény kapcsán 
például az elkövető büntetőjogi felelősségének megállapítása 
esetén meghatározott időre elvennék a jogosítványát, illetve 
meghatározott pénzösszeg fizetésére köteleznék. Az elkövető 
érdeke lehet a közvetítői eljárásban, hogy ne fizessen lényegesen 
nagyobb összeget a sértett részre, mint amennyire peres eljárást 
követően köteleznék, különösen, ha jogosítványát csak rövidebb 
időre vennék el. Eltérő helyzet keletkezik abban az esetben, 
ha a jogosítvány elvétele az elkövető számára lényegesen nagy 
hátránnyal jár. A sértett oldalán a közvetítői eljárás azonnali 
kártérítés vagy más jóvátételi forma azonnali megállapításaként 
jelentkezhet, alku hiányában ugyanis bizonytalan az esetleges 
kártérítési összeg mértéke, és a megfizetés időpontja. A felvázolt 
jogeset is mutatja, hogy esetenként eltérő érdekeket kell az eljáró 
közvetítőnek felismerni, majd azt megfelelő közvetítési techni-
ka és befolyásolás eszközével előadni az eljárás során.  E folya-
mat során a nevezett kommunikációs és metakommunikációs 
eszközök alkalmazása feltétlenül szükséges az eljárás céljának 
elérése érdekében.

Törő Blanka:

A hallgatás jogának megítélése
az Európai Unióban

Bevezetés

A hallgatás joga széles körben elismert eljárási garancia, ennek 
ellenére szinte megszületésétől kezdve szkepszis övezi és a viták 
nem csak a jog terjedelméről, korlátairól folynak.1 

A hallgatás joga az ártatlanság vélelmének felállítása alap-
ján kiosztott bizonyítási teherből eredeztethető, egyben a terhelt 
számára biztosított kedvezmények körét bővítő eljárási garancia. 
A hallgatás jogának gyakorlása a terhelt „nem cselekvésében”, 
azaz valamely tevésre kötelező felhívás megtagadásában ölt tes-
tet. A hallgatás joga szoros összefüggésben áll az önvádra köte-
lezés tilalmával, annak részjogosítványát képezi. 

Ellentétben számos fairness jogosítvánnyal a hallgatás joga 
nem abszolút jog, ugyanis bizonyos esetekben korlátozható, 
egyes eljárási cselekmények tekintetében nem érvényesíthető. A 
korlátozások mögött alapvetően az állam azon kötelezettségének 
teljesítéséhez fűződő érdek húzódik meg, mely a bűncselekmé-
nyek felderítésére és a bűnösök méltó megbüntetésére irányul. A 
hallgatás jogának gyakorlása nem lehetetlenítheti el a bűnüldö-
ző szervek munkáját és nem állíthat leküzdhetetlen akadályt a 
vádlót terhelő bizonyítási kötelezettség kimerítésének.

A hallgatás joga nemcsak a hazai, hanem az Európai Unió 
jogalkalmazóit is véleményalkotásra ösztönözte. Jelen tanul-
mányban elsőként a jog nemzetközi gyökereire kívánok rámu-
tatni, majd röviden szólók az Emberi Jogok Európai Bíróságá-
nak (a továbbiakban: Bíróság) a hallgatás jogával kapcsolatos 

1 Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában.  Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó, Budapest, 2007. 248.
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döntéseiről, végezetül a tanulmány terjedelmi korlátaira is fi-
gyelemmel az ártatlanság vélelmének és a saját tárgyaláson való 
jelenlét jogának megerősítéséről szóló irányelv javaslat vonatko-
zó rendelkezéseit kívánom ismertetni.

Kitekintés: a hallgatás jogának jelenléte nemzetközi dokumen-
tumokban és a Miranda döntés

Az emberi jogok nemzetközi jogi védelmére vonatkozó törek-
vések a XIX. század második felében, illetve a két világháború 
közti időszakban jelentek meg elsőként. A II. világháború talán 
egyetlen pozitív hagyatékaként az emberi jogok nemzetközi vé-
delmének gondolata egyre erősödni látszott, viszont a XX. szá-
zad második felében a védelem még meglehetősen töredezett 
volt.2 

A hallgatás jogának elismerésére az ENSZ Közgyűlése 
XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (a további-
akban PPJNE) került sor. A PPJNE 14. cikkének 3. pontjának 
g) pontja az önvádra kötelezés tilalmát és a hallgatás jogát jut-
tatja érvényre:

„Az ellene emelt vád elbírálásakor mindenkinek teljes és 
egyenlő joga van legalább a következő biztosítékokra: …g) ne 
lehessen kényszeríteni arra, hogy saját maga ellen tanúskodjék 
vagy beismerje bűnösségét.”

A hallgatás jogát a Nemzetközi Büntető Bíróság 1998. évi 
Statútuma is rögzíti a vádlott jogait szabályozó 67. cikk (1) be-
kezdésének g) pontjában: „nem kényszeríthető (a vádlott) arra, 
hogy vallomást tegyen vagy bűnösségét beismerje, és arra sem, 
hogy anélkül hallgasson, hogy az ilyen hallgatást figyelembe 
vennék a bűnösség vagy az ártatlanság megállapításánál.”

2 Kardos Gábor: Az emberi jogok nemzetközivé válása. In: Emberi jogok (szerk. Halmai 
Gábor és Tóth Gábor Attila). Osiris Kiadó, Budapest 2003. 66.

A hallgatás jogával kapcsolatosan az Egyesült Államok Leg-
felsőbb Bíróságának 1966-os döntése meghatározó jelentőséggel 
bír. Az ügyben megfogalmazott és széles körben „Miranda fi-
gyelmeztetésként” elterjedt szabályozás számos európai ország, 
így hazánk büntető eljárási jogába is beszivárgott. 

Az ügyben az esküdtszék a vádlottat húsz évtől harminc évig 
terjedő szabadságvesztésre ítélte a rendőrségen - két órás kihall-
gatását követően tett - beismerő vallomása, valamint a sértett 
ellentmondásokkal színezett vallomása alapján. Kétórás kihall-
gatása során a vádlott számára egyszer sem ajánlották fel, hogy 
beszéljen ügyvéddel, valamint aláírattak vele egy papírt, mely 
szerint önként, kényszer hatása nélkül tett vallomást.  Az elítélt 
kijelölt ügyvédje több fellebbezést is benyújtott az ítélet ellen, 
így került az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé, mely hatályon kívül 
helyezte a döntést és lefektette a kihallgatás során alkalmazandó 
figyelmeztetések garanciális szabályait.3 

A Miranda v. Arizona ügyben4 hozott döntésében az Egyesült 
Államok Legfelsőbb Bírósága kifejtette, hogy „bármely, a ha-
tóság őrizetében lévő vagy személyi szabadságától más módon 
megfosztott személy kihallgatása megkezdésekor figyelmeztetni 
kell arra, hogy joga van hallgatni, ha e joga ismeretében mégis 
válaszol a hozzá intézett kérdésekre, válaszait bizonyítékként fel 
lehet ellene használni, joga van rendőrségi kihallgatás előtt, illet-
ve alatt bármikor ügyvéddel tanácskozni, ha nincs pénze ügyvéd-
re, díjmentesen gondoskodnak számára védő kirendeléséről”5. 

A kihallgatás és az annak alapján született nyilatkozatok, 
vallomások tehát kizárólag abban az esetben lehetnek felhasz-
nálhatóak és érvényesek, ha azok önkéntességen alapulnak, a 
rendőrség a kihallgatás során megfelelően figyelmeztette a ki-
hallgatott személyt és megtette a szükséges lépéseket a jogainak 
biztosítása érdekében.6

3 Szikinger István: Miranda-ügy. Belügyi szemle 1990/3. 112.
4 Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)
5 Jungi Eszter: A „Miranda-figyelmeztetés, avagy a hallgatás joga a magyar büntetőeljárás-
ban. In: Jog-Állam-Politika. Jog- és politikatudományi folyóirat, 2011/3. 49-50.
6 Németh Zsolt: A kényszervallatás kriminológiája –avagy a kényszervallatás ártalmairól. 
Belügyi szemle 2000/7-8. 116.
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A figyelmeztetés tehát egyfajta általános tájékoztatási köte-
lezettséget ír elő a hatóságok számára, amelynek eredményeként 
a büntetőeljárás alá vont személy nemcsak saját jogairól, hanem 
az állam kikényszeríthető kötelezettségeiről és szerepvállalásá-
ról is tudomást szerez.

 

A hallgatás joga az EJEB gyakorlatában

Míg az önvádra kötelezés tilalmát, és az annak részét képező 
hallgatás jogát a PPJNE kifejezetten rögzíti, addig az Unió leg-
fontosabb emberi jogi dokumentumai nem tartalmaznak ren-
delkezést e jogot illetően. A hallgatás jogának jelenlétéről és 
elismeréséről csak közvetett módon, a Bíróság döntéseiből nyer-
hetünk visszajelzést.

A Bíróság 1993-ban Funke v. Franciaország7 ügyben hozott 
ítéletével először ismerte el a terhelt hallgatáshoz való jogát. A 
Bíróság megállapította, hogy a hallgatáshoz való jog - csakúgy, 
mint számos más büntetőeljárási garancia -, a tisztességes eljárás 
követelményének egyik alkotóelemét képezi.

A tisztességes eljárás kiemelt helyet foglal el az emberi jogok 
katalógusában, a büntetőeljárás egyik legfontosabb garanciája-
ként szokás említeni.8 Az emberi jogok európai integrációjának 
történetében az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmé-
ről szóló európai egyezmény (közismert nevén: Emberi Jogok 
Európai Egyezménye, röviden: Egyezmény, rövidebben: EJEE) 
életbe léptetése mérföldkőnek számított. Az Egyezményt az 
Európa Tanács keretén belül fogadták el Rómában 1950. no-
vember 4-én.

A tisztességes eljáráshoz való jogot az EJEE 6. cikke foglalja 
magában, de tartalmának meghatározásában mind a Bizottság; 

7 Funke v. France 10828/84 (25/02/1996).
8 Kőhalmi László: Az alkotmányos jogállami büntetőeljárási kívánalmai. In: A demokrácia 
deficitje avagy a deficites hatalomgyakorlás. Szerk.: Csefkó Ferenc-Horváth Csaba. Pécsi 
Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar- Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület. 
Pécs, 2008. 170.

mind az Egyezményben és a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvek-
ben biztosított jogok érvényre juttatása érdekében felállított Bí-
róság jelentős szereppel bír.

A 6. cikk értelmében „mindenkinek joga van arra, hogy ügyét 
a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztes-
ségesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon 
határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, il-
letőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottsá-
gát illetően. Az ítéletet nyilvánosan kell kihirdetni; a sajtónak 
és a közönségnek a tárgyalóterembe történő belépést azonban 
meg lehet tiltani a tárgyalás teljes időtartamára vagy egy ré-
szére annyiban, amennyiben egy demokratikus társadalomban 
az erkölcsök, a közrend, illetőleg a nemzetbiztonság érdekében 
szükséges; ha e korlátozás kiskorúak érdekei vagy az eljárásban 
résztvevő felek magánéletének védelme szempontjából szük-
séges; illetőleg annyiban, amennyiben ezt a bíróság feltétlenül 
szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben 
olyan különleges körülmények állnak fenn, melyek folytán a 
nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetné.” 

A Funke ügy alapjául szolgáló tényállás szerint a kérelme-
ző külföldi vagyontárgyairól való információszerzés érdekében 
lakásán a vámtisztviselők rendőr kíséretében helyszíni vizsgála-
tot végeztek. A kérelmező bár elismerte, hogy vannak külföldi 
bankszámlái, azonban azt állította, hogy nem állnak rendelke-
zésére banki bizonylatok, azaz a tisztviselők erre irányuló kéré-
sei ellenére nem bocsátotta rendelkezésükre a kért dokumentu-
mokat, amelyek közül azonban néhányat - külföldi banki csekk-
könyveket és számlakivonatot -, a lakás átkutatását követően a 
tisztviselők megtaláltak. A pénzügyi jogszabályok megsértése 
nem vezetett büntetőeljárás megindításához, ugyanakkor ami-
att, hogy nem bocsátotta rendelkezésre a hatóság által kért do-
kumentumokat, azaz nem működött együtt a hatósággal, eljá-
rást indítottak ellene és több alkalommal bírsággal sújtották. 

A Bíróság az ügyben marasztaló döntést hozott és kimondta, 
az EJEE 6. cikkében foglaltak megsértését. Az ítélet szerint a 
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6. cikk (1) bekezdése azért sérült, mert a hatóságok megkísérel-
ték a panaszost olyan inkrimináló bizonyítékok szolgáltatására 
kényszeríteni, amelyeket más módszerrel nem voltak képesek 
megszerezni.9

A Bíróság döntése azért sem volt meglepő, mert a hallga-
tás joga szorosan összefügg az ártatlanság vélelmével, melyet a 
Bíróság már korábbi döntéseiben is a tisztességes eljárás részjo-
gosítványai közé sorolt. Jól látható, hogy a Bíróság meglehető-
sen széles körben értelmezte a hallgatáshoz való jogot, sugallva, 
hogy a jog tiltja azt is, hogy a terhelttől akarata ellenére ujjlenyo-
matot, vérmintát vegyenek, vagy egyéb bizonyíték bemutatására, 
átadására felszólítsák. Az ítélet tehát nem adott magyarázatot az 
elv tartalmára vagy hatókörére, csupán elismerte annak létjogo-
sultságát, majd a jog megsértéséhez hátrányos jogkövetkezmé-
nyeket fűzött.

A Saunders v. United Kingdom10 ügyben a Bíróság a koráb-
bi ítéletében meg nem válaszolt kérdésekre próbált útmutatást 
adni. A Funke ítéletet számos kritika érte, hiszen a hallgatáshoz 
való jog fenti értelmezésével teljesen útját állta a bűn üldözésé-
nek és a bűncselekmények felderítésének. A bizonyítékok be-
szerzése és értékelése komoly akadályba ütközött az ítélet első 
olvasata alapján, mely a jog gyakorlásának igen széles körben 
engedett teret.

Az ügyben a kérelmező egy vállalat vezérigazgatója volt, 
amikor cége megvásárolt egy másik céget az egyik konkuren-
sével folytatott tőzsdei harc után. 1986 decemberében a Keres-
kedelmi és Ipari Minisztérium felügyelői vizsgálatot indítottak 
azon állításokat illetően, melyek szerint a kérelmező cége a tőzs-
de-csata ideje alatt mesterségesen tartotta fenn, illetve tornázta 
fel részvényei árát a részvényárak szabályellenes támogatásával.

A felügyelők kilenc alkalommal hallgatták meg a kérelmezőt 
- mindannyiszor jogi képviselői jelenlétében -, akinek törvényi 

9 Bárd im. 258.
10 Saunders v. the United Kingdom 19187/91 (17/12/1996).
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kötelezettsége volt a kérdésekre válaszolni. Ha ezt nem tette 
volna meg, a bíróság pénzbüntetésre vagy két évig tartó szabad-
ságvesztésre ítélhette volna az igazságszolgáltatás akadályozása 
miatt. A felügyelők a rendelkezésre alló dokumentumok alapján 
arra következtettek, hogy alapos gyanú van arra, hogy bűncse-
lekményt követtek el. Így a megelőző eljárás során beszerzett 
valamennyi iratot, jegyzőkönyvet átadták az ügyészségnek, és a 
nyomozóhatóságon keresztül megindult a büntetőeljárás. A ké-
relmező ellen rövid határidőn belül 15 pontból álló vádemelésre 
került a sor. 

A Crown Court előtt folyó előzetes eljárásban a kérelmező 
azt kérte a bíróságtól, hogy ne fogadja el azon meghallgatás-
ról készült összefoglalókat, amelyek a felügyelők által lefolyta-
tott büntetőeljárást megelőző eljárás alapján váltak a bizonyítás 
anyagává. Bár az eljáró bíró helyt adott a kérésnek, az ügyészség 
meggyőző fellépésének eredményeként a kérelmezőt tizenkét 
vádpontban bűnösnek mondták ki és börtönbüntetésre ítélték. 
A kérelmező fellebbezése folytán csupán egy vádpont tekinte-
tében ért el változást, a Lordok Háza pedig nem engedélyezte a 
semmisségi kérelem benyújtását.

1994. december 22-én újabb bizonyítékokra tekintettel a mi-
niszter a kérelmező és vádlott-társai ügyét a fellebbviteli bíróság 
elé utalta vissza, de a fellebbezés ismét elutasításra került, mind-
amellett a bíróság megtagadta a Lordok Házához benyújtandó 
kérelemhez szükséges, az ügyben közérdekű jelentőségű jogkér-
dés fennforgásáról szóló tanúsítványt kiállítását. 

A Bizottsághoz 1988. július 20-án nyújtott be panaszt a ké-
relmező, amelyet elfogadhatónak nyilvánítottak. A Bizottság 
jelentésében tizennégy szavazattal egy ellenében a 6. cikk meg-
sértését állapította meg és az ügyet a Bíróság elé terjesztette. 

A Bíróságnak jelen ügyben a Funke esettől eltérően abban 
kellet állást foglalnia, hogy a büntetőeljárást megelőző hatósági 
eljárás során kényszer alkalmazása mellett beszerzett, és akár 
a megalapozott gyanú meglétét is alátámasztó dokumentáció, 
valamint terhelti nyilatkozat bizonyítékként szolgálhat-e a bűn-
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vádi per során, illetve sérti-e az önvádra kötelezés tilalmát és a 
terhelt hallgatáshoz való jogát. Ebben az esetben tehát nem az 
képezte a vita tárgyát, hogy a vádlott kikényszerített „vallomása” 
sérti-e a tisztességes eljárás követelményét és annak részjogosít-
ványait, hanem az, hogy annak felhasználása eredményezheti-e 
a 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak megsértését.

A Bíróság kiemelte, azon túl, hogy senki nem köteles magát 
bűncselekmény elkövetésével vádolni, a hallgatáshoz való jog az 
általánosan elismert nemzetközi normák részét képezi, illetve az 
Egyezmény 6. cikkében szabályozott tisztességes bírósági eljá-
ráshoz való jog középpontjában található, szorosan kapcsolódik 
a 6. cikk 2. pontjában biztosított ártatlanság vélelméhez. A jog, 
mely szerint senki nem köteles magát bűncselekmény elköveté-
sével vádolni, elsősorban arra irányul, hogy tiszteletben tartsa a 
vádlott elhatározását a hallgatásra.

A Bíróság a kényszer alatt tett vallomás büntetőeljárás so-
rán történő későbbi felhasználását az önvádra kötelezés tilalma 
megsértésének minősítette. A Funke ítélettől eltérően a Bíróság 
kiemelte azonban, hogy a tilalom nem tiltja a büntetőeljárásban 
a gyanúsított akaratától függetlenül létező adatok felhasználá-
sát, amelyeket a vádlottól akár kényszerítő erő felhasználásával 
szereztek meg, így például a szondázás, a vérvétel, vagy a vize-
letvizsgálat eredménye. „Az ítélet rendelkezései tehát arra lát-
szanak utalni, hogy ténylegesen különbség tehető kétféle bizo-
nyíték között, azaz a vádlott nem köteles ugyan terhelő nyilat-
kozatot tenni, azonban a terhelő adatokat köteles rendelkezésre 
bocsátani.”11

Hasonlóan végződött a J.B. v. Svájc12 ügy, melyben a ha-
tóságok az adócsalással gyanúsított kérelmezőt összesen négy 
alkalommal pénzbírsággal sújtották, mert nem szolgáltatott do-
kumentumokat részükre. 

11 Barkányi Tímea: Az önvádra kötelezés tilalma az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogá-
ban. In: Themis. Az ELTE Állam-és Jogtudományi  Doktori Iskola elektronikus folyó-
irata, 2006/2. 8.
12 J.B. v. Switzerland 31827/96 (03/05/2001).
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A megválaszolandó kérdés arra irányult, hogy sérti-e a 6. 
cikket az a kiszabásra került szankció, mely a vádlottat valamely 
dokumentum kiadásának megtagadása miatt sújtotta. A Bíró-
ság kifejtette, hogy az iratok átadásával tulajdonképpen önmaga 
ellen szolgáltatott volna bizonyítékot a kérelmező, így az ellene 
kiszabott szankciók sértették az Egyezmény 6. cikkében foglal-
takat.13 

Bár a Saunders ügyben hozott ítélet indokai ebben a döntés-
ben is fellelhetők; alapvető különbségként mégis megmutatko-
zik az, hogy a Saunders ítéletnek a vádlott akaratától függetlenül 
létező anyagok listájához képest ebben az esetben a Bíróság csak 
a vér- és vizeletmintát említi, míg a határozatnak megfelelően 
beszerezett bizonyítékokat nem tekinti a hallgatás jogát érintő 
indokolatlan korlátozásnak.

A Murray v. United Kingdom14 ügyben a Bíróság megismétel-
te az alaptételt: a hallgatás joga tisztességes eljárás sarokköve, 
védelmet nyújt az elfogadhatatlan kényszerrel szemben. Ugyan-
akkor rögzítette, hogy a jog nem abszolút jog, nem garantálja 
azt, hogy a bíróságok a hallgatást a bizonyítékok értékelése so-
rán semmiképp sem fogják figyelembe venni.

A bíróság kifejtette azt is, hogy a szabad bizonyítás és a bi-
zonyítékok szabad mérlegelésének elvére figyelemmel az adott 
ügyben eljáró bíró döntésének meghozatalakor minden releváns 
tényre, körülményre figyelemmel lehet és értékelheti azt, így 
nincs akadálya annak sem, hogy a vádlott védekezéséből követ-
keztetéseket vonjon le, és esetleges hallgatását értékelje.

A hallgatáshoz való jog korlátozhatósága azonban nem ve-
zethet oda, hogy csupán erre tekintettel egy másik jogszabály 6 
hónapi szabadságvesztéssel fenyegesse a jog gyakorlóját (Heaney 
and McGuinness v. Ireland) vagy a bíró a jog gyakorlását közvet-
ve a vádlott bűnösségeként értékelje. (Beckles v. UK)15

13 Grád András: Büntetőjogi és Büntetőeljárási kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságá-
nak gyakorlatában. Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 64.
14 Murray v. United Kingdom 08/02/1996
15 Uo. 64.
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A hallgatás jogára vonatkozó strasbourgi esetjog korán sem 
tekinthető egységesnek a jog tartalmának kérdésében. Noha a 
tanulmány terjedelmi korlátaira tekintettel nem vállalkoztam a 
Bíróság gyakorlatának és eseti döntéseinek kimerítő jellegű be-
mutatására az ismertetett döntésekből egyértelműen kirajzoló-
dik, hogy a hallgatás jogára történő eredményes hivatkozás és a 
tisztességes eljáráshoz való jog sérelmének megállapítása mindig 
egy adott ügy vonatkozásában értékelhető. 

A Bíróság esetjogából azonban teljes bizonyossággal követ-
kezik az, hogy az ártatlanság vélelemének részét képező hall-
gatás joga a tisztességes eljárás érvényesülésének egyik alapvető 
kritériuma.

A hallgatás joga az uniós jogalkotás színterén

A hallgatás jogának tartalma, megítélése és korlátozhatósága 
nemcsak a Bíróság esetjogában, hanem az Európai Unió tag-
államainak büntetőeljárási szabályozásában is eltérő képet mu-
tat figyelemmel arra, hogy „az emberi jogok valóságos sorsát az 
adott jogrendszer sajátosságain kívül alapvetően befolyásolja az 
a politikai rendszer, amelynek keretei között érvényesül.”16

A tagállamok bűnvádi perrendtartásában a fentiekből adó-
dóan egyes eljárási garanciák nem azonos módon érvényesül-
nek, és függetlenül a kötelező erejű uniós normáktól gyakorta 
találkozhatunk jogsértő gyakorlattal.

A kölcsönös elismerésen és bizalmon alapuló igazságszolgál-
tatási rendszer kialakítása érdekében a Bizottság a Stockholmi 
Programban felkérést kapott arra, hogy terjesszen elő javaslato-
kat a gyanúsítottak és a vádlottak eljárási jogainak megerősíté-
sére. 

16 Földesi Tamás: Az emberi jogok ellentmondásos helyzete Magyarországon. Acta Humana 
1994/15-16. 71.
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A jogalkotási program keretében 2010-ben elfogadásra ke-
rült a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és for-
dításhoz való jogról szóló irányelv; 2012-ben a büntetőeljárás 
során a tájékoztatáshoz való jogról szóló irányelv; majd 2013-
ban az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról, valamint 
a szabadságelvonáskor történő tájékoztatáshoz való jogról szóló 
irányelv.

Az európai büntető igazságszolgáltatási térség további erősí-
tése érdekében napjainkban a büntetőeljárás során az ártatlanság 
vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való 
jelenlét jogának megerősítéséről szóló irányelv javaslat17 (a to-
vábbiakban: javaslat) elfogadását célzó eljárás van folyamatban.

A javaslat az ártatlanság vélelmének egyik garanciális jo-
gosítványaként kezeli a hallgatás jogát és minimumszabályok 
lefektetésével igyekszik biztosítani a hatékony jogérvényesítést 
valamennyi tagállamban.

A javaslat 7. cikke tartalmazza a hallgatáshoz való joggal 
kapcsolatos minimumszabályokat. A 7. cikk (1) bekezdésében 
foglaltak szerint „a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
gyanúsítottnak vagy vádlottnak a bűnüldöző vagy igazságügyi 
hatóságok általi kihallgatás során jogukban áll hallgatni azzal a 
bűncselekménnyel kapcsolatosan, amelynek elkövetésével gya-
núsítják vagy vádolják őket”.

A (2) bekezdés a tagállamoknak tájékoztatási kötelezettséget 
ír elő a joggal kapcsolatban, melynek ki kell terjednie a jog tar-
talmára, valamint a jog gyakorlásának és az arról való lemondás 
következményeire.

A (3) bekezdés kifejezetten előírja, hogy „az önvádra kötele-
zés tilalma nem használható fel az eljárás későbbi szakaszában a 
gyanúsított vagy vádlott ellen, és nem tekinthető a tények meg-
erősítésének”.

17 Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a büntetőeljárás során az ártatlanság 
vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősí-
téséről - COM(2013) 821 final – 2013/0407 (COD)
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A (4) bekezdés kimondja, hogy a hallgatáshoz való jog meg-
sértésével szerzett bármilyen bizonyítékot ki kell zárni az eljá-
rásból, hacsak az ilyen bizonyíték felhasználása nem sérti meg 
az eljárás általában vett tisztességes mivoltát.

A javaslat előremutató rendelkezéseket tartalmaz a hallga-
táshoz való jog értékelése és értelmezése kapcsán. Ebben a kör-
ben a Bíróság gyakorlatát is alapul veszi, azonban azon némely 
esetben túlmutat.

A jog gyakorlására kiterjedő tájékoztatásban fellelhetőek az 
USA Legfelsőbb Bíróságának jogalkalmazása által életre hívott 
„Miranda-figyelmeztétésből” ismeretes elemek. A javaslat értel-
mezésében a hallgatás jogának védelme erősödik, egyfajta elto-
lódás érzékelhető a jog abszolút volta felé. Míg a Murray ügy-
ben hozott döntés értelmében lehetővé vált az eljáró bíróságok 
számára, hogy a vádlott hallgatását a terhére értékeljék, addig a 
javaslat a 7. cikk (3) bekezdésével kifejezetten gátat szab az ilyen 
eredménnyel járó következtetéseknek.

 A jog megsértésével szerzett bizonyítékok felhasználását a 
javaslat ugyan tiltja, ahhoz kapcsolódó hátrányos jogkövetkez-
mény alkalmazását viszont mellőzi, amennyiben az ilyen bizo-
nyíték nem sérti az eljárás tisztességét. A javaslat ezen előírását 
annak véleményezése során többen bírálták figyelemmel arra, 
hogy a kivétel megteremtése lehetőséget teremt arra, hogy az 
ártatlanság vélelmének magas szintű és általános érvényű pa-
rancsát lerontsa.

Az irányelv elfogadása valószínűsíthetően számos tagállam 
büntetőeljárási gyakorlatára hatással lesz, az átültetés eredmé-
nyessége azonban csupán a formálódó jogalkalmazás során ítél-
hető majd meg.

Záró gondolatok

Ahogy arra a római filozófus Lucius Annaeus Seneca is rámu-
tatott: “Az igazság beszéde egyszerű.” Ezen gondolatmenet alapján 
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az ártatlanok szívesebben adnak hangot igazuknak, míg a bűnö-
sök inkább mély hallgatásba merülnek. 

Vajon mennyire várható el az ügy bírájától, hogy a bizo-
nyítékok mérlegelésekor a vádlott némaságát ne annak kárára 
értékelje? A hatályos magyar büntetőeljárási törvény 12. § (1) 
bekezdésében kimondja, hogy a bíróság feladata az igazságszol-
gáltatás. A hallgatás joga kétség kívül megnehezítheti az igaz-
ság felderítését, a bizonyítást kedvezőtlen irányba sodorhatja. A 
jogával élő terhelt gyakran válhat a büntetőeljárás kiismerhe-
tetlen alakjává, a kételyek és félreértések feloldását akadályozó 
szereplővé. Ebben a bizonytalan helyzetben kell az eljáró bíró-
nak megalapozott és mindenre kiterjedő ítéletet hoznia és ele-
get tennie a hivatkozott szakasz parancsának. A bíró oldaláról 
vizsgálva a hallgatás jogát gyakorló terhelt nem kis veszélyekkel 
járhat.

Ugyanakkor a terhelt vallomásának értéke vajon azonos 
megítélés alá esik-e a vallomások „piacán”? Érdemes-e egyál-
talán szólni, ha a terhelt mondanivalóját minden esetben meg-
kérdőjelezik? 

A hallgatás jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések, ké-
telyek szorosan összefonódnak a büntetőeljárás egyéb rendelke-
zéseivel, az irányadó jogalkalmazói gyakorlattal. A téma hatá-
rok átívelő aktualitásához a fentiek fényében nem férhet kétség. 
A problémák megoldása ugyan még várat magára, a javaslat által 
vázolt iránymutatás a hallgatás jogának megítélésével kapcsolat-
ban mindenképpen üdvözítően hat.
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Fejesné Varga Zita:

A helyszíni bírság és a pénzbírság
végrehajtásával, átváltoztatásával kapcsola-

tos illetékességi szabályok értelmezése1

Bevezetés

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2013. 
szeptember 01. napját követő módosítása után a helyszíni bírság 
elzárásra átváltoztatása tárgyában indult bírósági eljárások tö-
megében vitássá vált az eljáró bíróság illetékessége.

 Számos alkalommal előfordult az, hogy az eljárás alá vont 
személyt helyszíni bírság megfizetésével sújtotta a rendőrkapi-
tányság, az eljárás alá vont személy a bírságot nem fizette meg és 
közérdekű munkavégzésére sem jelentkezett az illetékes állami 
foglalkoztatási szervnél. A rendőrség ebben az esetben az el-
követő lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak küldte 
meg az iratokat az elzárásra történő átváltoztatás iránt intézke-
dés végett, mely fölveti az egyes járásbíróságok közötti negatív 
illetékességi összeütközés kérdését. 

Az átváltoztatással kapcsolatosan több jogértelmezést igény-
lő kérdés is felmerült a témában hozott határozatok tükrében:2

A szabálysértési törvény végrehajtást foganatosító eljárási 
cselekményt sehol nem taglalja, nem értelmezi. A jogértelmezé-
si vitában érintett ügyekről általánosságban elmondható, hogy a 
helyszíni bírságot kiszabó szerv és az elkövető lakóhelye szerint 
illetékes szabálysértési hatóság közötti iratmozgást megalapozó 
határozat hiányzik, vagyis nem állapítható meg, hogy a hely-

1 A tanulmány 2014. szeptember 26. napján a Debreceni Ítélőtáblán megtartott regioná-
lis szabálysértési konferencia tükrében készült összefoglaló jelentés tartalmi kivonata.
2 A felvázolt esetkörök a gyakorlatban előforduló értelmezési kérdéseket taglalják.

színi bírságot kiszabó szerv áttette-e az ügyet az átváltoztatás 
kezdeményezése iránt. 

Problémaként merült fel az is, hogy a rendőrség által kisza-
bott helyszíni bírságok végrehajtása során a rendőrség a szabály-
sértési törvény illetékes szabályait a bíróságtól eltérően értel-
mezte. A rendőrségi gyakorlat szerint ugyanis helyszíni bírság 
végrehajtása érdekében az elkövető lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságnak kell intézkedni. Ennek megfelelően a 
helyszíni bírság kiszabásáról szóló nyomtatványok az elkövető 
lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság részére kerülnek 
megküldésre abban az esetben, ha a helyszíni bírságot egyebek-
ben nem az elkövető lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitány-
ság szabta ki, így a végrehajtást kiszabó, illetve a végrehajtást 
foganatosító szerv egymástól elválik a bírói értelmezés szerint. 
Egyes álláspontok szerint ennek megoldása lehet, ha az átvál-
toztatási indítvány vonatkozásában a bíróság az átváltoztatást 
mellőzi és megállapítja, hogy a végrehajtási eljárásban törvény-
sértés merült fel, ezért a végrehajtó szervet a végrehajtási eljárás 
folytatására utasítja. Más értelmezés szerint szükségesnek mu-
tatkozik annak pontos meghatározása a szabálysértési tv.-ben, 
hogy az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye vagy az elkövetés 
helye szerinti szabálysértési hatóság gondoskodik-e a kiszabott 
helyszíni bírság végrehajtásáról.

Mindezzel kapcsolatosan a gyakorlatban többféle megoldási 
mód is kialakult: Az egyik az, hogy a kiszabó rendőrkapitányság 
szerint illetékes bíróságot jelöli ki, míg a második megoldás az 
volt - mely több határozatban megjelent - hogy a végrehajtást 
foganatosító bíróság kijelölésére kerül sor. A bíróság csak azt 
vizsgálja hogy melyik szabálysértési hatóság intézkedett a vég-
rehajtás iránt, tehát csak a 141. § (6) bekezdés b) pontját figyeli, 
és nincs tekintettel a 141. § (2) bekezdésében foglaltakra. Az is 
felmerült továbbá, hogy a két variációt együttesen kell alkal-
mazni, amennyiben a végrehajtást foganatosító és a helyszíni 
bírságot kiszabó szabálysértési hatóság eltérő, úgy a végrehajtást 
foganatosító szabálysértési hatóságot végrehajtási eljárás lefoly-
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tatására utasítja azzal, hogy a végrehajtás során megsértették a 
141. § (2) bekezdésében foglaltakat. Ebben a körben ésszerűnek 
tekinthető az a megoldás tehát, hogy az elkövető a lakóhelye 
vagy a tartózkodási helye szerinti munkaügyi kirendeltségen fog 
jelentkezni, ha meg akarja váltani a bíróságot közérdekű mun-
kával és ez esetben pedig a hozzá legközelebb eső szabálysértési 
hatóság fogja a munkaügyi központot erről értesíteni.

Jogszabályi háttér

A szabálysértési törvény értelmében a szabálysértési hatóságok 
által kiszabott pénzbírság, valamint a rendőrség, a járási hivatal 
arra felhatalmazott ügyintézője, a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
vámszerve által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról a ki-
szabó szerv szabálysértési hatósága gondoskodik.3

Abban az esetben, ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni 
bírságot, a határozat jogerőre emelkedésétől számított határidőn 
belül nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság a meg nem fizetett 
bírság szabálysértési elzárásra átváltoztatásának szükségessége 
esetén az ügy iratait haladéktalanul megküldi a végrehajtást fo-
ganatosító szabálysértési hatóság székhelye szerint illetékes já-
rásbíróságnak. 4

A hivatkozott törvényszövegből látható, hogy elkülönül a 
kiszabó és a végrehajtást foganatosító szabálysértési szerv el-
nevezés. A szab.tv. magyarázata akként fogalmaz, hogy azon 
helyszíni bírságot kiszabó szervek, amelyek nem tartoznak a (2) 
bekezdésben felsoroltak közé, a befizetésre nyitva álló határidőt 
követően továbbítják végrehajtásra az iratokat az általános sza-
bálysértési hatósághoz.5

3 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 141. § (2) bekezdése.
4 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 141. § (6) bekezdés b) pont.
5 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény magyarázata (Complex Jogtár 2014.)

Ebből következően az rögzíthető, hogy a magyarázatból is az 
következik (mivel a rendőrség nem a (2) bekezdésben rögzített 
hatóságok közé sorolt): az illetékességet nem az általános szabá-
lyok alapozzák meg a felvetett témakörben.

Rendőrségi gyakorlat

A Debreceni Ítélőtáblán előforduló kijelölési ügyek miatt, figye-
lemmel arra, hogy az egyes bírósági álláspontok nem voltak egy-
ségesek, a Debreceni Ítélőtábla beszerezte az ORFK Rendészeti 
Főigazgatóság egységes eljárási rendet kialakító állásfoglalását.6 
Az állásfoglalás szerint továbbra is a bejelentett lakó-vagy tar-
tózkodási hely szerinti szabálysértési hatóság illetékessége áll 
fenn, attól függetlenül, hogy a szabálysértési hatóságnak iga-
zodnia kell azon bírósági végzésekhez, amelyekben a kiszabó 
szerv szerinti illetékesség alkalmazására született döntés. Azon 
helyszíni bírság végrehajtási ügyekben, ahol az elkövetés helye 
nem esik egybe a helyszíni bírság szelvényen is rögzített lakó-
vagy tartózkodási hellyel, a végrehajtási eljárásban a lakóhely-
tartózkodási hely, ennek hiányában az elkövetés helye szerint 
illetékes szabálysértési hatóságnak kell eljárnia, mivel a kiszabó 
szerv alatt nem a kiszabó rendőr szolgálati helye szerinti kapi-
tányságot, hanem magát a rendőrséget kell érteni.

Ebből kiindulva három esetkör nevesíthető, amikor a bíróság 
az elzárásra történő átváltoztatás mellőzése mellett utasítást ad a 
végrehajtási eljárás folytatására:
1. meghatározta a kiszabó szerv illetékességét és megnevezte az 

eljáró szabálysértési hatóságot - ez esetben  a rendőrségi gya-
korlat alapján a megnevezett szabálysértési hatóságnak kell 
megküldeni az iratokat.

2. meghatározta a kiszabó szerv illetékességét, de nem nevezte 
meg az eljáró szabálysértési hatóságot ez esetben  a rendőr-

6 ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály 29801/967/2013-14. 
Ált. szám 2014.február 26.
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ségi gyakorlat alapján a kiszabó szerv szerinti szabálysértési 
hatóságnak kell megküldeni az iratokat, amennyiben a hely-
színi bírságot szabálysértési hatósági jogkörrel rendelkező 
rendőri szerv szabta ki, illetőleg állományába tartozó rendőr 
szabta ki.

3. meghatározta a kiszabó szerv illetékességét, de nem nevezte 
meg az eljáró szabálysértési hatóságot- és a helyszíni bírsá-
got szabálysértési hatósági jogkörrel nem rendelkező rendőri 
szerv szabta ki, illetőleg állományába tartozó rendőr szabta 
ki, úgy az iratokat vissza kell küldeni a bíróságnak.
Az Országos Rendőr-főkapitányság kifejezésre jutatta, hogy 

a lakóhely, tartózkodási hely szerinti illetékességi szabály egyér-
telművé tételét a jogalkotó felé szorgalmazni fogják. 7

Megjegyzendő, hogy az eddig taglalt, részben eltérő gyakor-
lat is a jogszabály módosítása szükségességét veti fel abból az 
okból, hogy a korábban jelzett időponttól hatályos normaszöveg 
kétségtelenül alkalmas eltérő jogértelmezésre. 

A végrehajtás iránti intézkedést az elkövető lakóhelye szerinti 
szabálysértési hatóság kezdte meg 2013. augusztus 31. napjáig, 
2013. szeptember hó 1. napját követően ez a hatóság a helyszíni 
bírságot, pénzbírságot kiszabó szabálysértési hatóság.

A Kúria számos döntésében, így legelőször a Bkk.I.1383/2013. 
számú döntésében rámutatott arra, hogy a 2012. évi II. törvény 
2013. szeptember hó 1-jén hatályba lépett módosítása folytán 
a teljes végrehajtási eljárás átkerült az elkövető lakóhelye sze-
rinti szabálysértési fórumrendszertől, a szabálysértési büntetést 
kiszabó szabálysértési hatósághoz és az e hatóság székhelyéhez 
igazodó bírósághoz. 

A változás annyi, hogy amíg 2013. augusztus 31-ig a szabály-
sértési törvény szövege szerint a végrehajtás iránti intézkedést az 
elkövető lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság kezdte meg, 
addig a 2013. évi CXIII. törvénnyel történt módosítás hatályba 

7 ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály 29801/967/2013-14. 
Ált. szám 2014.február 26.

lépése, 2013. szeptember 1. után ez a hatóság a helyszíni bírsá-
got, pénzbírságot kiszabó szabálysértési hatóság.

A szabálysértési törvény 141. § (2) bekezdése tehát egyértel-
műen rögzíti, hogy a helyszíni bírság végrehajtásáról a kiszabó 
szerv szabálysértési hatósága gondoskodik. 

Míg a szabálysértési törvény 40. § (1) és (2) bekezdése ál-
talános illetékességi szabályként az elkövető lakóhelye szerin-
ti szabálysértési hatóságot jelöli meg és lehetőséget biztosít az 
ügy célszerűségi okból történő áttételére, addig a szabálysértési 
törvény 141. § (2) bekezdése speciális, kizárólagos illetékességi 
szabályt határoz meg.

A helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoz-
tatása a kiszabott szabálysértési szankcióhoz kapcsolódó sajátos 
végrehajtási eljárás.

Korábban a gyakorlatban eltérő álláspontok alakultak ki 
abban a kérdésben, mi tekintendő meghatározónak az eljáró 
bíróság illetékessége szempontjából azokban a szabálysértési 
ügyekben, amelyekben a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra 
történő átváltoztatása kérdésében kell dönteni. A Kúria hasonló 
ügyekben folytatott gyakorlata során meghozott határozataiban 
számos alkalommal kifejtette azt az álláspontját, miszerint a 
helyszíni bírság átváltoztatási eljárásának lefolytatására illeté-
kességgel rendelkező bíróságot az a körülmény határozza meg, 
hogy melyik szabálysértési hatóság intézkedett a helyszíni bír-
ság végrehajtása iránt.

Az eltérő gyakorlatot a Kúria is észlelte. Az említett kérdés-
ben az álláspontja az, hogy a szabálysértési ügyben kiszabott 
pénzbírság és helyszíni bírság elzárásra változtatásának szüksé-
gessége esetén az általánostól eltérő illetékességi szabály érvé-
nyesül.8 Az átváltoztatásról mindig a végrehajtást foganatosító 
szabálysértési hatóság székhelye szerinti illetékes járásbíróság 
határoz, függetlenül attól, hogy 2013. szeptember 1. napja előtt 
hatályban volt szabályok alapján az elkövető lakóhelye szerinti 

8 BH2014.73
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szabálysértési hatóság volt köteles a végrehajtás iránt intézkedni, 
ezt követően pedig a kiszabó szabálysértési hatóság. 

A szabálysértési törvény végrehajtási fórumrendszerét meg-
határozó azon elv, miszerint az átváltoztatás tárgyában eljárni 
jogosult bíróság illetékességét mindenkor a végrehajtás iránt in-
tézkedett szabálysértési hatóság székhelye alapozza meg, a sza-
bálysértési törvény 2013. szeptember 1-ét követő módosításával 
sem változott. 

Összegezve

1. A „végrehajtást foganatosító” hatóságon azt kell értenünk 
amely hatóság megküldte a bíróságnak átváltoztatásra az ira-
tot, az lesz a végrehajtás foganatosítója, melynek székhelye 
megalapozza a bíróság illetékességét.

2.  Az általánostól eltérő illetékességi szabály érvényesül ezen 
ügyekben.

3. Az átváltoztatásról mindig a szabálysértési ügyben végrehaj-
tást foganatosító hatóság székhelye szerinti illetékes járás-
bíróság határoz, függetlenül attól, hogy 2013. szeptember 
1. napja előtt hatályban volt szabályok alapján az elkövető 
lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság volt köteles intéz-
kedni, ezen időpontot követően pedig a szabálysértést elbí-
ráló pénzbírságot, helyszíni bírságot kiszabó szabálysértési 
hatóság. Amennyiben valamely szabálysértési hatóság már 
végrehajtást foganatosított, függetlenül attól, hogy ő szab-
ta-e ki vagy csak a végrehajtás iránt intézkedett ezekben az 
esetekben a végrehajtás iránt intézkedő székhelye határozza 
meg a bíróság illetékességét.

4. Az a tény, hogy az alapeljárásban törvénysértés merült föl, a 
bíróság kijelölés kérdésében való döntést nem érinti.
Azon esetben, ha az illetékességi összeütközés különböző 

törvényszékek területén lévő bíróságok között merül fel, akkor a 

magasabb szintű bíróság jár el.9 A bíróságok elnevezéséről, szék-
helyéről és illetékességi területéről szóló 2010. évi CLXXXIV. 
törvény melléklete az irányadó. Azonos ítélőtábla illetékességi 
területén lévő járásbíróságok között felmerült negatív illetékes-
ségi összeütközés esetén az eljáró bíróság kijelöléséről határozni 
jogosult magasabb szintű bíróság a melléklet szerinti ítélőtábla. 
A különböző ítélőtáblák illetékességi területén lévő járásbíróság 
között felmerült negatív illetékességi összeütközés esetében pe-
dig a magasabb szintű bíróság a Kúria.

A Kúria e tárgyban született döntései szükségszerűen irány-
mutatásul szolgálnak, így az azokra való hivatkozást és egyes 
döntések ismertetését e tárgykörben indokoltnak tartom:

1. A szabálysértési elzárásra történő átváltoztatás iránti el-
járás lefolytatására illetékességgel rendelkező bíróságot az a 
körülmény határozza meg, hogy melyik szabálysértési hatóság 
intézkedett a helyszíni bírság végrehajtása iránt. A kiszabó Bu-
dapesti XIII. kerületi Rendőrkapitányság a 2014. február 21-én 
kiszabott, de meg nem fizetett bírság végrehajtása érdekében az 
iratokat nem küldhette volna meg a Makói Rendőrkapitányság-
nak, mint az elkövető lakóhelye szerint illetékes hatóságnak, 
ugyanakkor az, hogy a végrehajtás iránt intézkedő hatóság egy-
ben rögzíti az átváltoztatás során eljáró bíróság illetékességét is 
a törvény szeptember elseji módosításával sem változott, így ek-
kor már a Makói Járásbíróság illetékessége rögzült. 

Végrehajtás iránt intézkedő szabálysértési hatóság székhelye 
mindkét esetben meghatározza az átváltoztatás tárgyában eljár-
ni jogosult bíróságot. Tehát, ha a végrehajtás iránti intézkedése-
ket az elkövető lakóhelye szerinti rendőrkapitányság foganatosí-
totta, akkor ő a saját székhelye szerint illetékes járásbírósághoz 
küldhette meg, s ez a foganatosítás tényleges megtörténtére 
alapítja az illetékességet.  Ebben a döntésében mutat rá a Kú-

9 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 42. § (6) bekezdés értelmében, h
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ria arra, hogy valójában nincs törvényi lehetőség arra, hogy a 
bíróság a saját illetékességének hiányaként visszautaljon a foga-
natosító hatóság illetékességének hiányára.10 

2. A Győri Rendőrkapitányság által egy szegedi lakos elkö-
vetővel szemben szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírságot 
az elkövető nem fizette meg, a közérdekű munka végzésére sem 
jelentkezett az illetékes állami foglalkoztatási szervnél, ezért a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság  az ügy irata-
it megküldte végrehajtási eljárás lefolytatása céljából a Szegedi 
Rendőrkapitányságnak. E körben jegyezte meg a Kúria, hogy 
a Győri Rendőrkapitányság szabálysértési hatósága, mint a 
helyszíni bírságot kiszabó szerv köteles lett volna szabálysértési 
törvény 141. § (2) bekezdése alapján a helyszíni bírság végre-
hajtásáról gondoskodni. Erre figyelemmel a helyszíni bírságot 
kiszabó Győri Rendőrkapitányság nem küldhette volna meg 
az ügy iratait a Szegedi Rendőrkapitányságnak a végrehajtá-
si eljárás lefolytatása végett. A szabálysértési törvény, azonban 
nem ad lehetőséget arra, hogy a bíróság saját illetékességének 
hiányaként visszamutasson a foganatosító hatóság illetékességé-
nek hiányára, mivel a szabálysértési törvény nem azt írja elő, 
hogy a végrehajtás foganatosítására illetékes szabálysértési ható-
ság székhelye szerinti járásbíróságnak kell eljárnia, hanem azt, 
hogy a végrehajtást ténylegesen foganatosító hatóság székhelye 
szerinti illetékes járásbíróság köteles az átváltoztatás tárgyában 
dönteni. Mindebből következőleg figyelemmel a Kúria töretlen 
gyakorlatára a szabálysértési törvény végrehajtási fórumrendsze-
rének meghatározó elve az, miszerint az átváltoztatás tárgyában 
jogosult bíróság illetékességét mindenkor a végrehajtás iránt in-
tézkedett szabálysértési hatóság székhelye alapozza meg.

Még ebben a határozatában a Kúria felhívta a figyelmet a 
következőkre: a szabálysértési törvény 141. § (7) bekezdése má-
sodik fordulata alapján, ha az alapeljárásban vagy a végrehajtása 

10 Kúria Bkk.I.1180/2014/2. számú határozata 
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során törvénysértés merült fel, a bíróság végzésében egyúttal az 
(13) bekezdés d) illetve, e) pontjában foglaltak szerint rendel-
kezik. Amennyiben a 141. § (7) bekezdésének II. fordulata és 
a 13. § d) pontja alapján az átváltoztatási ügyben eljáró bíróság 
észleli, hogy a végrehajtási eljárás során törvénysértés merült fel, 
a végrehajtó szervet a végrehajtási eljárás folytatására utasítja. 
A végrehajtási eljárás folytatása során pedig a bíróság iránymu-
tatásának megfelelően a szabálysértési hatóság megállapíthatja 
saját illetékességének hiányát és a végrehajtási eljárás lefolytatása 
végett az ügy iratait az illetékességgel rendelkező szabálysérté-
si hatósághoz, tehát az adott konkrét ügyben a kiszabó Győri 
Rendőrkapitánysághoz teheti át. 11

3. A Győri Rendőrkapitányság helyszíni bírságot szabott ki. 
A helyszíni bírság meg nem fizetése miatt a végrehajtást fogana-
tosító Budapesti Rendőr-főkapitányság Szabálysértési Hatósága 
az iratokat a helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatás ér-
dekében a Budapest II. és III. kerületi Bíróságnak megküldte. 

Ebben a határozatában mutat rá  a következőkre a Kúria: 
Mivel az adott ügyben az elkövetővel szemben kiszabott hely-
színi bírság végrehajtása iránt a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság II. kerületi Rendőrkapitánysága intézkedett, a bíróság illeté-
kességét ez alapozza meg, és ezért a Budapesti II., III. Kerületi 
Bíróság volt illetékes.12 

4. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni bírságot 
szabott ki az elkövetővel szemben, majd megküldte átirattal a 
nyomtatványt az elkövető lakóhelye szerint illetékes Edelényi 
Rendőrkapitányságnak, amely hatóság- mivel az elkövető a 
helyszíni bírságot nem fizette meg-  elzárásra átváltoztatás ér-
dekében az iratokat a székhelye szerint illetékes Kazincbarcikai 
Járásbíróságnak küldte meg. Ez a határozat is rámutatott arra, 

11 Kúria Bkk.I.1180/2014/2. számú határozata
12 Kúria Bkk.II.752/2014/2. számú határozata
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hogy míg a 2013. augusztus 31-ig  hatályos szabálysértési tör-
vény nyomán kialakult gyakorlat szerint rendőrség által kisza-
bott helyszíni bírság végrehajtása iránt az elkövető lakóhelye 
szerint illetékes szabálysértési hatóság intézkedett, addig 2013. 
szeptember 1. napjától hatályos 141. § (2) bekezdése értelmében, 
már a rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról a 
kiszabó szerv szabálysértési hatósága gondoskodik.13

5. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértése miatt helyszíni bírságot sza-
bott ki, melyet az elkövető nem fizetett meg és munkavégzésre 
sem jelentkezett az illetékes foglalkoztatási szervnél, ezért a vég-
rehajtás iránt intézkedő - az elkövető lakóhelye szerinti-  Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
az ügy iratait a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi bírósághoz 
küldte meg átváltoztatás céljából. 

A határozat rámutatott arra, hogy a végrehajtást jelen ügy-
ben foganatosító Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság eljárása kétségtelenül a szabálysértési 
törvény 141. § (2) bekezdésével ellentétes volt, hiszen a végre-
hajtásra a helyszíni bírságot kiszabó Szegedi Rendőrkapitányság 
rendelkezett illetékességgel, ugyanakkor a végrehajtást fogana-
tosító szabálysértési hatóság számára irányadó illetékességi sza-
bályok sérelme a bíróság illetékességét meghatározó rendelkezé-
sek alkalmazása szempontjából közömbös. 14

6. Az Encsi Rendőrkapitányság helyszíni bírságot szabott 
ki, az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot nem fizette meg, 
a végrehajtás foganatosítása céljából a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőrkapitányság az ügy iratait megküldte a lakóhely 
szerinti illetékes Sarkadi Rendőrkapitányságnak, amely ennek 
alapján intézkedett a helyszíni bírság végrehajtása iránt, s az ira-

13 Kúria Bkk.III.530/2014/2. számú határozata 
14 Kúria Bkk.III.461/2014/2. számú határozata 
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tokat megküldte a Gyulai Járásbíróságnak. Rámutatott a Kúria 
arra, hogy kétségtelen, hogy az Encsi Rendőrkapitányság 2013. 
november 15. napján kiszabott, de meg nem fizetett helyszí-
ni bírság végrehajtása érdekében az iratok már nem küldhette 
volna meg Sarkadi Rendőrkapitányságnak, mint az elkövető 
lakóhelye szerinti illetékes hatóságnak, ugyanakkor viszont az 
a rendező elv, hogy a végrehajtás iránt intézkedő szabálysértési 
hatóság egyben rögzíti az átváltoztatás során eljáró bíróság ille-
tékességét is a törvény módosításával sem változott. A változás 
annyi, hogy a 2013. szeptember 1-je után a végrehajtás iránti in-
tézkedést a helyszíni bírságot, pénzbírságot kiszabó szabálysér-
tési hatóságnak kell megkezdenie. Tehát egyértelműen rögzíti a 
szabálysértési törvény 141. § (6) bekezdésének a b) pontja, hogy 
a végrehajtás foganatosító hatóság székhelye szerint illetékes já-
rásbíróságnak kell eljárni, nem azt írja le, hogy a végrehajtás fo-
ganatosítására illetékes szabálysértés hatóság székhelye szerinti 
járásbíróságnak kell eljárnia, hanem valójában a foganatosítás 
tényleges megtörténtére történik az eljáró bíróság illetékességé-
nek alapítása. 

Helyesnek nevezte az Encsi Járásbíróság azon álláspontját 
a Kúria, hogy a szabálysértési törvény 141. § (7) bekezdés II. 
fordulata és 13. § d) pontja alapján, amennyiben a bíróság ész-
leli, hogy a végrehajtási eljárás során törvénysértés merült fel, a 
végrehajtó szervet a végrehajtási eljárás lefolytatására utasíthatja. 
A végrehajtási eljárás ismételt lefolytatása során pedig a szabály-
sértési hatóság megállapíthatja saját illetékességének hiányát és 
a végrehajtási eljárás lefolytatása végett az ügy iratait az illeté-
kességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak megküldheti. 

Ugyanakkor ez a határozat is azt tartalmazza, hogy nincs 
törvényi lehetőség arra, hogy a bíróság a saját illetékességének 
hiányaként visszautaljon a foganatosító hatóság illetékességének 
hiányára.15

15 Kúria Bkk.I.491/2014/2. számú határozata
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7. A Repülőtér Rendőr Igazgatóság 2013. november 6. nap-
ján helyszíni bírságot szabott ki. Az elkövető a helyszíni bírsá-
got nem fizette meg és közérdekű munkával sem váltotta meg, 
ezért az elkövető lakóhelye szerint illetékes Keszthelyi Rendőr-
kapitányság intézkedett a helyszíni bírság szabálysértési elzá-
rásra történő átváltoztatása iránt, ezért az ügy iratait megküldte 
a Keszthelyi Járásbíróságnak. A Keszthelyi Járásbíróság az ügy 
iratait azzal a felhívással küldte vissza a Keszthelyi Rendőrka-
pitányságnak, hogy az terjessze fel a Budapest XVIII. és XIX. 
Kerületi Bírósághoz azzal indokolva, hogy a helyszíni bírságot 
kiszabó Rendőrkapitányság tekintendő a végrehajtást foganato-
sító szabálysértési hatóságnak. A Keszthelyi Rendőrkapitányság 
erre figyelemmel az ügy iratait megküldte a Budapesti XVIII. és 
XIX. Kerületi Bíróságnak. A Budapest XVIII. és XIX. Kerüle-
ti Bíróság azonban megállapította illetékességének a hiányát és 
az ügy iratait kijelölés végett a Kúriához terjesztette föl. 

A Kúria álláspontja szerint a szabálysértési törvény 141. § 
(2) bekezdése szerint a helyszíni bírságot kiszabó szabálysértési 
hatóság, jelen esetben a Repülőtér Rendőr Igazgatóság-  köteles 
a végrehajtásról gondoskodni, ugyanakkor törvénysértő módon 
alakszerű végzés nélkül küldte vissza az iratokat a Keszthelyi 
Járásbíróság a  Keszthelyi Rendőrkapitányságnak, mivel a sza-
bálysértési törvény 141. § (7) bekezdés II. fordulata szerint, ha 
a bíróság az alapeljárásban vagy a végrehajtás során törvénysér-
tést észlel, végzésében a törvény 141. § (13) bekezdés d) pontja 
alapján a végrehajtó szervet a végrehajtási eljárás lefolytatására 
utasítja. A Keszthelyi Rendőrkapitányság, akkor, amikor a visz-
szaérkezett iratokat nem a bírságot kiszabó szabálysértési ha-
tósághoz, tehát a Repülőtér Rendőr Igazgatóság szabálysértési 
hatóságához tette át, törvénysértő módon járt el. 

Mivel azonban jelen ügyben azonban a végrehajtási eljárás 
iránt kizárólag a Keszthelyi Rendőrkapitányság intézkedett, így 
a Keszthelyi Járásbíróság illetékessége rögzült. 16

16 Kúria  Bkk.I.1147/2014/2. számú határozata 

Záró gondolatok

A Kúria döntéseinek ismeretében megállapítható, hogy a leg-
magasabb bírói fórum törekedve az egységes gyakorlat kiala-
kítására, számos jogkérésben megnyugtatóan állást foglalt. A 
Debreceni Ítélőtábla mindezt követve igyekszik ugyanezen gya-
korlatot megszilárdítani.17      
 

17 Debreceni Ítélőtábla Bkk.I.70/2014/2. szám, Bkk.I.252/2014/2. szám, Bkk.I.253/2014/2. 
szám, Bkk.365/2014/2 szám, Bkk.I.458/2014/2. szám és Bkk.I.459/2014/2. számú ha-
tározatai. 
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Fodor Réka:

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk
közigazgatási hatóságokat is érintő

legfontosabb rendelkezései

I. Bevezető gondolatok

A kiegyezés után hazánkban kialakult új bírósági szervezet 
szempontjából az egyik legfontosabb jogforrás a bírói hatalom 
gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. volt, melynek 1. §-a a kö-
vetkezőket rögzítette: „Az igazságszolgáltatás a közigazgatástól 
elkülöníttetik. Sem a közigazgatási, sem a bírói hatóságok egymás 
hatáskörébe nem avatkozhatnak.” A bíráskodás és a közigazgatás 
teljeskörű szétválasztására azonban nem került sor, ugyanis a 
bíróság továbbra is ellátott közigazgatási funkciókat (pl. telek-
könyvvezetés), számos kihágási ügyben pedig továbbra is a köz-
igazgatási hatóságok kezében maradt az ítélkezés. 1 

A közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágási ügyek-
re vonatkozó rendőri eljárást a bűnvádi perrendtartás életbelép-
tetéséről szóló 1897. évi XXXIV. tc. 28. §-ában, valamint a köz-
igazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901. évi XX. tc. 22. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a m. kir. belügyminister 
és a m. kir. igazságügyminister által 1909. szeptember 26-án 
kiadott rendelet szabályozta. 2

Mindezek mellett azonban szintén ebben az időszakban meg-
született a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. tc. 
is, ami a bűnüldözés és felderítés kötelezettsége alól – tekintettel 

1 Papp Attila: Gondolatok a dualizmuskori törvényhatóságokról és községekről, különös tekin-
tettel a közigazgatás igazságszolgáltatással való összefüggéseire. Új Magyar Közigazgatás, 
2012. 55. évf., 12. sz. 37. o.
2 Dános Árpád: A közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágásokban követendő eljárás. 
Várnay és Fia, Budapest, 1912. 7. o.  (m. kir. belügyminister és a m. kir. igazságügyminister 
által 1909. szeptember 26-án 65.000/1909. B. M. szám alatt kiadott rendelet )

azok nehézségeire – felmentette a bírákat és ezen feladatokat 
más hatóságokra bízta, mely hatóságok között szerepet kaptak a 
korabeli közigazgatási hatóságok is. A közigazgatási tisztviselők 
következőkben részletezett tevékenységét tekintve megállapít-
hatóvá válik, hogy a bűnvádi perrendtartásról szóló törvénycikk 
által számukra kijelölt munkakör igen fontosnak minősült. Az ő 
feladatuk volt ugyanis a legtöbbször homályosnak tűnő bűncse-
lekmény és a tiszta valóság felderítése, valamint a bíró ítéletének 
alapjául szolgáló adatok felszínre hozása. Ennek során renge-
teg aprólékos dologgal kellett foglalkozniuk és munkájuk során 
a legkisebb bizonyító, vagy magyarázó adatot sem volt szabad 
lekicsinyleniük, azt mind önmagában, mind más adatokkal ösz-
szevetve mérlegelniük kellett. Ezen munkakör betöltéséhez, 
valamint az azzal járó feladatok megfelelő ellátása érdekében 
fokozott, éber figyelem, kiemelkedő felismerő és megkülönböz-
tető készség, higgadtság és gyors ítélőképesség mellett a jog-
szabályok magas szintű ismeretére is szükség volt. Egy pillanat 
gondatlansága adott esetben akár helyrehozhatatlan mulasztást 
is eredményezhetett. 3 

II. Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk megszületésének rövid 
története

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk kodifikációjára4 abban a tör-
ténelmi korszakban került sor, amelyben az anyagi büntetőjog 
kodifikációja (1878. évi V. tc.) sikeresen befejeződött, ugyanis ez 
ösztönzőleg hatott a büntetőeljárás kodifikálásához is. 5

3 Miskolczy László: Előzetes eljárás bűnügyekben. Közigazgatási hatóságok számára, 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest, 1901. 37. o. 64. o. 
4 Erről részletesen: Szabó Krisztián: Az I. magyar büntető perrendtartás kodifikációjának 
előzményei. Személyi jellegű bizonyítási eszközök a Bp.-ben In: Studia Iurisprudentiae 
Doctorandorum Miskolciensium 1/2., szerk. Stipta István, Miskolc, 2002, 349-380.
5 Nagy Anita: A büntetőeljárás egyszerűsítésének, gyorsításának történeti fejlődése az 1896. 
évi XXXIII. tc.-től az 1951. évi III. törvényig. Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus 
XXII., 2004. 196. o.
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1872. január 1-jén megkezdték működésüket hazánkban 
az újonnan szervezett bíróságok és ügyészségek, ami magával 
vonta a büntetőeljárás szabályozásának szükségességét. En-
nek következtében, 1872-ben az igazságügyi miniszter felkér-
te Csemegi Károlyt a törvényjavaslat kidolgozására, aki ennek 
igen hamar eleget is tett. A „törvényszékek illetékességéhez tartozó 
bűnvádi eljárás ideiglenes szabályozásáról” című javaslatot 1872. 
március 06-án terjesztette a miniszter a képviselőház elé, ami 
ezt elfogadásra ajánlotta, az országgyűlés viszont nem tárgyal-
ta meg. 1882-ben Csemegi Károly újabb megbízást kapott egy 
tervezet elkészítésére, mely az év végén „Magyar bűnvádi eljárás 
a törvényszékek előtt” címmel nyomtatásban is megjelent.6 Ezen 
tervezettel összefüggésben éles szakmai vita bontakozott ki, 
melynek hatására 1885-ben az igazságügyi miniszter huszonegy 
tagból álló szaktanácsot hozott létre véleményalkotás és módo-
sítások megtétele céljából. A felmerült vita következtében 1886-
ban Csemegi átdolgozta a tervezetet, melyet ismét egy – a mi-
niszter által felállított – szaktanács vizsgált volna meg, azonban 
ezt félbeszakította a miniszter halála. 7

Mindezeket követően a tervezettel kapcsolatban újabb né-
zeteltérések merültek fel. Az átdolgozás ekkor Fabinyi Teofil, 
Schedius Lajos, Tarnai János és Wlassics Gyula feladata volt. 
Az általuk készített javaslat 1888-ban készült el.8 Mivel később 
ez is újrafogalmazásra került, így a végleges szöveg Balogh Jenő, 
Battlay Imre, Chorin Ferenc, Schedius Lajos, Vargha Ferenc és 
Wlassics Gyula nevéhez köthető. 9  Ezt a tervezetet – mely a 
„bűnvádi perrendtartásról” címet viseli – az új igazságügyi mi-
niszter terjesztette a képviselőház elé 1895. május 04-én. In-

6 A tervezet mellőzte az esküdtszékeket és átértékelte a vádelv értelmezését.
7 Dobos József: A büntetőeljárás történeti fejlődésének vázlata az 1896-os első kódexig. Jog-
elméleti Szemle, 2003. 3. szám (http://jesz.ajk.elte.hu/dobos15.html Letöltés dátuma: 
2014. szeptember 25.)
8 1888. december 10-én a miniszter a képviselőház elé terjesztette a javaslatot, viszont az 
igazságügyi bizottság tárgyalásának megkezdése előtt a következő igazságügyi miniszter 
visszavonta azt.
9 Nagy i.m.

nen az igazságügyi bizottsághoz került, melynek munkája több 
jelentős módosítást is eredményezett. Végül 1896 tavaszán a 
képviselőház elé került a javaslat, ami a szeptember 3-tól szep-
tember 12-ig tartó tárgyalásokat követően, némi változtatások 
megtétele után elfogadta azt. Ezt követően, szeptember 19-én 
a főrendiház vita nélkül fogadta el a javaslatot, melyet decem-
ber 04-én szentesített a király. Mindezek végső eredményeként 
1896. december 22-én megjelent az Országos Törvénytárban az 
– 1900. január 01-jén hatályba lépő – bűnvádi perrendtartásról 
szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk. Ezt követően pedig az 
új jogszabály kiegészítése érdekében megszületett a következő 
két további törvénycikk is: az esküdtbíráskodás szabályait ren-
dező 1897. évi XXXIII. törvénycikk és a büntető bíróságok ha-
táskörét, valamint az átmeneti intézkedéseket rögzítő 1897. évi 
XXXIV. törvénycikk. 10

A hatáskörök rendezését tehát az I. Bp. külön jogszabályokra 
bízta, az azonban mégis megfigyelhető, hogy ezek megállapítása 
a bűncselekmények hármas felosztására épült. Ennek megfele-
lően a bűntettek elbírálása a törvényszékekhez és az esküdtszé-
kekhez, a vétségek a járásbíróságokhoz, a kihágások pedig a 
közigazgatási, rendőrségi hatóságokhoz tartoztak. 11

III. A közigazgatási hatóságok és közegek működése a bűnvádi 
eljárásban

A korabeli szakirodalom áttekintése alapján megállapíthatjuk, 
hogy a bűnvádi eljárás a következő három fő alkotórészből állt:

1. az előkészítő eljárás; 
2. a tárgyalás, vagy más néven per; 
3. az ítélkezés. 

10 Dobos i.m.
11 Nagy i.m. 197. o. 
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A közigazgatási hatóságok és közegek működése ebben az 
időszakban kizárólag az előkészítő eljárás keretében volt megfi-
gyelhető. Ezen eljárás fejlődése hazánkban hosszú folyamat so-
rán zajlott le. A tanulmány fő témáját alkotó bűnvádi perrend-
tartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk megszületésére is 
ezen eljárás fejlesztésének jegyében került sor. 12 

Az előkészítő eljárást a törvény a következő további szaka-
szokra osztotta: nyomozás, vizsgálat, vád alá helyezés és köz-
vetlen idézés. Az ezek között húzódó határvonalat röviden az 
alábbiakban foglaltak szerint szeretném felvázolni.13

A nyomozás feladata az volt, hogy tájékoztassa a vádlót a vád-
emelés kérdéséről, azaz, hogy emeljen-e vádat a bíróság előtt, 
vagy sem.14 A vádolásra jogosított számára sokszor az is elégnek 
bizonyult, ha a nyomozás csak nyomatékos gyanúokokat, vagy 
ezekre utaló körülményeket állapított meg, ugyanis már ezen az 
alapon is volt lehetőség vizsgálat indítványozására. 15

Az 1896. évi XXXIII. tc. 102. §-a szerint a vizsgálat célja 
volt „azoknak az adatoknak birói kideritése és megállapitása, melyek 
alapján eldönthető, hogy van-e helye a főtárgyalás elrendelésének, 
vagy hogy meg kell-e szüntetni a bűnvádi eljárást.” A vizsgálat el-
rendelését rendszerint a vizsgálóbírónál kellett indítványozni. A 
vádló erre irányuló indítványában szerepeltetni kellett az adott 
bűncselekményt, az érintett személy megnevezését és azokat az 
okokat, melyek alapján ellene vizsgálat elrendelésének kérése 
történt. A vizsgálat lefolytatását a törvény a vizsgálóbíróra bíz-
ta, aki ennek keretében hivatalból, indítvány bevárása nélkül is 
köteles volt megtenni mindazon intézkedéseket, melyek a való 

12 Kiss János - Kiss Lajos: A nyomozó hatóság tagjának eljárásjogi helyzetét érintő néhány 
vitás kérdésről. Belügyi Szemle, 1968. VI. évf. 12. szám 32. o.  
13 Miskolczy i.m. 31-32. o. 
14 Ebben az időszakban a vádat rendszerint a kir. ügyészség képviselte, azonban a tör-
vényben meghatározott esetekben a vád képviseletét a sértett is átvehette. (1896. évi 
XXXIII. tc. 2. §)
15 1896. évi XXXIII. tc. 101. § „A nyomozás befejezendő, ha vizsgálat inditványozására, a 
vádirat benyujtására, az ügy áttételére (92. §), vagy pedig a nyomozás megszüntetésére elegen-
dő adat van (83. §).”

tényállás megállapítása, valamint a tettes és a részes kinyomozá-
sa érdekében szükségesnek bizonyultak. 16 

A fentiekben olvasható mondat, mely a közigazgatási hatósá-
gok és közegek előkészítő eljárásban való kizárólagos tevékeny-
ségére utal, nem jelenti azt, hogy a közigazgatási tisztviselők 
például a vizsgálati szakaszban egyáltalán ne tehettek volna 
semmit, ugyanis adott esetben kifejezetten cselekedniük kellett, 
viszont ez sosem vette föl a bírói cselekedet jellegét.17

A vád alá helyezés szakaszára akkor kerülhetett sor, amikor 
a bizonyító adatok már teljesen össze voltak gyűjtve és az adott 
tényállás teljes mértékben ki volt domborítva, ugyanis ekkor a 
vádhatóság vádiratot adhatott be. Ez csak abban az esetben kö-
vetkezhetett be, ha a tényállás, a terhelt személye és bűnössé-
ge már olyan mértékben ki volt emelve, hogy nem kellett attól 
tartani, hogy különböző hiányosságok pótlása miatt félbe kell 
szakítani a főtárgyalást. 18

A közvetlen idézés az előkészítő eljárás ritkábban előforduló 
szakasza volt, melyet tettenérés, vagy a terhelt beismerése19 ese-
tében indítványozhatott a vádhatóság. 

A téma szempontjából releváns időszakban a bűnperek elő-
készítése főként a közigazgatási hatóságok feladatkörébe tar-
tozott. Munkájuk legfontosabb célja annak megállapítása volt, 
hogy megvalósul-e bűncselekmény, ha igen, akkor mi az ponto-
san és ki, vagy kik terhelhetőek annak elkövetésével. Ez röviden 
azt jelentette, hogy meg kellett állapítaniuk a tényálladékot, ami 
csak akkor volt lehetséges, ha ismerték az azt alkotó elemeket, 
azokat külön-külön, vagy egymással való viszonyukban kidom-
borították és jegyzőkönyvi feljegyzéseikben szemlélhetővé tet-
ték. 20

16 1896. évi XXXIII. tc. 104.§ és 117. §
17 Miskolczy i.m. 30-31. o.
18 Ez a vizsgálatnál jóval gyorsabbnak bizonyuló nyomozással is elérhető volt, ami azon-
ban – amellett, hogy egyszerűsítette és gyorsította az eljárást – lényegesen nagyobb mun-
katerhet is jelentett.
19 Teljes mértékben összhangban kellett lennie a nyomozás adataival.
20 Miskolczy i.m. 5. o. 
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IV. A közigazgatási hatóságok és közegek legfőbb feladatai, 
kötelességei

1. A feladatok elvégzésével megbízott hatóságok és közegek

A legfontosabb kötelességek és feladatok részletezése előtt fon-
tosnak tartom rögzíteni, hogy kik is voltak ezen feladatok cím-
zettjei, azaz, hogy kiket is értettek ebben az időszakban a bűn-
vádi eljárásban részt vevő rendőri hatóságok és közegek alatt. Az 
„1899. évi deczember hó 22-én 130.000/99. BM. sz. a. kelt körren-
delet a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:XXXIII. t.-cz. életbe-
léptetése alkalmából a nyomozó rendőri hatóságok és közegek részére 
kibocsátott Utasítás tárgyában”21 elnevezésű miniszteri utasítás (a 
továbbiakban: miniszteri utasítás) 7. §-a értelmében:

„A rendőri hatóságok és közegek fogalmát a BP. 85. §-a határoz-
za meg.22

E szerint rendőri hatóságok:
1. a székesfővárosban a m. kir. állami rendőrség (a főkapitányság, 

a ker. kapitányságok), törvényhatósági joggal felruházott város-
okban, valamint rendezett tanácsu városokban a városi rend-
őrség: vármegyék járásaiban a főszolgabíróság; községekben az 
előljáróság; 

2. állásuknál fogva ezen hatóságoknak főnökei, vezetői;
3. ezen hatóságoknak azon tagjai, kik bünügyi nyomozásokban 

önálló intézkedésre vannak feljogositva.
Rendőri közegek a rendőri hatóságoknak alárendelt hivatalno-

kok, az állami, törvényhatósági, városi és községi rendőrök, vala-
mint a m. kir. csendőrségnek szolgálattételre a csendőrörsökre vagy 
különitményhez beosztott altisztjei és legénysége.” 

21 Térfi Gyula (szerk.): Magyar közigazgatási törvények Grill-féle kiadása. Rendészet 
(szerk.: Vásárhelyi Gyula), Grill Károly könyvkiadóvállalata, Budapest, 1911. 481. o. 
22 1896. évi XXXIII. tc. 85. §: „Rendőri hatóságok alatt értendők: az államnak, a törvényha-
tóságoknak, rendezett tanácsu városoknak és a községeknek rendőri hatáskörrel biró hatóságai 
és hivatalai, valamint ezeknek vezetői és önálló intézkedésre jogositott tagjai, nevezetesen a 
községi előljáróságok is. Rendőri közegek: a felsorolt hatóságoknak alárendelt hivatalnokok, 
az állami, törvényhatósági, városi és községi rendőrök, valamint a csendőrségnek altisztjei és 
legénysége.”

A felsorolás alapján megállapítható, hogy a korabeli ha-
zai jogszabályok – a községi elöljáróság keretében – a rendőri 
hatóságok és közegek közé sorolták a jelen tanulmány közép-
pontjában álló közigazgatási hatóságokat és közegeket is. A to-
vábbiakban részletezésre kerülő feladatok elvégzésére – többek 
között – hivatott községi elöljáróság tagjait a következő táblázat 
alapján szeretném ismertetni:23

A KÖZSÉGI ELÖLJÁRÓSÁG TAGJAI

Kisközségek Nagyközségek Rendezett tanácsú 
városok

- a bíró
- a bíró helyettese
- min. 2 tanácsbeli

- a körjegyző

- a bíró
- a bíró helyettese
- min. 4 tanácsbeli

- a pénztárnok
- a községi jegyző, 

ill. jegyzők
- a közgyám

- a rendes községi 
orvos

- a polgármester
- a rendőrkapitány

- a tanácsnokok
- a főjegyző

- a rendes fizetéses 
jegyzők

- a főügyész
- a rendes fizetéses 

ügyészek
- az árvaszéki ülnök

- a pénztárnok
- a számvevő
- az ellenőr
- a közgyám

- a levéltárnok
- az orvos
- a mérnök

- a község által a 
helyi igények szerint 
rendszeresített más 

tisztviselők

23 A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk 64. §-a alapján.
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A táblázatban szereplő hatóságok illetékességét a miniszte-
ri utasítás 10. §-a szabályozta. Ennek következtében főszabály 
szerint a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti hatóság 
volt illetékes a nyomozás teljesítésére. Külföldön elkövetett bűn-
cselekmény esetén pedig a terhelt lakóhelye, tartózkodási helye, 
vagy a hatóság hatalmába kerülésének helye szerinti hatóságot 
tekintették illetékesnek. Mindezek mellett az érintett hatóság 
akkor is köteles volt a nyomozás megkezdésére, ha a saját terü-
letén olyan bűncselekmény nyomára bukkant, ami más hatóság 
illetékességébe tartozott. Ezekben az esetekben a hatóság köte-
lessége az illetékes hatóság értesítése és az iratok áttétele volt.24 

2. A nyomozás 25

A nyomozás ura ebben az időszakban a királyi ügyész volt, aki 
elrendelhette, irányíthatta és akár bármelyik pillanatban meg is 
szüntethette a nyomozó cselekményeket, vagy az egész nyomo-
zást. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. tör-
vénycikk és a végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri utasítás 
rendelkezései alapján a nyomozás menete – tömören összefog-
lalva – a következőkben kifejtettek szerint alakult. 

Nyomozás teljesítésére akkor kerülhetett sor, ha:
azt a királyi ügyészég elrendelte,1. 
a járásbíróság ilyen irányú megkereséssel élt, 2. 
ezt magánvádló, vagy sértett indítványozta,3. 
feljelentés történt (hivatalból).4. 

A királyi ügyészég főszabály szerint azokat a tudomására ju-
tott bűncselekményeket nyomoztatta, melyek nem tartoztak a 
magánindítványra üldözendők közé. A királyi ügyész a hozzá 
érkezett feljelentéseket és magánindítványokat először haladék-

24 Előzetes letartóztatás esetén pedig a letartóztatott személyt az iratokkal együtt át kel-
lett adnia a letartóztatás helye szerinti kir. ügyészségnek.
25 Az 1896. évi XXXIII. tc. 83.,  92. és 93. §-a, és a miniszteri utasítás 1., 2., 22., 34., 37. 
és 40. §-a alapján. 
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talanul megvizsgálta, majd szükség esetén elrendelte a nyomo-
zást, vagy határozatot hozott a vádképviselet megtagadása iránt, 
vagy megfelelő indítványt terjesztett a bíróság elé, vagy a felje-
lentést, magánindítványt áttette az illetékes közvádlóhoz, köz-
igazgatási, katonai vagy más hatósághoz. Amennyiben a rendőri 
hatóság valamilyen bűncselekményről értesült, köteles volt kü-
lön felhívás nélkül, hivatalból nyomozni, valamint a tudomására 
jutott adatok megjelölése és a bizonyító tárgyak áttétele mellett 
az illetékes kir. ügyészségnél, vagy járásbíróságnál feljelenteni. 
A nyomozást ezt követően is köteles volt folytatni és főként a 
bűncselekmény nyomainak épségben tartása, a tettes, vagy a 
részes elrejtőzésének, szökésének megakadályozása, valamint a 
tényállás felderítése érdekében szükséges intézkedéseket meg-
tenni és ezekről a kir. ügyészséget sürgősen értesíteni. 

A nyomozás tárgyaként azon adatok kipuhatolása és meg-
állapítása szolgált, melyek a vádló vádemelés kérdésében való 
döntéséhez szükségesnek mutatkoztak. A nyomozás célja pedig 
annak kipuhatolása és megállapítása volt, hogy:

a) történt-e büntetendő cselekmény, vagy sem
b) ha igen, akkor ki(k) gyanúsítható(k) annak elkövetésével 

alaposan. 
A nyomozás során a legfontosabb feladat a valódi tényállás 

felderítése volt. Ennek érdekében az erre szolgáló adatokat lel-
kiismeretesen össze kellett gyűjteni és azokat a valóságnak meg-
felelő hűséggel kellett megállapítani.

A kipuhatolás: A hatóságok előtt sokszor csak különböző je-
lenségek, megbízhatatlan, titkos, névtelen, vagy semmivel sem 
támogatott feljelentések voltak. A nyomozás során a hatóság 
tagjainak mindig a bűncselekmény tényálladékát alkotó eleme-
ket kellett kutatniuk, melybe a bűncselekmény alanya, tárgya, 
eszköze, az elkövetési cselekedet, a külső cselekvés módja tar-
tozott. Ezen elemek létezésének, vagy nem-létezésének igazo-
lására kellett bizonyító eszközöket keresniük az ún. kipuhatolás 
során. Ilyen bizonyító eszközként szolgáltak például a tanúk, a 
felek (a magánvádló, a gyanúsított), más személyek elmondása 
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mellett a dolgok, azok egymáshoz és a bűncselekményhez való 
viszonya, valamint a körülmények, jelenségek. A kipuhatolásnak 
tehát akkor volt helye, amikor a tényálladék, a tettes személye, 
bűnössége, a bizonyítékok léte és feltalálása iránt kellett először 
tudakozódni.  A nyomozás ezen része nem volt alakszerűséghez 
kötve, mindenki úgy teljesítette, ahogyan azt saját megítélése 
szerint, a törvény korlátai között azt a legcélravezetőbbnek látta. 
A változatok végtelensége miatt nem vonatkozott rá más sza-
bály, mint a józan ész parancsa. 26

A megállapítás: A puhatolásnak azonban az igazságszolgálta-
tás semmi hasznát nem vette volna, ha nem gondoskodtak volna 
arról, hogy a bizonyítékok a bíróval megismertethetőek és így 
hasznosíthatóak legyenek. Ennek érdekében a kipuhatolt sze-
mélyeket ki kellett hallgatni, az általuk elmondottakat fel kellett 
jegyezni (jegyzőkönyv készítése), a tárgyakat meg kellett őriz-
ni (lefoglalás), a különböző körülményeket, jelenségeket meg 
kellett örökíteni (szemle). Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk 
megfogalmazása szerint ez volt a megállapítás szakasza. Ennek 
a szakasznak pedig már konkrét, mellőzhetetlen szabályai is 
voltak, melyek olyan alakiságokat írtak elő, amik biztosítékul 
szolgáltak egyrészt a személy-és tulajdonjogok szentsége meg-
sértésének hiányára, másrészt pedig arra, hogy a beszerzett bi-
zonyítékok nem kierőszakoltak, hanem megbízhatóak. 27

A nyomozó cselekmények: A nyomozó cselekmények mindegyi-
ke olyan tevékenységet jelöl, mellyel a hatóság bizonyítékokat 
gyűjtött össze, vagy melyekkel az adott eljárás sikerét biztosí-
totta. Ennek következtében ezekre az eljárás bármely pillanatá-
ban szükség lehetett. Az 1896. évi XXXIII. tc. és a miniszteri 
utasítás által is részletesen felsorolt nyomozó cselekményeket a 
következő három csoportba sorolhatjuk:

1. a rendőrhatóság által bármikor teljesíthető nyomozó cse-
lekmények

26 Miskolczy i.m. 66-67. és 107. o.
27 Miskolczy i.m. 67.o. 
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2. a rendőrhatóság által bizonyos korlátok között és feltételek 
mellett foganatosítható nyomozó cselekmények28

3. a rendőrhatóság által sohasem teljesíthető nyomozó cselek-
mények.

Rendszerint a rendőrhatóságoknak jogukban állt – így az 
első csoportba tartozott – a bűncselekmény nyomainak, a bűnje-
leknek a megszerzése, biztosítása, a terhelt és a tanú(k) idézése, 
kihallgatása és elővezettetése.

Főszabály szerint csak indítványozhatták, de nem rendelhet-
ték el és nem foganatosíthatták a terhelt letartóztatását, a szem-
lét, a lefoglalást, a személymotozást és a házkutatást. Halaszha-
tatlan sürgősség esetén azonban ezeket – a második csoportba 
sorolandó nyomozó cselekményeket – maguk is elrendelhették 
és foganatosíthatták. Ilyenkor az adott cselekményről szóló 
jegyzőkönyvet a halaszthatatlan szükség indoklása mellett, az 
ügyészég közvetítésével be kellett mutatni a vizsgálóbírónak. A 
gyakorlatban az ilyen jegyzőkönyvet nem küldték át rögtön a 
teljesítés után, hanem a nyomozás befejezését követően, a felje-
lentés megtétele keretében rögzítették, hogy ezek közül a cse-
lekmények közül melyiket foganatosították a nyomozás alatt.

Mindig csak indítványozhatták, de soha nem foganatosíthat-
ták a rendőrhatóságok a harmadik csoporthoz tartozó nyomozó 
cselekményeket, azaz a tanú(k) megesketését, a tanú(k), vagy 
szakértő(k) megbüntetését és vallomásra, nyilatkozatra kény-
szerítését, a lefoglalandó tárgy kiadására való szorítást, valamint 
a lefoglalt postai küldemény felbontását.29

3. Az eljáró tisztviselők kötelességei

Az a tény, hogy a bűncselekményt véglegesen a bíró minősítette, 
nem jelentette azt, hogy a minősítéssel az előzetes eljárás során 

28 Ezek teljesítésére rendszerint kizárólag a bíró volt jogosult. 
29 Miskolczy i.m. 108-109. o.
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a közigazgatási tisztviselők ne foglakozzanak. Ezzel minden-
képp foglalkozniuk kellett, ugyanis e nélkül nem végezhettek 
célravezető munkát. Amikor az adott bűntettből a nyomozás 
során az első kis momentumra fény derült, az eljáró tisztviselő 
agyában is meg kellett indulnia a mérlegelés processusának. Ké-
sőbb pedig, a további kutatás alapján, a bűntett erejét, mennyi-
ségét alkotó fokok kiderülésével párhuzamosan haladnia kellett 
a mérlegelésnek is, hiszen csak ez szabhatta meg egyes nyomozó 
cselekmények felvétele arányának okát. Törvényellenes lett vol-
na ugyanis, ha az eljáró tisztviselő ahhoz a címhez szabta volna 
az intézkedését, amit a laikus feljelentő ad a bűncselekménynek. 
A nyomozásban szerepet kapó tisztviselők feladata tulajdon-
képpen az előzetes minősítés volt. Ennek keretében meg kellett 
ítélniük azt, hogy az a bűncselekmény, amelyben nyomoznak, a 
büntető törvény melyik §-a alá tartozik. Csak ennek tudatában 
dönthették el, hogy a különböző súlyú bűncselekményeket hol 
kell feljelenteni.30  

A bűnvádi perrendtartás a terhelő és súlyosító körülmények 
mellett a mentő körülmények kiderítését és ezek egyenlő gon-
dossággal való figyelembevételét is az eljáró hatóságok köteles-
ségeként rögzítette. Ezen kötelességekre – melyek legfőbb célja 
az anyagi igazság felderítése volt – a miniszteri utasítás is felhív-
ta a figyelmet. 31

A vonatkozó jogszabályok értelmében az eljáró hatóságok-
ra nézve szintén kötelességként jelent meg a terhelt jogairól és 
a megengedett perorvoslatokról való felvilágosítása azokban az 
esetekben is, melyekben ezt a törvény kifejezetten nem rendelte 
el. Ez pedig tulajdonképpen a pártatlan és részrehajlás nélküli 
eljárás előírásaként volt értékelhető. A gyanúsított első kihall-
gatásakor a védő választás, vagy letartóztatásakor az az elleni 
előterjesztés lehetőségéről való figyelmeztetése ezen pártat-

30 Miskolczy i.m. 35-36. o.
31 Miskolczy i.m. 56. o. 

Fodor Réka: Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk közigazgatási...

lan magatartás egyszerű következményének volt tekinthető. 32 
Amennyiben az eljáró tisztviselő a gyanúsítottnak kizárólag a 
bűnösségére, vagy annak súlyosabb mértékben való feltünteté-
sére törekedett, az a korabeli álláspont szerint saját igazságsze-
retetét cáfolta meg. Amennyiben pedig valaki nem volt hajlandó 
a terhelt védekezésének meghallgatására, vagy engedte elpusz-
tulni azt a bizonyítékot, amit a gyanúsított ártatlanságának fel-
tüntetésére megjelölt, az nem csak érdemtelennek bizonyult az 
általa betöltött állásra, hanem mulasztása és rosszindulata mér-
téke szerint bűnösnek és ezért felelősségre vonandónak tekin-
tették. 33

V. Záró gondolatok

A közigazgatási hatóságok által bűnügyekben végzett tevékeny-
ségek ismertetését követően megállapítható, hogy ezek tulajdon-
képpen olyan előkészítő munkálatokként jelentek meg, melyek 
soha nem voltak a bírói eljárás tagozatai. Sőt, még szorosabb 
ételemben véve nem voltak részei a bírói eljárásnál tágabb fo-
galomnak számító bűnvádi eljárásnak sem, ugyanis elsősorban 
épp arra szolgáltak, hogy a vádhatóságot, vagy a vádlásra egyéb-
ként jogosultat tájékoztassák arra vonatkozóan, hogy vádolhat-e 
a bíró előtt valakit valamilyen bűncselekmény elkövetésével, 
avagy sem.34

A fentiekben részletezett tevékenységek megfelelő ellátását 
illetően egyetértek Miskolczy László m. kir. államrendőrségi 
fogalmazó arra utaló véleményével, miszerint a jó nyomozás-
hoz a jogszabályok megfelelő és pontos ismerete, az ügyek és az 
emberek szeretete, buzgóság, fáradhatatlan kitartás, nagyfokú 
türelem, higgadtság és bátorság szükséges. „Nyugodtság minden 

32 Miskolczy i.m. 37. o.
33 Miskolczy i.m. 115. o. 
34 Miskolczy i.m. 32. o. 
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körülmények közt, a mely egyenlően mér, nem fél és sohasem elbiza-
kodott. Hideg vér, a mely terhelni és menteni egyaránt tud, jutalom-
várás nélkül. …  Az igazságért való küzdelem mindig csak emberies 
s ebben vesztes csak az a tisztviselő lehet, a ki a mások tapasztalat-
lansága vagy önvédelme felett felbuzdúl.” 35

35 Miskolczy i.m. 64-65. o. 

Tanulmány
a közjog köréből
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Bárándy Aliz és Bárándy Gergely

A kapcsos füzet első betétlapja
(Gondolatok a 2014-2018-as parlamenti ciklus

első ülésszakának közjogi átalakításairól
és a hatalommegosztás elvét érintő változásokról)

A 2010-2014-es parlamenti ciklus közjogi átalakításait elemző 
„Centralizált Magyarország – megtépázott jogvédelem” című mo-
nográfia bemutatóján egy professzor a hallgatóság köréből azzal 
fejezte be hozzászólását, hogy ha nem változik a kormány közjo-
gi rendszerhez való viszonya, a könyv folytatásaként érdemes lesz 
nyitni egy kapcsos füzetet, s abba rendszeresen belefűzni a további 
átalakítások elemzését, szakmai kritikáját. E tanulmány a kapcsos 
füzet első betétlapja.

A 2010 és 2014 közötti közjogi változtatások egyik legfőbb kri-
tikai eleme volt, hogy a kormány és a kormányzó pártok kéthar-
mados parlamenti többségük birtokában, aktuális politikai elképze-
léseik szerint módosítják az Alkotmányt, később az Alaptörvényt, 
valamint a kétharmados, később sarkalatos törvényeket. Voltak, 
akik e jelenséggel kapcsolatban úgy értékelték, hogyaz Alkotmány 
keretből eszköz lett. A keret, amely a politikai mozgástér határait 
kijelölte, a hatalomtechnika eszközévé vált. E jelenség nem csupán 
abban manifesztálódott, hogy az Országgyűlés alkotmányozó jog-
körében eljárva rendre felülírta az Alkotmánybíróság határozatait, 
hanem abban is, hogy aktuális érdekeknek megfelelően változtatta 
meg az alkotmányos rendelkezéseket. Így módosult a választójogi 
törvénytől kezdve a média világát érintő rendelkezéseken keresztül 
az Alkotmánybíróság jogköreiig sok minden. E módosítások mögé 
a jogalkotó sokszor keresett valamilyen elvi alapot, máskor még erre 
sem fordított figyelmet. A valódi jogalkotói szándék azonban szin-
te kivétel nélkül kiolvasható volt az előterjesztők nyilvánosság előtt 
tett nyilatkozataiból, de általában törvénymódosítás benyújtásakor 
fennálló társadalmi környezet is mindenki számára nyilvánvalóvá 
tette a módosítás okait.1

1 E folyamat részletes, konkrét hivatkozásokkal alátámasztott elemzését lásd: Bárándy 
Gergely: Centralizált Magyarország, megtépázott jogvédelem – A hatalommegosztás 
rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar Kiadó, 2014.

A 2014-ben megtartott országgyűlési választáson a korábbi kor-
mánypártok éppen csak, de megőrizték kétharmados többségüket 
az Országgyűlésben. Tanulmányunkban arra keressük a választ, 
hogy elemezve a 2014-2018-as parlamenti ciklus első ülésszakát, 
vajon változott-e az ismertetett gyakorlat, avagy a régi-új házelnök 
ígéretéhez híven, más stílusban, más ütemben és más megfontolá-
sok mentén kezdte-e meg a munkáját az új házszabály alapján a 199 
fősre redukált új Országgyűlés.

Leszámítva kormányalakítással szükségszerűen együtt járó köz-
jogi tárgyú törvényjavaslatokat, két olyan előterjesztést tárgyalt és 
fogadott el az Országgyűlés, amelyeket tárgya alapján értékelési 
körünkbe kell vonni. Az egyik az új házszabály módosításáról2, a 
másik az önkormányzati választások szabályainak megváltoztatásá-
ról3 szólt. A kormány szerkezetével a tanulmány alapjául szolgáló 
monográfia sem foglalkozott, hiszen, ha a kormányzat ellensúlyairól 
beszélünk, a kormány belső szerkezete irreleváns. Annyit azonban 
mégis érdemes megjegyezni, hogy még a kormányon belül is ha-
tározottan tetten érhető a centralizációs szemlélet. Már a minisz-
tériumok felsorolásáról szóló törvényben is megjelentek erre utaló 
jelek, hiszen a Miniszterelnökséget vezető politikus az új ciklusban 
már nem államtitkár, hanem miniszter lett.4 Mindazonáltal a felté-
telezésből csak később született bizonyosság arról, hogye változás 
nem csak a titulusában ölt testet, hanem a korábban meglévők mellé 
számos fontos új hatáskört kapott.5Az ellenzék éppen ezt bírálta 

2 H/132. számú országgyűlési határozati javaslat. Kihirdetése után: 21/2014. (VI. 3.) szá-
mú országgyűlési határozat az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) 
országgyűlési határozat módosításáról.
3 T/146. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXIII. törvény a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról.
4 T/106. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XX. törvény Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról.
5 Lásd: T/263. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXXV. törvény az egyes 
törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszter feladatkörei a törvényjavaslat szerint következőkkel bővültek: 
felel a kormányzati tevékenység összehangolásáért (korábban: közigazgatási és igazság-
ügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
(korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatás-fejlesz-
tésért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatás-
szervezésért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért (korábban: közigazgatásiés igazságügyi 
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leghevesebben, kiemelve, hogy ez a kormányzati szerkezet legfő-
képpen a pártállami modellhez hasonlít, ahol a stratégiai döntések a 
pártközpontban születtek meg, s a szakminisztériumok a szó szoros 
– és nem a hatalmi ágak megosztásának – értelmében vett végrehaj-
tó testületekké váltak.6

De térjünk vissza a két már említett jogszabály-módosításhoz, a 
házszabály és az önkormányzati törvény átírásához.

I. A házszabály módosítása
Az Országgyűlés a 2010-2014-es parlamenti ciklus egyik utolsó 
döntésével fogadta el az Országgyűlés új házszabályát. Az ellenzék 
akkor azt javasolta, hogy akkor csupán az Alaptörvény elfogadása, 
valamint új országgyűlési törvény miatt feltétlenül szükséges vál-
toztatásokat fogadja el az Országgyűlés, ne alkosson új házszabályt, 
hanem azt hagyja az új parlamentre. A kormánypártok egyik leg-
főbb érve az volt e vitában, hogy így sokkal igazságosabb lesz a fo-
lyamat, hiszen a parlamenti választás előtt nem lehet tudni, ki nyeri 
majd meg azt, így azt sem, hogy az új rendelkezések kinek kedvez-
nek majd. Így mindenki elvi alapon tud majd dönteni, amikor leadja 
szavazatát a módosító javaslatokra és zárószavazáskor.7

minisztériumi hatáskör), az európai uniós források felhasználásáért (korábban: nemzeti 
fejlesztési minisztériumi hatáskör), az agrár-vidékfejlesztésért (korábban: vidékfejlesztési 
minisztériumi hatáskör), a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért (korábban: 
nemzetgazdasági minisztériumi hatáskör), a közbeszerzésekért (korábban: nemzeti fej-
lesztési minisztériumi hatáskör), az építésügyért (korábban: belügyminisztériumi hatás-
kör), a kulturális örökség védelméért (korábban: belügyminisztériumi majd az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának hatásköre), a településfejlesztésértés településrendezésért 
(korábban: belügyminisztériumi hatáskör), a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért 
(korábban: belügyminisztériumi, majd közvetlenül miniszterelnöki hatáskör), a társada-
lompolitika összehangolásáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi 
hatáskör), a tudománypolitika koordinációjáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi 
minisztériumi hatáskör), valamint a kormányzati és társadalmi kapcsolatok összehango-
lásáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör). Emellett gyako-
rolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Posta felett. Módosító 
javaslatokkal e hatáskörök néhány eleme végül nem került a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter hatáskörébe, de a felsorolt jogkörök több mit 90 százaléka igen.
6 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 19. (10. ülésnap), 180-
225. felszólalás.
7 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyvei: 2013. december 10. (335. ülésnap), 
27-57. felszólalás, 2013. december 11. (336. ülésnap), 3-47. felszólalás, 2013. december 
17. (338. ülésnap), 42-117. felszólalás. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottságának jegyzőkönyvei: 2013. december 9. és 2013. december 16.

Az új Országgyűlés, lehet mondani, hogy az új házszabály mó-
dosításával kezdett. Az előterjesztés egy része technikai módosítá-
sokat tartalmazott. Ez helyénvaló is lett volna, hiszen az új házsza-
bály egy merőben új jogalkotási rendet vezetett be. Létrejött a Tör-
vényalkotási bizottság, amelyik a jogalkotási folyamatban mintegy 
a híd szerepét tölti be a szakbizottságok és a plenáris ülés között, a 
részletes vita kiszorult a plenáris ülésről, megváltozott a felszóla-
lások rendje, felére csökkent a képviselők létszáma, megvalósult a 
nemzetiségek képviselete… Szóval egy ilyen volumenű átalakítást 
okszerűen követnie kell a gyakorlatban tapasztalt problémák, jog-
alkotási hiányosságok, pontatlanságok kijavítására szolgáló előter-
jesztésnek/előterjesztéseknek. A határozati javaslat módosításának 
azonban volt két érdemi rendelkezése is: az ülésvezető elnök szava-
zati jogának, valamint a házszabálytól eltérés elrendelésére vonatko-
zó szavazati arány megváltoztatása.

1. A plenáris ülés ülésvezető elnöke szavazati jogának biztosítása
Az 1990-ben, a rendszerváltozás után először szabadon megválasz-
tott Országgyűlés által elfogadott Házszabály megalkotása óta, több 
mint két évtizeden keresztül azonos módon rendelkezett a Házsza-
bály az ülésvezető elnök szavazati jogáról. A levezető elnök nem 
szavazott, kivéve szavazategyenlőség esetén, amikor is az ő voksa 
döntött. 2014-ben a kormánypártok ugyanezt a rendelkezést emel-
ték az új házszabályba is, a parlamenti vita során senki részéről még 
csak fel sem merült e rendelkezés megváltoztatásának igénye. Az 
országgyűlési választások eredményének jogerős megállapítása után 
biztossá vált, hogy a korábbi, és egyben jelenlegi kormánypártok-
nak megvan a kétharmados többsége az Országgyűlésben. Azonban 
csak egyetlen szavazattal. Azaz, ha kormánypárti képviselő vezeti 
a plenáris ülést, a régi szabályok szerint a képviselők kétharmadá-
nak szavazatát igénylő határozatot csupán legalább egy ellenzéki, 
vagy független képviselő támogatásával tudott megszavazni. Ilyen 
tárgykör például az Alaptörvény módosítása, avagy a legfontosabb 
független állami szervek vezetőinek és tagjainak megválasztása, va-
lamint tisztségétől történő megfosztása. Kardinális kérdésnek nem 
tekinthető, de sokszor jelentéktelennek sem, hogy ilyenkor ki vezeti 
az ülést. A módosítás elfogadása előtt azonban a kormánypártok 
vagy nem tudták egyedül, az ellenzék támogatása nélkül megsza-
vazni az ilyen indítványokat, vagy az ülés vezetését kellett volna e 
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legfontosabbnak tekinthető ügyekben ellenzéki alelnökre bízniuk. 
Ezért változtattak.

A változáshoz ezúttal kerestek elvi alapot. A törvényjavaslat in-
dokolásában felsoroltak egy sor olyan európai országot, ahol az ülés-
vezető elnök is szavaz. Emellett az előterjesztők kifejtették, hogy 
sem az általános, sem az európai, sem pedig a magyar jogelvek nem 
indokolják az ülésvezető elnök szavazati jogának korlátozását. „Az 
ülést vezető elnök képviselői jogosultságainak gyakorlása teljes körűen 
csak akkor biztosított, ha az elnök a többi képviselővel megegyező módon 
szavazati joggal rendelkezik. Emellett pedig nincsen olyan alkotmányos 
indok, ami alapján meg kellene vonni a szavazati jogot az ülést vezető 
elnöktől. Ezt támasztja alá az is, hogy a szavazati jogosultság gyakor-
lása semmilyen formában nem befolyásolja az ülést levezető elnököt ab-
ban, hogy részrehajlásmentesen vezesse az Országgyűlés üléseit” – írja 
az indokolás.8

A javaslatcsomag kapcsán kormánypárti felszólalók is az álta-
lunk kiemelt két érdemi javaslatról beszéltek a parlamenti vitában. 
Az elnöki szavazati jog megváltoztatásával összefüggésben az elő-
terjesztő képviselője a javaslat írásbeli indokolását foglalta össze.9 A 
nagyobbik kormánypárt vezérszónoka, amellett, hogy az előterjesz-
tőnél kicsit bővebben érvelt az előterjesztés szakmai indokoltsága 
mellett, egyértelműen elismerte a határozati javaslat elnöki szava-
zati jog megváltoztatására vonatkozó részének legfontosabb politi-
kai indokát: „Először is, természetesen nem szeretnék álszentnek lenni, 
nyilván a választói akaratnak megfelelően létrejött Országgyűlésen be-
lüli politikai erőviszonyok érvényesíthetőségét is szolgálja ez a javaslat, 
a megelőző 24 év szokásjogával pedig szemben áll.”10

Az ellenzéki pártok képviselői kiemelték, hogy a módosításnak 
csak aktuálpolitikai indokai vannak, az elvi szempontokat később 
illesztették a javaslathoz. A kormánypártok ismét szemezgetnek az 
európai példák közül, kiválasztják azokat az elemeket, amelyek ne-
kik aktuálisan kedvezőek, és akár rendszeridegen módon beépítik 
a magyar jogrendbe. Az az érv pedig, hogy a képviselők nem azo-
nos jogállásúak, ha az ülésvezető elnök nem szavazhat, főleg annak 

8 A H/132. számú országgyűlési határozati javaslat 14. §-hoz fűzött részletes indokolás.
9 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 56. felszólalás
10 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 58. felszólalás

tükrében álszent felvetés, hogy az új házszabály által létrehozott 
Törvényalkotási bizottság tömegesen hozott létre nem azonos jog-
állású képviselőket. Aki ugyanis nem tagja annak, nem tud minden 
módosító javaslatról szavazni, illetve ahhoz hozzászólni, aki pedig 
tagja e bizottságnak, az igen. Felelevenítették, hogy a kormánypárt-
ok az előző ciklus egyik utolsó jogszabályaként, tiltakozásuk elle-
nére, éppen azért fogadták el az új házszabályt, hogy ne lehessen 
tudni, kinek kedvez. Most pedig, ami nem kedvez nekik, átalakítják. 
Felvetették, hogy sajnálják, hogy minden az előző négy évben meg-
szokott módon megy tovább, és a házelnök nem tartotta be ígéretét, 
ami egy kiszámíthatóbb, más stílusú törvényalkotásról szólt. Ismét 
azzal szembesülhettünk, hogy ebben a közjogi kérdésben is – ahogy 
az előző ciklusban általában volt – az összes, amúgy egymással an-
tagonisztikus ellentétben álló ideológiai alapon szerveződött ellen-
zéki párt ugyanazt az álláspontot képviselte.11

Az előterjesztői zárszó jórészt személyeskedő megjegyzésekből 
álló szövetébe nem furakodott be semmiféle új tartalmi érv.12

A részletes vitaszakaszban említést érdemel, hogy egy kormány-
párti módosító indítványról folyt még vita. Azonban nem annak 
a tartalma volt fontos, hanem az eljárási mód. Az Igazságügyi bi-
zottság – az új házszabály rendelkezései alapján – saját javaslatként 
terjesztette elő a nyíltan házszabálysértő javaslatot. Ami azonban 
biztató újdonság volt a korábbi évek gyakorlatához képest: a Tör-
vényalkotási bizottság éppen a házszabálysértés miatt nem támo-
gatta a módosító javaslatot. Ez pedig, még ha mégoly kedvezőtlen 
véleményünk is van az első ülésszak törvényalkotási módszereiről, 
pozitív értelemben kiemelést igényel.13

De visszatérve az érdemi érvekre; az előterjesztőknek igazuk vol-
tabban, hogy semmilyen jogelv vagy más felsőbb rangú hazai vagy 
nemzetközi jogszabály nem tiltja, hogy az ülésvezető elnökszavaz-
zon. Lehet így is, és úgy is. A gyakorlat azonban – ahogy az ellen-
zéki képviselők is rávilágítottak – megegyezett azzal a 2010 és 2014 

11 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalása (60. felszólalás), Apáti István ( Jobbik) felszóla-
lása (62. felszólalás), Schiffer András (LMP) felszólalása (64. felszólalás): az Országgyű-
lés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. május 26. (5. ülésnap)
12 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 66. felszólalás
13 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 23-35. 
felszólalások. Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának jegyzőkönyve: 2014. május 26. 
Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. május 28.
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között jól bevált gyakorlattal, mely szerint a kormánypártok, ha kell, 
felhasználva az egyetlen pártszövetség által birtokolt kétharmados 
többséget az Országgyűlésben, a politikai működés kereteit megha-
tározó normákat megváltoztatják az aktuális politikai helyzetüknek 
kedvező módon. S ehhez még az érvrendszer is a régi maradt. A 
hatalomgyakorlás egyetlen alapjaként vallott többségi elvet követve, 
hivatkozva a választópolgároktól kapott felhatalmazásra, valamint 
arra, hogy a választott modell Európa több országában is műkö-
dik, így annak jogszerűségéhez, demokratikus voltához kétség sem 
férhet, hazánkban is be kell vezetni azt a hatékonyabb és gyorsabb 
működés érdekében.

2. A házszabálytól eltérés elrendelésére vonatkozó szavazati arány 
megváltoztatása
Az országgyűlési határozat másik érdemi változtatása házszabálytól 
eltérés elrendelésére vonatkozó szavazati arány megváltoztatása volt. 
Az alig néhány héttel korábban hatályba lépett házszabály a kép-
viselők négyötödének hozzájárulásához kötötte, hogy egy előter-
jesztést a házszabályi rendelkezésektől eltérő módon tárgyalhasson 
meg és fogadhasson el az Országgyűlés. Ez módosult olyan módon, 
hogy az új szabály szerint már csak az ülésen jelenlévő képviselők 
négyötödének egyetértése szükséges a házszabálytól eltéréshez.

Az előterjesztő képviselője kifejtette, hogy azért fontos ez a ja-
vaslat, mert amellett, hogy a húszéves parlamenti hagyományt hoz-
za vissza, „…lehetnek a parlament életében olyan pillanatok, amikor jó 
néhány képviselő indokoltan van távol, és mégis fontos, mindannyiunk 
által támogatott döntést kellene meghozni, amit azért nem fogunk meg-
tenni, mert nem a jelen lévő képviselők négyötödéhez, hanem az összes 
képviselő négyötödéhez kötjük a házszabálytól eltérést – gondoljanak 
például egy árvíz esetére.”14 A képviselő gondolatsorából két dolog 
következik. Az egyik, hogy érvnek meglehetősen gyenge, ugyanis, 
ha mindenki meg akar hozni egy döntést, a szavazás eredménye 
nem négyötödös, hanem várhatóan egyhangú lesz. Például árvíz 
esetén. A szavazási napokon pedig az összes képviselő négyötöd ré-
sze szinte kivétel nélkül jelen szokott lenni. A másik következtetés, 
ami levonható, hogy az ellenzéki pártokkal való egység kialakításá-

14 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 56. felszólalás

nak lehetősége, mint lehetséges alternatíva is hiányzik gondolatai 
kelléktárából.

Adekváltabban érvelt a kormánypárt vezérszónoka, aki 
kodifikációs hibának minősítette az új házszabály módosítandó 
rendelkezését, s ezért tartotta fontosnak módosítani.15 Tény, hogy az 
ellenzék egyik legnagyobb sikere az új házszabály elfogadása előtt 
az volt, hogy a házszabálytól eltéréshez szükséges többséget az ere-
deti javaslatban szereplő kétharmadhoz képest fel tudta emeltetni 
négyötödös többségre. A parlamenti vitában nem esett szó arról, 
hogy ez melyik négyötöd legyen. Arról azonban igen, hogy az akkor 
hatályos ne változzon, az pedig a jelenlévő képviselők négyötödét 
írta elő. Az érvelést azonban könnyebben lehetett volna megvédeni, 
ha az előterjesztő, illetve a határozati javaslat indokolása nem mással 
érvel, valamint, ha – ahogy arra az ellenzéki képviselők rámutattak 
– az aktuális politikai helyzet nem hozta volna e módosítással lé-
nyegesen könnyebb helyzetbe a kormányoldalt. Az ellenzék érvei a 
határozati javaslat házszabálytól eltérésre vonatkozó szavazati arány 
megváltoztatásáról egybe estek az ülésvezető elnökkel kapcsolatban 
elmondottakkal.16

A javaslat kapcsán érdemes a parlamenti mandátumarányokat 
összevetni a házszabálytól eltérésre vonatkozó régi és új szabályok-
kal. A 2014-ben hatályba lépett házszabály alapján – amikor a kép-
viselők négyötödének egyetértésére volt szükség a házszabálytól el-
téréshez – a kormánypártok (133 mandátum) és a Jobbik (23 man-
dátum) együtt semmilyen körülmények között nem tudtak volna 
eltérni a házszabálytól (ehhez 160 szavazatra volt szükség, kettőjük-
nek pedig teljes jelenlét esetében is csak 156 szavazatuk volt). Azaz 
valamelyik baloldali ellenzéki párt vagy 4 független képviselő támo-
gatását is meg kellett volna szerezniük. A megváltozott rendelke-
zés szerint viszont – tekintettel arra, hogy hosszú évek tapasztalata 
alapján néhány képviselő minden esetben hiányzik az Országgyűlés 
üléséről – a jelenlévők négyötödét a kormánypártok és a radikális 
jobboldali párt egyedül is biztosítani tudja. A Erre az összefüggésre 
az ellenzék is rámutatott, ha nem is ennyire pontos számokkal.

15 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 58. felszólalás
16 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalása (60.) felszólalás, Apáti István ( Jobbik) felszóla-
lása (62.) felszólalás, Schiffer András (LMP) felszólalása (64.) felszólalás: az Országgyű-
lés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. május 26. (5. ülésnap)
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Végezetül, érdekes disszonanciája a javaslatnak, hogy míg az 
ülésvezető elnök szavazati jogára vonatkozó rendelkezés megvál-
toztatásakor a kétévtizedes parlamenti gyakorlaton módosít, addig 
a négyötödös többségre vonatkozóan egyetlen érv szerepel a hatá-
rozati javaslat indokolásában, nevezetesen, hogy az „igazodik a par-
lamenti hagyományainkhoz, hiszen a 46/1994. (IX. 30.) OGY határo-
zattal megállapított korábbi házszabályi rendelkezések szintén a jelen-
lévő képviselők négyötödének szavazatához kötötték a házszabálytól el-
térés lehetőségét.”17 Az indokolásoknak pedig e rövid javaslaton belüli 
disszonanciája is egyetlen következtetésre adhat alapot, arra, hogy a 
politikai szándékhoz kerestek elvi alapot. Egyszer a hagyományok 
feladását szorgalmazzák, hogy európai mintákhoz igazodjunk, né-
hány bekezdéssel korábban pedig a hagyományok követését.

A határozati javaslatot 2014. május 23-án nyújtották be a kor-
mánypárti képviselők, és 2014. június 3-án már ki is hirdették. Azaz 
a benyújtás és a kihirdetés között összesen 10 nap telt el.

II. A fővárosi önkormányzati választás szabályainak átírása
1. A törvényjavaslat általános vitája
2014. május 30-án, bő négy hónappal az önkormányzati választás 
előtt és öt nappal az európai parlamenti választások után, budapesti 
kormánypárti képviselők benyújtották az önkormányzati törvény 
fővárost érintő módosítását. A Fővárosi Közgyűlés tagjait, a mó-
dosító javaslat elfogadása előtt tisztán listás rendszerben válasz-
tották meg. Azaz a budapesti szavazásra jogosult választópolgárok 
kizárólag pártlistákra adhatták le szavazataikat, amelyekről az elért 
szavazatok arányában kerültek képviselők a Fővárosi Közgyűlésbe. 
2014. áprilisában és májusában általános országgyűlési választást és 
európai parlamenti választást tartottak Magyarországon. Az össze-
sített szavazatok alapján,Budapesten a kormánypártok támogatott-
sága mindkét alkalommal40 százalék körül volt, a baloldali ellen-
zéki pártoké 1-2 százalékkal maradt el ettől, az LMP és a Jobbik 
pedig – leszámítva néhány alig mérhető kis pártot – elhozta a többi 
voksot.18 Ebből pedig logikusan következett, hogy az októberi ön-
kormányzati választásig, amennyiben a kormánypártok nem tudnak 
több mint 10 százalékot javítani a választási eredményükön, nem 

17 A H/132. számú országgyűlési határozati javaslat 9. §-hoz fűzött részletes indokolás.
18 A pontos és hivatalos választási eredményeket lásd: www.nvi.hu/hu/
ogyv2014/861/861_0_index.html és www.nvi.hu/hu/ep2014/877/877_0_index.html A 
letöltés ideje: 2014. június 24.

tudják megtartani a fővárost. Vagy annak kiemelkedően jó szerep-
lése esetén, koalícióra kényszerülnek a radikális jobboldali párttal. 
Ellenkező esetben nincs többségük akkor sem, ha a közvetlenül vá-
lasztott kormánypárti főpolgármester megőrzi székét. A baloldali 
ellenzéki pártoknak azonban, az LMP jó szereplése esetén, esélyük 
lett volna a többség megszerzésére, amennyiben sikerül koalíciós 
megállapodást kötniük egymással és az utóbb említett párttal. A 
benyújtott kormánypárti törvénymódosító javaslat azonban átírta 
a rendszert, és a tisztán listás szavazás helyett olyan modellt ala-
kított ki, amelyben a kormánypártok az országgyűlési választáson 
elért támogatottságukkal is egyedül megnyerhetik a fővárosi kép-
viselői helyek többségét. A modell alapja nem volt más, mint ami 
4 évvel azelőtt szintén az önkormányzati törvény pillanatokkal a 
választást megelőzően elfogadott módosításakor már jól bevált: a 
testületben megteremtették, s egyben többségbe hozták az egyéni 
választókörzetmegnyerése útján kiosztható mandátumokat. A tisz-
tán listás 33 mandátum helyett az új rendszerben 24 egyéni és 9 
kompenzációs listán elnyerhető mandátumot osztanak ki. Az pedig 
bizonyítást nem igénylő evidencia, hogy az egyéni rendszer mindig 
a nagyobb pártoknak kedvez, a listás pedig a kisebbeknek, ahogyan 
az sem, hogy az egyéni mandátumokra épülő rendszer mindig a leg-
erősebb párt számára torzít kedvező módon, a tisztán listás rendszer 
pedig a legarányosabb.De érdemes a törvényjavaslat rendelkezéseit 
és a változtatáshoz fűzött kormánypárti indokolásokat is kicsit rész-
letesebben megnézni. A 3 legfontosabb változás:

A Fővárosi Közgyűlés 2014-től úgy áll össze, hogy Budapest 23 •	
kerületének polgármesterei megválasztásukkal a törvény erejé-
nél fogva a közgyűlés tagjaivá válnak, további 9 képviselő pedig 
kompenzációs pártlistákról kerül be azok közül, akik polgármes-
teri vagy főpolgármesteri székért indultak, de nem választották 
meg őket. A 33. képviselő pedig a közvetlenül megválasztott fő-
polgármester.
Kompenzációs listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, akik a •	
fővárosi kerületek több mint felében közös polgármester jelöltet 
állítottak.
A fővárosi kerület esetében a polgármesterjelöltté válás feltétel-•	
rendszere megváltozott, az új szabályozás a szükséges ajánlások 
számát leszállította 500-ra.19

19  T/146. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXIII. törvény a Magyaror-
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Az egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
írásbeli indokolása szerint „jelenleg a fővárosi önkormányzati rend-
szer két szintje élesen szétválik egymástól, ami indokolatlan és működési 
problémákat eredményez.” Az átalakítás „…olcsóbbá, hatékonyabbá, 
egyszerűbbé és mindenek előtt demokratikusabbá teszi a főváros irányí-
tását.” Azért demokratikusabb, mert a pártlistákat a pártok állítják 
össze, abba a választópolgároknak nincs beleszólásuk, a polgármes-
terekre viszont a választópolgárok név szerint, közvetlenül szavaz-
nak. Megjegyezzük, arról is a pártok döntenek, hogy kit indítanak 
polgármesterjelöltnek, s abba sincs beleszólása a választópolgárok-
nak. Az indokolás szerint azért is jó az új rendszer, mert így csak 
olyan jelöltek kerülnek a közgyűlésbe, akik kiválóan ismernek egy-
egy kerületet. Hozzátesszük, a többi huszonkettőt viszont nem. Ol-
csóbb is lesz a rendszer, ugyanis a 23 polgármester-közgyűlési tag a 
közgyűlési tagságából eredő feladatait társadalmi munkában látja el, 
azért külön tiszteletdíjat, költségtérítést és egyéb juttatást nem kap. 
„Azzal, hogy a fővárosi közgyűlésbe integrálódnak a kerületi polgármes-
terek, egy olyan demokratikusan megválasztott fórum jöhet létre, amely-
ben szabályozott módon tudnak egymással ütközni a főváros egészének, 
illetve az egyes kerületek érdekei…”20

Az előterjesztők nevében felszólaló képviselő a plenáris ülésen, a 
szokásos politikai stíluselemekkel tarkítottan, de az írásbeli indoko-
lásban foglaltakat ismételte meg.21 A kormány képviselője – annak 
hiányában – nem tudott kormányálláspontot közölni.22 A nagyob-
bik kormánypárt vezérszónoka egy szót sem beszélt a törvényjavas-
latról, csupán egy általa éppen aznap benyújtott módosító javaslat 
tartalmát ismertette, amely az addigi kritikák hatására a kerületek 
lakosságszámának figyelembevételével arányosabbá tette a kom-
penzációs listán elnyerhető mandátumok számítási módját.23A ki-
sebbik kormánypárt vezérszónokának felszólalása nem állt másból, 

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról.
20 T/146. számú törvényjavaslat általános indokolása.
21 Németh Szilárd István (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyző-
könyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 57. felszólalás.
22 Répássy Róbert (államtitkár) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyző-
könyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 59. felszólalás.
23 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. június 2. (6. ülésnap) 61. felszólalás.

mint hogy a korábbi baloldali városvezetést kárhoztatta, s példákat 
hozott arra, hogy miért rossz a kétszintű önkormányzat, s kifejtette, 
az ellenzék csak azért bírálja a tervezett módosítást, hogy majd ez-
zel magyarázhassa a választási vereségét.24 A több mint háromórás 
vitában más kormánypárti képviselő nem szólalt föl. Végül az elő-
terjesztők képviseletében a vita összegzéseként egyikük felolvasott 
egy előre legépelt rövid szöveget, melynek lényege az volt, hogy az 
ellenzék már most nem bízik a győzelmében, s hogy az előterjesz-
tésnek volt szakmai előkészítése, azt támogatta a 23 budapesti pol-
gármester közül 20.25 Megjegyezzük, hogy éppen ennyi volt közü-
lük a kormánypárti.

Az ellenzéki képviselőknek ezúttal is hasonló érvrendszerük 
volt, pártállástól függetlenül. Egyetértettek abban, hogy a kormány-
pártok ismét aktuális politikai érdekeiknek megfelelően írják át a 
közjogi rendszer egyik elemét, úgy, hogy az ismét a kormánypártok 
javát szolgálja, feléjük torzítson. Elmondták, hogy a törvényjavas-
lat több okból is alaptörvény-ellenes. Egyrészt sérti az egyenlő vá-
lasztójog Alaptörvényben meghatározott alkotmányos elvét, mert 
aránytalan, hiszen lesz közgyűlési képviselő, akit ötödannyi válasz-
tópolgár választ meg majd, mint egy másikat. A legkisebb lakosság-
számú kerületben megválasztott polgármesternek ugyanannyit ér 
majd a szavazata a közgyűlésben, mint mondjuk egy ötször akkora 
lélekszámú kerület polgármesteréé. Másrészt, az sem alkotmányos, 
hogy a választópolgárok, anélkül, hogy ennek tudatában lennének, 
egy szavazattal két különböző tisztségre választanak meg valakit. 
Az tehát, hogy a polgármester egyben közgyűlési tag is lesz, sérti a 
közvetlen választás Alaptörvényben támasztott elvét.Harmadrészt, 
a választásokhoz mérten időben olyan közel változik a törvény, ami 
hazai alkotmányos normákkal és a nemzetközi sztenderdekkel egy-
aránt ellentétes. Erre a Velencei Bizottság is rámutatott, amikor 
véleményében egyértelműen jelezte, hogy nem módosíthatóak a vá-
lasztási szabályok a választás napjától számított egy éven belül.26

24 Rétvári Bence (KDNP) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. június 2. (6. ülésnap) 67. felszólalás.
25 Vas Imre (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. 
június 2. (6. ülésnap) 123. felszólalás.
26 JointOpinionont he ActontheElections of Members of Parliament of Hungary ado
ptedbytheCouncilforDemocraticElectionsatits 41st meeting (Venice, 14 June 2012) 
and theVeniceCommissionatits 91st Plenary Session (Venice, 15-16 June 2012). CDL-
AD(2012)012.
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Mindegyik ellenzéki párt szónoka kiemelte, hogy silány érv az, 
hogy a listás választási rendszer megszüntetésével majd nem párt-
politikusok kerülnek a közgyűlésbe, hiszen a polgármesterek épp-
úgy pártok színeiben indulnak Budapesten, ráadásul ilyen érvrend-
szer mellett a kormánypártok tele vannak „fizetett pártkáderekkel”, 
akik listán kerültek az Országgyűlésbe, élükön a miniszterelnökkel. 
Nehezményezték, hogy e fontos javaslatot ismét nem normál me-
netben, hanem sürgősséggel tárgyal a Ház.Kárhoztatták a törvény-
javaslatot azért is, mert szerintük Budapest érdekeivel ellentétes. 
A közgyűlés a kerületi polgármesterek lobbitestületévé silányul, 
„részérdekek csataterévé” válik, s a partikuláris érdekek érvényesí-
tése miatt képviselet nélkül maradnak az „összbudapesti érdekek.” 
Felvetették, hogy legitim vita lehet, hogy kétszintű maradjon-e a 
fővárosi önkormányzat, vagy szűnjenek meg a kerületi önkormány-
zatok, de ez a javaslat a sokat bírált kétszintű rendszeren semmit 
sem változtat.Ráadásul, ha már hozzányúlnak a rendszerhez, meg 
kellett volna oldani itt is a kisebbségek képviseletét. Többen kiemel-
ték, hogy a kormányoldalról gyakorlatilag senki nem vesz részt a 
vitában, az előterjesztők nevében felszólaló képviselő, csakúgy, mint 
a nagyobbik kormánypárt vezérszónoka, távozott az ülésteremből, 
mialatt az ellenzéki képviselők beszéltek. Hiányolták azt is, hogy a 
törvényjavaslattal kapcsolatban Budapest főpolgármestere egyetlen 
mondatot sem mondott.A törvényjavaslatot törvényalkotással elkö-
vetett választási csalásnak minősítették.27

Az igazságügyi bizottság ülésén, a tárgysorozatba vétellel össze-
függésben kialakult érdemi vita, de a már ismertetetteken kívül új 
érv nem hangzott el sem ellenzéki, sem kormánypárti oldalon.28

27 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalásai (63., 99., 109., 115. felszólalás), Kunhalmi Ág-
nes (MSZP) felszólalása (65. felszólalás), Szilágyi György ( Jobbik) felszólalásai (69., 77., 
81., 107., 117. felszólalás), Schiffer András (LMP) felszólalásai (71., 75., 83., 91. felszó-
lalás), Fodor Gábor (független) felszólalása (73. felszólalás), Dúró Dóra ( Jobbik) fel-
szólalása (79. felszólalás), Hiszékeny Dezső (MSZP) felszólalása (85. felszólalás), Apáti 
István ( Jobbik) felszólalása (87. felszólalás), Kiss László (MSZP) felszólalásai (89., 95., 
101., 105., 113. felszólalás), Burány Sándor felszólalása (93.felszólalás), Z. Kárpát Dániel 
( Jobbik) felszólalása (97. felszólalás), Teleki László (MSZP) felszólalásai (103., 111. fel-
szólalás), Sallai R. Benedek (LMP) felszólalása (119-121. felszólalás): az Országgyűlés 
plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 2. (6. ülésnap).
28 Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 2.

2. Módosító javaslatok és a törvényjavaslat részletes vitája
A törvényjavaslatot jelentős tartalmi módosításokkal fogadta el az 
Országgyűlés. Így tehát érdemes ismertetni a törvényjavaslathoz 
benyújtott és elfogadott fontosabb módosító javaslatokat.A tör-
vényjavaslathoz három, a témánk szempontjából releváns módosító 
javaslatot fogadott el az Országgyűlés. Az új, rendkívül bonyolult 
házszabályi rendelkezések alapján a plenáris ülésen formálisan 
mind a három a Törvényalkotási bizottság javaslataként jelent meg, 
a Törvényalkotási bizottság ülésén pedig ebből kettő az Igazságügyi 
bizottság javaslataként, de ha visszafejtjük a folyamatot, a módo-
sító javaslatok „gazdái” valójában egy kormánypárti valamint egy 
független képviselő, a harmadiké pedig valóban a Törvényalkotási 
bizottság.

a) Az egyik módosító javaslatról már esett szó a parlamenti vita 
ismertetésekor. Ez valójában a kompenzációs listára kerülő töredék-
szavazatokat az adott kerület lakosságszámának arányában súlyozza. 
Azaz a javaslat elfogadása nyomán – egy törvényben meghatározott 
számítási mód alapján – a nagyobb lakosságszámú kerületekben 
leadott szavazatok nagyobb súllyal számítanak a kompenzációs 
mandátumok kiosztásakor.29 A legtalálóbb véleményt a javaslatról 
egy internetes hírportálon olvashatjuk: „Közelebb, de még mindig 
messze.”30 És valóban. A kompenzációs 9 mandátum esetében meg-
jelennek az arányosság szempontjai, de a maradék 23 mandátum 
esetében továbbra sem. Ahogy a cikkben helyesen megfogalmazták: 
„Az egyenlő választójog sérelmét nem a kompenzációs ágra kerülő sza-
vazatok okozzák, hanem az, hogy hogy az egyes kerületekben jelentősen 
eltér a választópolgárok száma.”31

b) A független képviselőtől származó módosító javaslat az ön-
kormányzati választáson is bevezeti a többes ajánlás rendszerét.32 
Azaz, hogy egy választópolgár azonos posztra nem csupán egy sze-

29 T/146/9. számú módosító javaslat. T/146/13. számú iromány – az Igazságügyi bizott-
ság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. T/146/14. számú iromány – az 
Igazságügyi bizottság jelentése. T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság 
összegző módosító javaslata, 8. pont.
30 www.valasztasirendszer.hu/?p=1942850 A letöltés ideje: 2014. június 2.
31 Uo.
32 T/146/4. számú módosító javaslat. T/146/13. számú iromány – az Igazságügyi bizott-
ság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. T/146/14. számú iromány – az 
Igazságügyi bizottság jelentése. T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság 
összegző módosító javaslata, 3. pont.
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mélyt jelölhet, hanem akárhányat. A javaslat benyújtójának kétség-
kívül igaza volt abban, hogy az ajánlószelvények megszűnésével a 
többes ajánlás hiánya kedvezőtlen helyzetbe hozhatta volna a ki-
sebb pártokat, hiszen a nagyobbak, akik könnyebben gyűjtik ösz-
sze az aláírásokat, s ezért hamarabb is tudják leadni azokat, előnyt 
élveznének. A választási bizottságok, ha több jelöltet ajánl ugyanaz 
a személy, azt az ajánlást fogadják majd el érvényesnek, amelyik ha-
marabb érkezik a bizottsághoz. Másrészről viszont, az országgyűlési 
választáson és az európai parlamenti választáson ez az új rendszer 
egyértelműen rosszul vizsgázott. A Nemzeti Választási Bizottság 
elnöke az Országgyűlésnek, az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választásán végzett tevékenységéről szóló beszámolójában javasolta 
a többes ajánlás lehetőségének a megszüntetését. Kifejtette, hogy 
„a többes ajánlás rendszere alapvetően magában hordozza a választó-
polgárok adataival való visszaélés fokozott lehetőségét. […] A Nemze-
ti Választási Bizottság a választópolgároknak az ajánlás során közölt 
személyes adatai, valamint a választópolgár valós választói akarata 
védelme érdekében indokoltnak tartja a jogalkotó részéről a többes aján-
lás rendszere újragondolását és a szabályok olyan irányú módosítását, 
mely alapján a választópolgár jelölési fajtánként egy érvényes ajánlással 
élhet.”33A Nemzeti Választási Bizottság az európai parlamenti vá-
lasztások során végzett tevékenységről szóló beszámolójában a tes-
tület elnöke ismét felkéri a jogalkotót, hogy gondolja újra, a többes 
ajánlás, mint jogintézmény fenntartását. Érveit kiegészíti egy to-
vábbival: a választáson induló, de a mandátumszerzéshez szükséges 
5 százalékos határt el nem érő két jelölőszervezetre leadott érvényes 
szavazatok száma, a listaállítás során gyűjtött ajánlásaik számát is 
jelentősen alulmúlta.34

Az országgyűlési választás eredménye alapján senki nem vitatta 
azt a tényt, hogy a jelentős számú, valóságos társadalmi támoga-
tottsággal nem rendelkező pártok alapvetően a baloldal kárára in-
dultak, s nem egy helyen vittek el annyi szavazatot, amin a baloldali 

33 B/1. számú beszámoló – a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a 
Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán vég-
zett tevékenységéről, V.2. pont. Az iromány iktatószáma a Nemzeti Választási Bizottság-
nál: NVB/1282/2014.
34 B/178. számú beszámoló – a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója 
a Nemzeti Választási Bizottságnak Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán 
végzett tevékenységéről, IV.-V. pontok. Az iromány iktatószáma a Nemzeti Választási 
Bizottságnál: NVB/1364-1/2014.

képviselőjelölt mandátumának sorsa múlt. Így amikor feltesszük a 
kérdést, hogy a kormánypártok vajon miért támogatták ezt a füg-
getlen képviselőtől származó javaslatot, a válaszon nem kell sokáig 
gondolkodnunk.

c) A harmadik módosító javaslatot a Törvényalkotási bizottság 
maga nyújtotta be a törvényjavaslat zárószavazásának napján.35 
A kormánypártok is érezték, hogy a törvényjavaslat leggyengébb 
pontja a szavazati jog kirívó aránytalansága. Ez a módosítás is ezen 
próbált változtatni. Előírta ugyanis, hogy egy javaslat elfogadásához 
nem elegendő a közgyűlési képviselők több mint felének egyetérté-
se, hanem emellett az is szükséges, hogy a főváros lakosságszámának 
együttesen több mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerüle-
tek polgármesterei megszavazzák azt. Azaz bevezették az Európai 
Unió Tanácsában ismert – a módosító javaslat indokolása is erre 
hivatkozott – kettős többségi rendszert. Az kétségtelen, hogy a sza-
bályozás így arányosabbá teszi a szavazásokat, hiszen csak akkor fo-
gadhatnak el egy javaslatot, ha azt a főváros összlakosságának több 
mint felét képviselő fővárosi kerületi polgármesterek támogatják. 
De a dolog fordítva is igaz. Hiába támogatják ezek a polgármeste-
rek a javaslatot, ha a közgyűlési tagok fele nem ért egyet vele, sosem 
léphet hatályba. Az indokolás a javaslat erényei között említi, hogy 
a polgármesterek jelenléte a közgyűlésben biztosítja a történelmileg 
kialakult kerületek mindegyikének képviseletét, a kettős többség 
pedig garantálja az arányosságot.

Mindazonáltal a szabályozás több problémát is felvet. Egyrészt, 
hogy kétféle jogállású képviselője lesz a közgyűlésnek. 23-an kettős 
szavazati joggal rendelkeznek, 10-en (a 9 kompenzációs listáról be-
került képviselő, és a főpolgármester) pedig csak eggyel. A főpolgár-
mester esetében ez különösen aggályos, ugyanis egyedül őrá szavaz 
Budapest összes választópolgára. Azaz a legnagyobb legitimitással a 
testületbe került képviselőnek ér majd szavazáskor a legkevesebbet 
a voksa.

A kompenzációs listáról csak olyan képviselő kerülhet a fővá-
rosi közgyűlésbe, aki elindult polgármester-jelöltként. A hatályos 
szabályozás alapján a közgyűlés polgármester tagja nem lehet fő-
polgármester-helyettes.Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a ke-
rületi polgármester-választáson alulmaradt képviselőkből, avagy a 

35 T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata, 
14. pont.
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közgyűlésbe be sem került külsősökből lesznek majd a jövőben a 
főváros legfontosabb vezetői, a főpolgármester helyettesei.

A módosító javaslatokról a Törvényalkotási bizottságban és a 
plenáris ülésen is folyt vita. A kétórás bizottsági vitában a többes 
ajánlásról valójában az ellenzéki pártok között alakult ki vita, ar-
ról, hogy annak léte, vagy nemléte segíti-e elő inkább a választási 
csalást. A többi módosító javaslatról azonban az ellenzék egységes 
álláspontot képviselt. Eszerint a kompenzációs lista nem küszöböli 
ki az aránytalanság okozta problémákat – ugyanis nem a működés 
arányossága a követelmény, hanem a választásé – és a közvetlenség 
sérelmét sem, sa törvényjavaslat a módosításokkal együtt is alkot-
mányellenes. A kettős szavazással az a baj, hogy nem jó, ha kétféle 
jogállású képviselő lesz a közgyűlésben.Érvként hangzott el, hogy 
a kerületi polgármester-képviselő szembe kerül majd önmagával, 
amikor a főváros érdekei ellentétesek lesznek az általa képviselt ke-
rületével. Az ellenzéki képviselők kiemelték, hogy a választók szá-
mára átláthatatlan lesz az új rendszer, az előterjesztés átgondolatlan, 
ilyen módon, kapkodva nem szabadna törvényt alkotni.36

Kormánypárti oldal képviselői szerint nem lehetséges az, hogy 
egy kerületnek ellentétes az érdeke a fővároséval, de ha van is ilyen 
érdekellentét, ennek éppen feloldási fóruma lesz az új szabályok alap-
ján felálló közgyűlés. Azok az emberek irányítják majd a fővárost, 
akiket közvetlenül választanak meg. A választójog arányosságával 
kapcsolatos felvetésekre válaszul sommásan annyit reagáltak, hogya 
rendszer az un. kettős szavazattal arányos lett. A javaslatot alkotmá-
nyosnak minősítették, s hangsúlyozták, hogyaz egyenlő mandátum 
elve az önkormányzati képviselők esetében nem követelmény – a 
kerületekben sem arányos a képviselők megválasztása.37

A plenáris ülésen, a bizottsági jelentések és az összegző módosí-
tó javaslat vitáján említésre érdemes új érv nem hangzott el.38

Most térjünk vissza röviden a legfontosabb alkotmányossági kér-
déshez, az egyenlő választójog elvéhez. A választójog egyenlőségének 

36 Gyüre Csaba ( Jobbik), Szilágyi György ( Jobbik), Schiffer András (LMP), Staudt Gá-
bor ( Jobbik), Balczó Zoltán ( Jobbik), Bárándy Gergely (MSZP), Fodor Gábor (függet-
len), Tóth Bertalan (MSZP), Szilágyi György ( Jobbik) felszólalásai: az Országgyűlés 
Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 5.
37 Gulyás Gergely (Fidesz), Balla György (Fidesz), Vas Imre (Fidesz) felszólalásai: az 
Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 5.
38 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 10. 167-196. felszóla-
lások

elve nem csak abban merül ki, hogy a megválasztott testület dön-
téseire legyen ugyanolyan befolyása a választópolgároknak, hanem 
azt is feltételezi, hogy hasonló számú választópolgár szavazhasson 
egy-egy képviselői mandátumról.39 Ahogy több ellenzéki képviselő 
is rámutatott, a Fővárosi Közgyűlésben megvalósítani szándékozott 
arányosabb döntéshozatali eljárásra tekintet nélkül, akkor sérül a 
választójog egyenlőségének elve, amikor az új szabályozás alapján 
a fővárosi kerületekben, egyben, mint fővárosi választókerületekben 
jelentősen eltérő számú szavazópolgár választja meg a képviselőket. 
Ezt pedig három okból sem kompenzálja az ismertetett „százalékos” 
szavazás. Egyrészt,mert nem arányos, csak arányosabb. Másodszor, a 
tanulmányunkban már korábban említett „blokkoló többség” miatt, 
mely szerint éppen a „kettős többség” elve miatt 17 képviselő ak-
kor is meg tudja akadályozni egy javaslat elfogadását, ha a fővárosi 
lakosság több mint felét képviselő polgármester megszavazza azt. 
Harmadrészt pedig, a képviselői jogok messze nem merülnek ki a 
szavazati joggal. Az Alkotmánybíróság szerint a képviselői beszéd-
jog például annyira fontos, hogy annak nem megfelelő biztosítása a 
törvény alkotmányellenességét eredményezheti.40

Ejtsünk szót a közjogi rendelkezések átalakításának választásra 
gyakorolt akkori várható és a valóban bekövetkezett hatásairól. A 
baloldal számára esélyesebb kerületek általában a nagyobb lélekszá-
mú kerületek. Így például a IV., a X., a XI., a XIII., a XIV., a XV., a 
XIX. vagy a XX. kerület. A jobboldal számára pedig számos kisebb 
lélekszámú kerület – pl. az I. avagy az V. – a stabil. Természete-
sen van ellenpélda is, hiszen a jobboldal számára hagyományosan 
és egyértelműen győzelemre esélyes II. vagy XII. kerület nagy lé-
lekszámú. De összességében az biztosan igaz, hogy a legnépesebb 
kerületek polgármesteri székeinek elnyerésére a baloldal, míg a leg-
kisebb kerületekének elnyerésére a jobboldal volt esélyes. Így már a 
törvényjavaslat benyújtásakor sem volt kétséges, hogy kinek kedvez 
az új rendszer.  Az igazi veszteséget azonban mégsem a baloldali 
pártok várták. Hanem az a Budapesten két kisebb párt ( Jobbik és 
LMP), akiknek a fővárosban 8-10 százalékos támogatottsága volt. 
Ők ugyanis már akkor is tudottan esélytelenek voltak polgármesteri 
tisztség elnyerésére, így eleve csak a 9 kompenzációs mandátumra 

39 Lásd például: 22/2005. (VI. 17.) ABH.
40 Lásd például: 164/2011. (XII. 20.) ABH.
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számíthattak a 33 fős közgyűlésben. Azaz legfeljebb 1-2 mandá-
tumra. Ha megmaradt volna a listás rendszer, ennek nagyjából a 
duplájára lettek volna esélyesek. Amelyik párt pedig a legnagyobbat 
nyerte az új rendszeren az, amelyik szám szerint a legtöbb polgár-
mesteri szék elnyerésére volt esélyes, azaz a korábbi választási ered-
mények alapján a kormánypártok.

Mindezt erősítette még, hogy csak az a jelölőszervezet indít-
hatott kompenzációs listát, amelyik legalább 12 kerületben polgár-
mester-jelöltet állított. Ez természetesen – akárcsak az egyfordulós 
választási rendszer bevezetése az országgyűlési képviselők választá-
sán – annak a politikai oldalnak kedvezett, amelyik egységes, ame-
lyiken az adott oldalt egyetlen valódi társadalmi támogatottsággal 
bíró párt képviseli. A jobboldalon köztudottan így volt ez akkor, a 
baloldal pedig köztudottan széttagolt volt. Így, míg a régi rendszer-
ben ugyanolyan eséllyel indulhattak volna külön-külön a baloldal 
pártjai, mint együtt, az új rendszerben ismét együttműködésre let-
tek kárhoztatva, egy értékelhető eredmény érdekében.

A választási eredmények pedig igazolták az előzetes értékelé-
seket. A Political Capital nevű kutatóintézet választási szakértőjé-
nek számításai szerint a 2014-es önkormányzati választás után a 
Fidesz-KDNP frakciószövetség nem tudta volna megtartani több-
ségét a Fővárosi Közgyűlésben. Mivel az új rendszerben nem le-
hetett pártlistákra szavazni, a számítás csak hozzávetőleges lehet. 
Alapja az volt, hogy az egyéni önkormányzati képviselőjelöltekre 
leadott szavazatokat vették alapul, s azokat összesítették. Eszerint 
a számítás szerint a jobboldali pártszövetség az új rendszerben el-
nyert 20 mandátum helyett csupán 16-ot hozott volna, a baloldali 
pártok 10 helyett 13-at, a Jobbik 1 helyett 3-at, az LMP pedig az 1 
helyett 2-őt, az egy független képviselő pedig nem került volna be a 
közgyűlésbe.41 Megjegyezzük, pontosan ezekre a következtetésekre 
jutott egy másik elemző is.42A számokból két következtetés bizto-
san levonható. Az egyik, hogy a főpolgármesternek nem lett volna 
többsége. A másik, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a 

41 Nem lett volna meg Tarlós többsége. (http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/28/4_
mandatumot_es_tobbseget_adott_tarlosnak_a_valasztasi_torveny_modositasa/) A letöl-
tés ideje: 2014. október 28.
42 Budapestenmégtöbbségesemlenne a Fidesznek a régiválasztásirendszerben. (http://
tenytar.blog.hu/2014/10/20/budapesten_meg_tobbsege_sem_lenne_a_fidesznek_a_
regi_valasztasi_rendszerben) A letöltés ideje: 2014. október 20.

Jobbik és az LMP veszítette arányaiban a legtöbbet az új választási 
rendszerrel.

3. Az Alkotmánybíróság határozata
A legnagyobb ellenzéki párt hivatalosan kérte, először a házelnököt, 
azután a köztársasági elnököt, hogy kérje a törvény előzetes nor-
makontrollját az Alkotmánybíróságtól. Minthogy e kérések süket 
fülekre találtak, a pártok történetében első alkalommal az MSZP, a 
baloldali független képviselők, az LMP, és a Jobbik képviselői közös 
kérelemben kérték az Alkotmánybíróság normakontrollját. Mint-
hogy az aláírók a parlamenti képviselők több mint egynegyedét 
képviselték, az Alkotmánybíróság köteles volt eljárni.

Az Alkotmánybíróság egy rendkívül szűk többséggel elfogadott 
határozatban az indítvány lényegi részeit elutasította. Egyetlen ren-
delkezést semmisített meg, a töredékszavazatok súlyozási szabálya-
it. Az indokolást azonban érdemes vizsgálatunk tárgyává tenni.

Az indítványozók egyik érve az volt, hogy mivel a választó-
polgárok a kerületi polgármesterekre, nem pedig a fővárosi ön-
kormányzati képviselőkre szavaznak, a törvény sérti a választójog 
közvetlenségének alkotmányos elvét. A testület szerint azonban vá-
lasztójog közvetlenségét azért nem sérti a törvény, mert a választók 
nem elektorok útján választják meg a fővárosi képviselőket, hanem 
közvetlen szavazással. Azt pedig e körben nem tiltja az Alaptörvény, 
hogy a jogalkotó olyan törvényt alkosson, amelynek következtében 
a választópolgár egy közvetlen szavazatával ugyanazt a személyt két 
különböző önkormányzati tisztségre választja meg.43

Az indítványozók másik érve az volt, hogy mivel a fővárosi ke-
rületek, amelyekben kerületenként egy képviselőt választanak majd, 
eltérő lakosságszámúak, a törvény sérti a választójog egyenlőségé-
nek elvét. Az Alkotmánybíróság korábbi határozatainak érvrend-
szerét is felhasználva, hosszas érveléssel levezette, hogy a választójog 
egyenlőségének két kritériuma, hogy azonos értékű legyen (minden 
választópolgár azonos számú szavazattal rendelkezzen), másrészt 
a szavazatok azonos súlyúak legyenek. Előbbi kritérium abszolút, 
azaz nem korlátozható, második kis eltérést enged, a szavazatoknak 
közel azonos súlyúaknak kell lenniük. A szavazatoknak pedig akkor 
van közel egyenlő súlya, ha lehetőség van arra, hogy egyenlő számú 

43 26/2014. (VII. 23.) ABH [21-28]
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szavazó döntése eredményezzen mandátumot. Az Alkotmánybíró-
ság továbbra is egyetértett azon korábbi határozataival, amelyben a 
szavazatok súlyára való alkotmányossági követelmények maximális 
teljesítésétől ugyan megfelelő alkotmányos indok esetén el lehet 
térni, azonban minden körülmények között ellentétes az egyenlő 
választójog elvével, ha az egyéni választókerületekben névjegyzékbe 
vett választópolgárok száma között kétszeres eltérés mutatható ki. 
A vizsgált határozatban az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, hogy 
a fővárosi közgyűlés kerületi polgármester tagjának megválasztása-
kor minden fővárosi kerületet egy-egy egymandátumos választó-
kerületnek kell tekinteni. A Központi Statisztikai Hivatal csatolt 
táblázata alapján megállapította azt is, hogy a választókerületek la-
kosságszáma között jelentős eltérés van.44

Fentiek alapján egyetlen, a logika szabályaival összeegyeztethető 
döntést hozhatott volna az Alkotmánybíróság, azt, hogy helyt ad 
az indítványnak. Amennyiben ugyanis nem vitatja, sőt, kifejezetten 
magáévá teszi azt a korábbi testületi álláspontot, hogy a „kétszeres 
eltérés” minden körülmények között ellentétes az egyenlő válasz-
tójog elvével, a lakosságszámot érintő KSH adatok pedig ennél lé-
nyegesen nagyobb eltérést mutatnak, a további vizsgálat felesleges 
lett volna.

Ennek ellenére elemezni kezdte, hogy vajon a jogalkotó által, az 
aránytalanság tompítására beépített szabályozási elemek, kompen-
zációs szabályok alkalmasak-e az egyenlőség sérelmének kiegyen-
lítésére. Ezen a ponton állapítja meg az Alkotmánybíróság először, 
hogy a választási szabályt a maga komplexitásában értékeli.45

A következő logikai törés közvetlenül ezután következik. Alap-
törvény-ellenesnek minősíti ugyanis a határozat a komplex megkö-
zelítésre utaló bármilyen hivatkozás nélkül, hogy a kompenzációs 
listára leadott szavazatok a törvényben bevezetett súlyozási rendszer 
eredményeképpen esetenként hatszoros eltérést mutathatnak a kü-
lönböző kerületek esetében. A testület szerint ez a rendszer önma-
gában szemben áll a választójog egyenlő értékűségével.46 Az, hogy 
e rendelkezés hatályon kívül helyezése esetében miért nem vizsgált 
az Alkotmánybíróság egyetlen, a megtámadott törvényben foglalt, 
a szavazategyenlőtlenséget kompenzáló elemet, rejtély. Méghozzá 

44 Uo. [29-40]
45 Uo. [41]
46 Uo. [43-44]

annak ellenére nem vizsgálta, hogy annak szükségességét éppen az 
előző bekezdésben állapította meg.

Az eddig sem fordulatok nélküli határozat egy újabb érdekes 
gondolatmenet után jutott arra a következtetésre, hogy bár egy be-
kezdéssel korábban megállapította, hogy a súlyozási rendszer alap-
törvény-ellenes, a pontosan ugyanolyan mértékű eltérést mutató 
választási szabályok megfelelnek az Alaptörvény rendelkezéseinek. 
Az egyéni jelöltekre leadható szavazatok esetében azért nem okoz 
alkotmányos problémát a hatszoros eltérés, mert azt megfelelőkép-
pen kompenzálja a kettős döntéshozatali rendszer.47„Az Alkotmány-
bíróság szerint a fővárosi önkormányzat hatékony és eredményes mű-
ködése, a kerületi polgármesterek integrálása a fővárosi közgyűlésbe, a 
fővárosi kerületek történelmi hagyományai, mint adottság alkotmányo-
san elfogadhatóvá teszik az eltérést az egyes kerületek lakosságszámához 
igazodva, mert az eltérésből adódó különbséget megfelelően ellensúlyozza 
a kettős döntéshozatali rendszer.”48Hogy miért, arról a határozat hall-
gat. Ahogy arról is, hogy az idézetben felhívott érdekek melyike 
tekinthető alkotmányos indokoknak, érdeknek.

A határozathoz hat alkotmánybíró fűzött olyan különvéleményt, 
avagy csatlakozott olyan különvéleményhez, melyben az indítvány-
ban foglaltak alapján a támadott törvény megsemmisítését tartották 
volna helyesnek.

Bragyova András szerint az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése 
megkövetelte volna, hogy a fővárosnak, mint egésznek legyen saját 
választott közgyűlése. Márpedig, az új törvény alapján a közgyűlés 
nem választott testület lesz, hiszen 23 tagját nem e tisztségre, ha-
nem a kerületi polgármesterire választják, s a törvény erejénél fog-
va válnak a közgyűlés tagjaivá. A polgármesterek tehát a kerületi 
önkormányzat szerveként lesznek tagjai a közgyűlésnek. Kiemel-
te, hogy az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése, figyelemmel az F. 
cikkre szerint Budapest helyi önkormányzat, amelyben kerületek 
alakíthatóak. Azaz Budapest a helyi önkormányzat, nem pedig a 
kerületek összessége. Ezért Budapestnek, mint fővárosnak kell köz-
vetlenül választott helyi önkormányzattal rendelkeznie, ennek a kö-
vetelménynek pedig a kerületeket képviselő polgármesterekből álló 
közgyűlés nem felel meg.49

47 Uo. [45-47]
48 Uo. [48]
49 Uo. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
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Hasonló véleményen volt Lévay Miklós is, aki szerint további 
probléma, hogy a vizsgált törvény elvonja a választópolgárt attól a 
lehetőségtől, hogy megossza szavazatát a két poszt között. Meg-
jegyezzük, ez egy valós dilemma lehet, hiszen nem ritka jelenség 
az, hogy egy budapesti polgár elégedett kerületi polgármesterével, 
azonban a polgármester pártjának fővárosi teljesítményével nem. A 
korábbi szabályozással e véleményét kifejezésre juttathatta, a jelen-
legivel nem. Lévay Miklós kifejti, hogy mivel a törvény szerint a 
képviselők jogállása azonos, nem lehet közöttük különbséget ten-
ni megválasztásuk módja alapján. A fővárosi képviselők mandátu-
ma azonban éppen a kettős többség elve miatt nem egyenlő. Nem 
egyenlő továbbá azért sem, mert tisztségükből másként lehet el-
mozdítani a polgármester-képviselőket, mint a kompenzációs listán 
bejutottakat.50

Kiss László különvéleményében a fent ismertetettekhez hasonló 
érveket sorakoztat fel. A közvetlenség elvének érvényesülési kritéri-
umait kiegészíti azzal, hogy az a maga teljességében akkor érvénye-
sül, ha a választható jelöltek abban a minőségükben indulnak, amely 
pozíciót a választások eredményeként majd betöltik. Ez a követel-
mény pedig a vizsgált törvény esetében nem érvényesül. Részletesen 
levezeti emellett, hogy a kettős többség elvének érvényesítése nem 
biztosítható a titkos szavazások esetében, amelyre az önkormányzati 
törvény – ráadásul a legkomolyabb, legérzékenyebb témakörökben 
– lehetőséget biztosít, hiszen a szavazás jellegénél fogva megálla-
píthatatlan, hogy melyik kerületet képviselő polgármester hogyan 
szavazott. Végül jelzi, hogy a többségi álláspont képviselőinek érvei 
a választójog egyenlősége elve sérelmének „megfelelő ellensúlyo-
zására” alkotmányjogi szempontból hibásak és értelmezhetetlenek, 
azok nem alkotmányjogi, hanem metajurisztikus elemek.51

Az Alkotmánybíróság elnökének különvéleménye tételesen – 
megjegyezzük, komoly átfedésben Lévay Miklóséval – cáfolja a 
többségi álláspont érveit. Úgy hisszük, helyesen mutat rá arra, hogy a 
kettős döntéshozatali rendszer érvként használata téves eredményre 
vezetett. Az ugyanis a már megválasztott képviselőtestület „későbbi 
működésére vonatkozó döntéshozatali eljárási szabály, mely a választó-
jog egyenlőtlenségének sérelmét nem csak hogy a gyakorlatban önmagá-

50 Uo. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye
51 Uo. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

ban nem teljesen képes kiküszöbölni, de a választójoggal összefüggésben 
dogmatikailag nem is lenne vizsgálható. A választáshoz való jog mint 
alapjoga leadott szavazatoknak mandátumokká alakításáig tart, és nem 
tovább. A kettős döntéshozatali rendszer a már kiosztott mandátumok 
alapján kijelölt képviselők döntéshozatalára vonatkozik, és nincs köze a 
választójog és a szavazatok egyenlőségéhez.”52Rámutatott arra is, hogy 
a kompenzációs lista nem az aránytalanság kiigazítására szolgál, ha-
nem a töredékszavazatok elosztására. Így ez, mit az aránytalanságot 
ellensúlyozó érv, ugyancsak nem vehető figyelembe. Harmadikként 
pedig – írja különvéleményében az elnök – éppen a töredékszava-
zatok súlyozását hatályon kívül helyező többségi döntés igazolja 
legplasztikusabban az egyéni mandátumot eredményező szavazati 
aránytalanságot ellensúlyozó és igazoló többségi érv tarthatatlan-
ságát.53

Különös paradoxon, hogy ellenkező előjellel ugyan, de éppen az 
a Salamon László támasztja alá az érvelésnek ezt a fajta következet-
lenségét, aki szerint az indítványt teljes egészében el kellett volna 
utasítania az Alkotmánybíróságnak. Különvéleményében hosszasan 
érvel amellett, hogy ha a testület arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a törvényi rendelkezéseket a maguk komplexitásában kell ér-
tékelni, a töredékszavazatok súlyozási szabályainak megsemmisítése 
is indokolatlan.54 Ha a tartalmi megállapítással nem is értünk egyet, 
a logikai törésre vonatkozó okfejtés akkor is helytálló. Azaz, a ha-
tározatban foglalt érvelés, bármelyik megközelítésben is vizsgáljuk, 
következetlen. Így meglátásunk szerint szakmai szempontból bát-
ran kijelenthető a határozatról, hogy rossz. Vitathatóságát ugyanis 
nem a szakmai álláspontok különbözősége teremti meg, hanem az, 
hogy érvrendszere önellentmondásos, alapvető logikai szabályokat 
sért. A határozatból az látszik, hogy az alkotmánybírák többsége 
egy a vizsgálatot megelőzően elhatározott eredményhez próbált 
– csekély sikerrel – szakmai indokokat találni. Emellett, önellent-
mondásos mivoltával nem bizonyíthatóan összekötve, tényként kell 
megállapítani, hogy a határozatot a már szokásosnak mondható egy 
kivételével a második Orbán-kormány hivatalba lépése előtt meg-
választott alkotmánybírák ellenezték, s az utána hivatalba lépett al-
kotmánybírák támogatták.

52 Uo. [144]
53 Uo. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye
54 Uo. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye
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Természetesen, bármi is egy tanulmány témája és elérendő célja, 
megéri mélységében és teljes részletességgel megvizsgálni a ténye-
ket és a folyamatok mikénti alakulását, hiszen megalapozott követ-
keztetés csak azok ismeretében vonható le. Ezt tettük mi is. De a 
tények megismerése nélküli elhamarkodott és megalapozatlan véle-
ménynyilvánításhoz hasonló hiba az is, ha nem tudunk folyamato-
kat megfelelő távolságból és megfelelő kritikával vizsgálni, s ahogy 
mondani szokták, nem látjuk a fától az erdőt. Ez utóbbi hibába esik 
bele álláspontunk szerint mindaz, aki a módosítás – s itt megjegyez-
zük, az alkotmánybírósági határozat önellentmondásosságának – 
okát az általunk is felhívott szakmai érvek alapján kívánja megítélni. 
Úgy véljük, közelebb jár az igazsághoz, aki úgy véli, hogy a Fővá-
rosi Közgyűlés megválasztási rendjének átalakítását az előterjesztők 
győzelmi esélyeinek növelése motiválta, s mindazok a szakmai ér-
vek, amelyek kétségkívül megfontolásra érdemesek, az elhatározást 
követően kerültek elő a kalapból. Ha pedig ezt az állítást tényként 
kezeljük, nem juthatunk más következtetésre, mint hogy az alkot-
mányos szervek és általában a politika defektes és jogállamiatlan 
módon működött az önkormányzati törvény módosításakor is.

III. A közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezőkről és a nem-
zetközi eljárásokról
A tanulmány alapjául szolgáló könyv külön fejezetet szentel mind 
a közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezőknek – mint amelyek 
jelentősen befolyásolják a hatalommegosztás rendszerét – mind a 
nemzetközi eljárásoknak. Így tartva magunkat annak logikai felépí-
téséhez, röviden szólunk az e körben értékelhető, az Országgyűlés 
őszi ülésszakának kezdetéig bekövetkezett változásokról is:

1. A sajtószabadságot (a média és a kormány viszonyát) érintő válto-
zások, események

a) Az egyik kormánypárti képviselő, aki később a miniszterel-
nökség államtitkára lett, az új ciklus elején benyújtott egy törvény-
javaslatot a reklámadóról, melyet a Ház kivételes eljárásban tárgyalt 
meg.55 Határokon belül, és azon kívül is sokan úgy értékelték, hogy 
az adó célja a még egyetlen komoly nézettségű, de kormányhoz nem 
köthető kereskedelmi televízió, az RTL Klub ellehetetlenítése. Az 

55 T/154. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a 2014. évi XXII. törvény a reklám-
adóról.

adózási sávokat ugyanis úgy határozták meg, hogy a kisebb sajtó-
termékek jelképes (legfeljebb 5 százalékos) adót fizessenek csupán, 
a legmagasabb sávba esők viszont 40 százalékot. Ebbe a sávba pedig 
nem esett más, csak az RTL Klub. A reklámadó kapcsán szabályos 
háború tört ki a tévécsatorna és a kormány között.56

A csatorna addigi gyakorlatától eltérő, rendkívül kritikus híreket 
jelentetett meg a kormányról és a kormányközeli üzleti körökről. 
Valójában persze – s ez a sajtó működésének kritikája is egyben 
– nem tett mást, mint hogy az ellenzéki pártok által korábban fel-
vetett és kifogásolt, eddig a kereskedelmi televíziókban és a köz-
szolgálati médiában „agyonhallgatott” ügyeket most egy kétmilliós 
nézőszámmal rendelkező csatorna megjelentette a híradójában. Vá-
laszul a kormánypártok képviselői nyílt politikai támadásba lendül-
tek, a csatornát bíráló negatív tartalmú üzeneteik mellett nyilvá-
nosan felkérték saját kormányukat arra, hogy hatóságai bevetésével 
ellenőrizzék a televízió adófizetési múltját.57

De ami az igazán meglepő fordulatot jelentette, hogy a politikai 
nyomásgyakorlás vitatható elemei mellett, a Nemzeti Adó és Vám-
hivatalt felügyelő miniszter néhány nappal később a nyilvánosság 
előtt nyíltan bejelentette, hogy élve törvényadta jogával,– 2014-
ben – közvetlenül utasította az adóhivatalt, hogy minden adónemre 
kiterjedően vizsgáljon meg egy 2011-ben végrehajtott tranzakciót 
(veszteségelhatárolást), amely 23 milliárd forinttal csökkentette az 
RTL Klub adóalapját.58Az előzmények tükrében pedig a döntés 
aligha tekinthető a miniszter szakmai alapú döntésének. A ható-
ságok politikai célra való felhasználása pedig nem található meg a 
demokratikus játékszabályok között.

56 Lásd például: Reklámadó – az RTL visszautasítja a vádaskodásokat és jogi lépéseket 
fontolgat. (http://www.boon.hu/reklamado-az-rtl-visszautasitja-a-vadaskodasokat-es-
jogi-lepeseket-fontolgat/2582092?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%A
Drek%29). Megelégelték az amerikaiak a magyar kormány civilek elleni „támadásait.” 
(http://pestisracok.hu/megelegeltek-az-amerikaiak-a-magyar-kormany-civilek-elleni-
tamadasait/) A letöltések ideje: 2014. június 20.
57 Lásd például: Fidesz: vizsgálja ki a kormány, miért nem fizet nyereségadót az RTL. 
(http://www.atv.hu/belfold/20140619-fidesz-vizsgalja-ki-a-kormany-miert-nem-fizet-
nyeresegadot-az-rtl/hirkereso) A letöltés ideje: 2014. június 20. Rogán Antal (Fidesz) 
felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 23. (11. ülés-
nap) 18. felszólalás.
58 Lásd például: Varga Mihály teljes képet akar az RTL-ről. (http://magyarhirlap.hu/
varga-mihaly-teljes-kepet-akar-az-rtl-rol) A letöltés ideje: 2014. június 26.
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A kormánypártok azt bizonygatták, hogy semmi okuk nem volt 
a csatorna megbüntetésére, ez a feltevés logikailag sem stimmel, hi-
szen csak a reklámadó bevezetésére válaszul változott meg a tele-
vízió hírműsora a kormány kárára. A magyarázat – ha eltekintünk 
attól, hogy a fent említett mértékben csak az RTL-t érintette az 
adó – logikusnak tűnt mindaddig, amíg egy oknyomozó portál nyil-
vánossá nem tette azt a reklámadó bevezetése előtt, kormányzati 
megrendelésre készült háttértanulmányt, mely egy komolyabbnak 
tekinthető vizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy „a kor-
mányzati hírek médiaképe kedvezőtlenül alakult a vizsgált időszakban 
az RTL Klub műsoraiban.”59De hogy a következtetés még biztosabb 
alapokon nyugodjék, érdemes idézni egy kormánypárti európai par-
lamenti képviselővel készült interjúnak egyik mondatát: „Igen, a rek-
lámadó elfogadásában adópolitikai és médiaszakmai szempontokon túl 
egyéb politikai törekvések is szerepet játszottak.”60

Törvényhozási szinten, a pontot egy újabb törvényjavaslat tette 
a televízió és a kormány küzdelmének végére – legalábbis a tárgyalt 
ülésszakban. Az Országgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésnap-
ján elfogadta a néhány nappal azelőtt kihirdetett reklámadóról szó-
ló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely alapján az 
RTL-nek már tárgyévben is adófizetési kötelezettsége keletkezett.61 
Az előterjesztő természetesen általános indokokra, az adóelkerülés 
lehetőségeinek csökkentésére hivatkozott, de senki nem tudott más 
olyan médiapiaci szereplőt megnevezni, akit e változás érintett vol-
na. Természetesen az RTL-en kívül. A csatorna így kommentálta a 
törvényt: „Semmi váratlan nem történt: nyilvánvaló volt számunkra, 
hogy a törvényalkotói szándék nem volt más, mint az RTL ellehetet-
lenítése és ezzel a sajtószabadság durva korlátozása Magyarországon. 
A törvény célja mostantól még világosabb: ne maradjon olyan jelentős 
médium az országban, amelyet a hatalom nem tud befolyásolni.”62

59 Érzelmi horgokkal az Orbán-kormány ellen – itt az RTL Klubot bíráló háttértanul-
mány (http://atlatszo.hu/2014/08/30/erzelmi-horgokkal-az-orban-kormany-ellen-itt-
az-rtl-klubot-biralo-hattertanulmany/) A letöltés ideje: 2014. szeptember 2. 
60 Deutsch Tamás a Simicska-Orbán-háborúról és az RTL Klubról (www.nol.hu/belfold/
nincs-haboru-1487087) A letöltés ideje: 2014. szeptember 18.
61 T/467. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a 2014. évi XXXIV. törvény a reklám-
adóról szóló 2014. évi XXI. törvény eltérő szöveggel való hatálybaléptetéséről és azzal 
összefüggő egyes adótörvények módosításáról.
62 Lásd például: Reklámadó: itt az RTL válasza. (www.vg.hu/vallalatok/reklam-es-media/
reklamado-itt-az-rtl-valasza-430365) A letöltés ideje: 2014. június 30.

A téma ismét megtalálta a külföldi sajtó érdeklődését; cikkek 
sora jelent meg arról, hogy a magyar kormány ismét a sajtószabad-
ság durva korlátozására készül, s hogy el akarja lehetetleníteni az 
utolsó kormánykritikus országos televízióadót.63De ismét tiltako-
zott a média szabadságát ért támadás ellen NeelieKroes, az Európai 
Bizottság digitális területért felelős alelnöke. Blogjában azt írta: „A 
következtetés nyilvánvaló. Az RTL egyike annak a kevés csatornának, 
amely nem a fidesz-párti álláspontot hirdeti, nehéz azt gondolni, hogy 
bármi más lehetne a cél, mint kiűzni őket Magyarországról. A magyar 
kormány nem akar független, külföldi tulajdonú műsorszolgáltatót Ma-
gyarországon; egy méltánytalan adót alkalmaz, hogy elsöpörje a demok-
ratikus biztosítékokat és megszabaduljon valamitől, amiről úgy véli, 
kihívást jelent a hatalma számára.”64

A vita eszkalálódását jól jelzi, hogy ha ebben az időszakban az 
„elmúlt egy hónapot” keresési időszaknak megadva valaki bármelyik 
internetes keresőprogramba beütötte akár az „RTL” szót, akár azt, 
hogy „reklámadó”, a találatok száma jóval meghaladta az ezret. Az 
ügy ideáig jutott a tárgyalt időszakban, de már most látszik, hogy 
van folytatása.

b)A megtalálható hírek számát illetően ugyanígy igaz a megál-
lapítás az Origo című internetes hírportál főszerkesztőjének eseté-
re. A hírportál cikksorozatot közölt a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter (akkor még államtitkár) külföldi utazásairól. A Minisz-
terelnökség nem volt hajlandó kiadni az ezekre vonatkozó adato-
kat, ezért a lap főszerkesztője a bíróságon pert indított az adatok 
kiadásáért, amit meg is nyert. Ekkor, 2014. június 3-án, a hírportál 
hosszú évek óta pozícióban lévő főszerkesztőjét azonnali hatállyal 
elbocsátották állásából. Távozása után 10 kollégája önként felmon-
dott, ezzel gyakorlatilag megszűnt a portál belpolitikai szerkesztő-
sége. A miniszter és a hírportál tulajdonosai cáfolták, hogy a főszer-
kesztőt miniszteri nyomásra távolították el, az érintett, valamint 10 

63 Lásd például: BertelsmanngegenUngarn (http://www.handelsblatt.com/meinung/
kolumnen/kurz-und-schmerzhaft/der-medien-kommissar-bertelsmann-gegen-ungarn-
seite-all/10635964-all.html) A letöltés ideje: 2014. szeptember 2. GedrückteStimmungin 
der Medienwirtschaft (http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/halbjahresbilanz-bei-
bertelsmann-gedrueckte-stimmung-in-der-medienwirtschaft/83.307.982) A letöltés 
ideje: 2014. szeptember 2.
64  Media freedomremainsunderthreatin Hungary (http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kroes/en/blog/media-freedom-remains-under-threat-hungary) A letöltés ideje: 
2014. augusztus 12.
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felmondott kollégája viszont határozottan ezt állították. Minthogy 
egyik állítás sem bizonyítható egyértelműen, kinek-kinek szubjek-
tív értékítélete dönt, melyiknek ad hitelt. Minden esetre az ügyben 
több demonstrációt is tartottak.Tiltakozott az EBESZ-hez delegált 
amerikai követségi ügyvivő, a Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége, a Főszerkesztők Fóruma, a Riporterek Határok Nélkül nevű 
nemzetközi szervezet, Brüsszelhez fordult az Európai Kiadók Ta-
nácsa, külföldi lapok írtak ismét tömegesen a magyar sajtószabadság 
lábbal tiprásáról, s tekintettel arra, hogy a portál tulajdonosa az a 
Deutsche Telekom, amelyben részesedése van a német államnak is,a 
német államfő is vizsgálatot indított.65

2. A kormányzat és az érdekképviseletek viszonyának alakulásáról
A kormány már az előző ciklusban gyakorlattá tette, hogy törvény-
alkotással új érdekképviseleti szervezeteket hozott létre, melynek az 
adott foglalkozási ághoz tartozó embereket automatikusan tagja-
ivá tette. Ilyen volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar 
Rendvédelmi Kar, a Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Nem-
zeti Pedagógus Kar – legutóbbi a tárgyalt ülésszakban állt fel. A 
kormánytehát kialakította az adott területen a mesterségesen „leg-
nagyobb legitimációval” rendelkező érdekvédelmi szervezetet, me-
lyet szintén a törvény erejénél fogva a hivatalos tárgyalópartnerévé 
tett, s további fontos hatáskörökkel ruházott fel. Az önszerveződés 
útján létrejött érdekvédelmi szervezeteket pedig ezzel partvonalon 
kívülre helyezte. Sokan adtak hangot azon vélekedésüknek, hogy a 
kormány erős lobbitevékenységet folytatott azért, hogy hozzá lojális 
vezetőséget válasszanak az újonnan létrejött karok és kamarák élére.

65 Az ügyről lásd például: Lázár kirúgatta az Origo főszerkesztőjét? (www.nepszava.
hu/cikk/1022746-lazar-kirugatta-az-origo-foszerkesztojet/), Ismét tüntettek az Origo 
menesztett főszerkesztője mellett (www.atv.hu/belfold/20140609-ismet-tuntettek-
az-origo-foszerkesztojenek-kirugasa-ellen/hirkereso), Rettenetes dolog történhetett 
Magyarországon – Die Welt (www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/mar_a_nemet_la-
pokban_is_tema_az_origo-botrany.582387.html), Felmond az Origo hírek rovatának 
10 tagja (www.gepnarancs.hu/2014/tizen-tavoztak-az-origotol/), Origo-botrány: Sál-
ing esélyt sem kapott (www.nol.hu/belfold/origo-botrany-saling-gergo-eselyt-sem-
kapott-1469003), Az amerikai kormányig ért az Origo és a reklámadó ügye (www.nol.
hu/kulfold/az-usa-becsben-ekezi-a-magyar-kormanyt-1469405), Brüsszelhez fordult a 
reklámadó és az Origo-jelenség ügyében az Európai Kiadók Tanácsa (www.tablet.hvg.
hu/itthon/20140612_Brusszelhez_fordult_a_reklamado_es_az_ori), A német államfő is 
utánanéz az Origo-ügynek (www.atv.hu/belfold/20140618-koszeg-ferenc/hirkereso) A 
letöltések időpontja: 2014. június 27.

Erre tudományos bizonyosságot nem találtunk, de a vélekedést alá-
támasztja, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a 2014-
es választáson a nagyobbik kormánypárt országgyűlési listájáról 
nyert országgyűlési képviselői mandátumot.

3. A kormány és a civilek viszonyának alakulása az illiberális demok-
rácia árnyékában

A miniszterelnök 2014. júliusában Tusnádfürdőn, a 25. 
Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén beszélt po-
litikai programjáról, jövőképéről, melynek egy gondolatkörét ha-
zánkban és világszerte komoly megdöbbenéssel fogadtak egyesek. 
Orbán Viktor szerint: 

„Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen 
liberális. Az, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Sőt, ki 
kellett, ki lehetett mondani azt is, hogy valószínűleg a liberális demok-
rácia államszervezési elvére épülő társadalmak a következő évtizedek-
ben nem tudják fenntartani a világ-versenyképességüket, sokkal inkább 
egy visszaszorulást szenvednek el, hacsak nem lesznek képesek magukat 
jelentősen megváltoztatni. [...] Ilyen értelemben tehát az az új állam, 
amit Magyarországon építünk, illiberális állam, nem liberális állam.”66

Először is említést érdemel, hogy az „illiberális demokrácia” ki-
fejezés szerzője megdöbbent a magyar miniszterelnök szavain, s a 
CNN GPS című műsorában elmondta, valamint a The Washington 
Post című napilapban megírta, hogy Orbán Viktor nyilvánvaló-
an félreértelmezte szavait, mert e kifejezést ő kifejezetten negatív 
értelemben használta.67 A német külügyi államminiszter (állam-
titkár) a beszédet megismerve kétségeit fogalmazta meg, hogy az 

66 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.
67 The rise of Putinism (http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-the-
rise-of-putinism/2014/07/31/2c9711d6-18e7-11e4-9e3b-7f2f110c6265_story.html) A 
letöltés ideje: 2014. augusztus 4.
http://edition.cnn.com/video/standard.html?/video/bestoftv/2014/08/01/exp-gps-
0803-take.cnn&video_referrer= A letöltés ideje: 2014. augusztus 4.
Lesújtó CNN-kritika Orbán rendszeréről (www.atv.hu/belfold/20140803-illiberalis-
demokracia-megdobbent-orban-szavain-a-kifejezes-forrasa) A letöltés ideje: 2014. au-
gusztus 4.
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Orbán-kormány tényleg elkötelezett az európai értékek iránt.68 A 
Die Welt című konzervatív lap online kiadásának cikkírója szerint 
a miniszterelnök tusványosi beszédével nem csak az uniót és Eu-
rópát támadta meg, hanem a nyugati demokráciát és annak alap-
elveit. Orbán Viktort Putyin orosz és Erdogan török elnökökhöz 
hasonlította, s hangot adott annak a véleményének, hogy a Fideszt 
ki kellene zárni az Európai Néppártból.69 A Der Standard cikk-
írója Európa kis Putyinjának nevezte a magyar miniszterelnököt, 
aki az orosz és a török elnököt tekinti példaképének.70 De nem 
hízelgőbb a Newsweek cikke sem, amely az olasz diktátorhoz, 
BenitoMussolinihez hasonlította a magyar kormányfőt.71 A New 
York Times szerkesztőségi állásfoglalásában egyenesen Magyaror-
szág szavazati jogának felfüggesztését kérte az Európai Uniótól.72 A 
példák sora folytatható lenne, mely cikkeknek talán legfőbb közös 
pontja, hogy a magyar miniszterelnököt az orosz elnökhöz hason-
lítva az Európai Unió fellépését szorgalmazzák.

Mi úgy gondoljuk, hogy e gondolati kör lényegesen szerteága-
zóbb annál, mint hogy e tanulmány egyik alpontjának keretei kö-
zött elemezni akarjuk. Hogy a miniszterelnök pontosan mit értett 
e szavak alatt, – figyelembe véve a kifejezés megalkotójának fent 
idézett szavait – talán maga sem pontosan tudja. Első hallásra – 
legfőképpen a négyéves kormányzati teljesítményt is alapul véve –, 
a teljes szövegösszefüggés ismeretében is ijesztőnek tartjuk a felve-
tést, és nem tudjuk követendő irányként értelmezni. Főképpen, ha a 
szövegből még egy kiragadott részt hozzáolvasunk:

„...ma a slágertéma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a 
megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demok-

68 Beszólt Orbánéknak a német államtitkár (http://nol.hu/kulfold/beszolt-orbanéknak-
a-nemet-allamtitkar-1481111) A letöltés ideje: 2014. augusztus 19.
69 Viktor Orbanmacht den Putin. Und den Erdogan (http://www.welt.de/debatte/
kommentare/article131655671/Viktor-Orban-macht-den-Putin-Und-den-Erdogan.
html) A letöltés ideje: 2014. augusztus 28.
70 UngarnskleinerPutinin der EU (www.derstandard.at/2000004159632/Ungarns-
kleiner-Putin-in-der-EU) A letöltés ideje: 2014. augusztus 8.
71 A Newsweek nyomtatott kiadásának ’Hungary’s Mussolini’ VowstoMakethe EU 
Member an ’IlliberalState’ című cikkét idézi: „Magyarország Mussolini-je” Nekiestek 
külföldön Orbánnak (http://www.atv.hu/belfold/20140801-magyarorszag-mussolini-
je-nekiestek-kulfoldon-orbannak/hirkereso) A letöltés ideje: 2014. augusztus 1.
72 A Test forthe European Union (http://www.nytimes.com/2014/08/02/opinion/a-test-
for-the-european-union.html?_r=3#_=_) A letöltés ideje: 2014. augusztus 4.

ráciák, talán még demokráciák sem, és mégis sikeressé tesznek nemzete-
ket. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, 
Oroszország, Törökország.”73

Ha ezzel eljutunk oda, hogy a miniszterelnök szerint egy olyan 
rendszer, ami az ő fogalmai szerint sikeressé tesz egy nemzetet, s 
emellett antidemokratikus, lehet követendő példa, a közjogi átala-
kítások eddigi szintje csak a kezdet, s egy elfogadhatatlan államrend 
kialakításának kísérlete várható. Mindazonáltal a jelenség, a terv, 
meglátásunk szerint, a szükséges politikai és közéleti diskurzuson 
túl, tudományos elemzés tárgya csak akkor lehet, ha a kormányzati 
munka legalább minimális mértékben megtölti tartalommal a most 
még bizonytalan fogalmat.

Más a helyzet ugyanakkor a civil szféra és a kormányzat viszo-
nyát illető, ugyancsak ebben a beszédben elhangzó miniszterelnöki 
hozzáállással, s az azt megelőző és követő konkrét eseményekkel. 
Ha ezek az események már az új kormányzati filozófia alapján vég-
rehajtott intézkedések, a fenti bírálatok – legfőképpen amelyek az 
orosz elnök módszereire utalnak – bizony nem alaptalanok.

Magyarország és Norvégia vitába keveredtek egymással, ugyanis 
a két ország együttműködési megállapodása révén az úgynevezett 
Norvég Civil Támogatási Alapon keresztül Norvégiából érkező, a 
civil szervezeteket támogatni hivatott források elosztását a magyar 
kormány szerette volna megszerezni. Ezt Norvégia ellenezte, a szer-
ződés megszegésének értékelte, és felfüggesztette a támogatási ösz-
szegek folyósítását. Az is tény, hogy e forrásokból nagyrészt azok a 
civil szervezetek részesültek, akik rendkívül kritikusak voltak a kor-
mánnyal. De azt is meg kell jegyezni, hogy a korábbi kormányokkal 
is!

Válaszul a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter utasí-
totta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy folytasson vizsgá-
latot azoknál a civil szervezeteknél, amelyek a norvég források el-
osztásáról döntenek. A lépést Norvégia, miképpen a magyar civilek 
és ellenzéki pártok is a kormányt bíráló civilek elleni hadjáratként 
értékelték. Kronológiailag itt illeszkedett a sorba a miniszterelnök 
tusnádfürdői beszéde, mely e témakörben a következőképpen hang-
zott:

73 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.
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„Hivatásos politikusok versus civilek viszonya. Vagyis az államot 
nyilvánvalóan valakiknek, az erre fölhatalmazott és megválasztott ve-
zetőknek kell megszervezni és irányítani. Azonban mindig megjelen-
nek az államélet peremén civil szervezetek. Most a magyarországi civil 
világ egy nagyon sajátos képet mutat. Ugyanis a civil – ellentétben a 
hivatásos politikussal – egy olyan személy, illetve olyan közösség, amely 
alulról szerveződik, saját pénzügyi lábán áll, és önkéntes természetesen. 
Most ehhez képest, ha megnézem a magyarországi civil világot, azt, 
amelyik a nyilvánosságban rendszeresen szerepel – most a norvég alap 
körüli viták ezt felszínre is hozták –, akkor azt látom, hogy itt fizetett 
politikai aktivistákkal van dolgunk. És ezek a fizetett politikai aktivis-
ták ráadásul külföldiek által fizetett politikai aktivisták. Meghatároz-
ható külföldi érdekkörök által fizetett aktivisták, akikről nehéz elképzel-
ni, hogy ezt szociális beruházásnak tekintsék, sokkal inkább indokolt az 
a fölfogás, hogy ezen az eszközrendszeren keresztül befolyást kívánnak 
adott pillanatban és adott kérdésekben gyakorolni a magyar államéletre. 
Nagyon fontos tehát, ha újjá akarjuk szervezni a liberális állam helyett 
a nemzeti államunkat, akkor világossá kell tenni, hogy itt nem civilek-
kel állunk szemben, nem civilek jönnek velünk szemben, hanem fizetett 
politikai aktivisták, akik külföldi érdekeket próbálnak Magyarországon 
érvényesíteni.”74

Nehéz ezt a beszédet a miniszterelnöktől őszinte, elvi alapokon 
állónak tekinteni, amikor tudjuk, hogy a 2014-ben megtartott or-
szággyűlési választáson a kormánypártok a baloldali ellenzéki ve-
zetőket lejárató sokmilliárd forintot felemésztő teljes negatív kam-
pányát egy jól ismert civil szervezet szponzorálta, méghozzá saját 
nevében. A jelenséget még az EBESZ választási megfigyelői is szó-
vá tették.

Osztjuk tehát azoknak az álláspontját, akik szerint ezek a gondo-
latok származhattak volna akár az orosz elnöktől, Vladimir Putyintól 
is, akit a világ élesen bírál amiatt, hogy autokratikus rendszerének 
fenntartása érdekében gyakorlatilag felszámolta a kormánnyal kri-
tikus civil szervezeteket. A miniszterelnök illiberális államot érintő 
kijelentéseivel ellentétben, ebben a témában konkrét események is 
következtek. A miniszterelnök beszédét alig több mint egy hónappal 

74 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.

követően a készenléti rendőrség 43 rendőre razziát tartott a Nor-
vég Civil Támogatási Alap forrásait elosztó egyik civil szervezetnél, 
majd a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feljelentése alapján meg-
indította a büntetőeljárást.75 Ennek az eljárásnak nyilvánvalóan lesz 
majd valamilyen eredménye. Ami valójában szinte teljes mértékben 
érdektelen lesz. Az eljárás ugyanis igazolhatóan politikai megren-
delésre indult, s nem azért, mert a hatóságok normális működé-
sük során bűncselekménygyanús körülményeket tártak fel egy civil 
szervezetnél. Márpedig e politikai megrendelés, és a mögötte álló 
szélesebb körű terv, összehasonlíthatatlanul jelentősebb kárt okoz a 
társadalomnak, mint egy civil szervezet esetleges vagyon elleni vagy 
gazdasági bűncselekménye. Előbbi pedig már lelepleződött. Az 
eseménysornak itt koránt sem szakadt vége, de minthogy a tanul-
mányban egy konkrét időintervallumot tettünk vizsgálat tárgyává, a 
továbbiak elemzését egy következő tanulmányban folytatjuk majd.

4. Az ombudsman indítványa és az Alkotmánybíróság döntése a Ma-
gyar Művészeti Akadémiáról
A 2010-2014-es ciklusban az Országgyűlés létrehozta a Magyar 
Művészeti Akadémiát (a továbbiakban: MMA). Az intézmény bí-
rálói szerint az MMA felállításával az volt a kormány célja, hogy 
az akadémiának nyújtott rendkívül komoly források biztosításával 
privilegizálni tudja azt a művészi kört, amelyik a kormányáltal val-
lott ideológiának megfelelő alkotásokat hoz létre, s egyúttal nehéz 
helyzetbe hozza azokat a művészeket, akik más szellemiségű alko-
tásokhoz kérik az anyagi támogatást. Az alapvető jogok biztosa az 
Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint az akadémi-
át létrehozó törvény szerint az MMA nem értéksemleges és a mű-
vészet egyes formáit nem egyenlő védelemben részesíti. Márpedig a 
köztestületi formában működő intézménynek meg kell testesítenie 
a művészi szabadságot. Emellett az akadémia tagfelvétele szubjek-
tív, diszkriminatív, és nem érvényesíti az egyenlő bánásmód köve-
telményét. A köztestületként – azaz közhatalmi jogosultságokkal – 
működő akadémia tagjai kizárólag egy vele azonos néven alakított 
egyesület tagjai lettek. Ez sérti az értéksemlegesség alkotmányos 

75 Lásd például: Kiszállt az NNI az Ökotárs alapítójához is (http://tablet.hvg.hu/
itthon/20140908_Kiszallt_az_NNI_az_Okotars_alapitojahoz_i). Durva vizsgálat indult 
a Civil Alap ellen (http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/durva-vizsgalat-indult-a-civil-
alap-ellen-2284707) A letöltés ideje: 2014. szeptember 9.
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követelményét, hiszen a civil szervezetektől nem várható el az ér-
téksemlegesség. Sőt, általában valamilyen a tagok által fontosnak 
tartott cél elérése érdekében jönnek létre. A további tagfelvételekről 
pedig az alapító tagok dönthetnek. Így nem teljesülhet a művészeti 
sokféleség biztosításának követelménye.76 Az Alkotmánybíróság va-
lójában helyt adott az ombudsman érveinek, amikor határozatában 
megállapította, hogy „alkotmányos követelmény az, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia tagságának mindenkori összetétele, szervezeti 
felépítése és működése megfeleljen a művészeti szabadság alkotmányos 
értékeinek.”77Mindazonáltal a jogszabályok megsemmisítését mel-
lőzte. Úgy ítélte meg, hogy tekintettel arra, hogy a köztestület a 
működését megkezdte, létrejötte pedig további jogviszonyok kelet-
kezését eredményezte, a jogszabály megsemmisítése a jogbiztonság 
sérelmét idézné elő. Az Alkotmánybíróság e gyakorlattal álláspon-
tunk szerint annak a gyakorlatnak adott menlevelet, hogy a min-
denkori hatalomnak érdemes megpróbálni akár nyíltan alkotmány-
ellenes kész helyzeteket teremtenie, mert a jogbiztonság védelme 
értekében komoly esélye van annak, hogy az alkotmányellenesség 
megállapítása esetében is hatályban maradhat a rendelkezés.

5. Nemzetközi eljárások az Országgyűlés korábbi, a hatalommegosz-
tást érintő közjogi tárgyú döntései miatt

a) Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét 2012. ja-
nuár 1-jei hatállyal az Országgyűlés három törvénymódosító javaslat 
elfogadásával, jóval mandátumának lejárta előtt menesztette poszt-
járól. A kormány és a kormánypártok azt hangoztatták, hogy nem 
személyi kérdésről volt szó, hanem a Legfelsőbb Bíróság Kúriává 
alakításával együtt járó strukturális döntésről. Az ellenzéki képvise-
lők, valamint maga a főbíró azonban úgy vélte, hogy menesztésének 
oka a bírósági szervezeti reformról és a bírák nyugdíjkorhatárának 
leszállításáról alkotott és nyíltan vállalt rendkívül negatív véleménye 
volt.78 A volt elnök az őt ért jogsérelem miatt az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságához fordult. A bíróság ítéletében egyértelműen arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az elnököt azért távolították el 

76 Az alapvető jogok biztosának indítványa. Ügyszám: AJB-44-3/2013.
77 18/2014. (V. 30.) ABH
78 A Legfelsőbb Bíróság elnökének mandátuma lejárta előtti elmozdításáról bővebben 
lásd: Bárándy Gergely: Centralizált Magyarország, megtépázott jogvédelem – A hata-
lommegosztás rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar Kiadó, 2014. 249-252. o.

a posztjáról, mert több alkalommal bírálta a kormányt. A bíróság 
ítélete szerint lehetősége van a feleknek, azaz a magyar kormánynak 
és a volt elnöknek, hogy megegyezzenek egymással.79 Ez a kézirat 
lezárásáig tudomásunk szerint nem történt meg.

b) Az Országgyűlés a 2010-2014-es ciklusban megszüntette az 
adatvédelmi biztos intézményét, s helyette létrehozta a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információs Hatóságot. Ezúttal, ugyancsak a szer-
vezeti átalakításra való hivatkozással, mandátumának lejárta előtt 
menesztették az adatvédelmi biztost. Jóri András, a Legfelsőbb Bí-
róság korábbi elnökéhez hasonlóan, több ügyben is a kormány érde-
keivel ellentétes határozatot hozott. Ráadásul, még az egyik minisz-
terelnök-helyettessel személyes vitába is keveredett. A biztos szerint 
valójában ezért menesztették őt szervezeti átalakításra hivatkozás-
sal. Az ellenzék pedig azt hangoztatta, hogy a biztos menesztésének 
oka az, hogy a kormány eltávolít minden olyan független állami ve-
zetőt, aki a kormánnyal nem lojális. Az Európai Bizottság, miután a 
magyar kormánnyal nem jutott megállapodásra az ügyben, a kötele-
zettségszegési eljárás részeként az Európai Bíróság döntését kérte.80 
A bíróság nagytanácsa az Európai Bizottságnak, így áttételesen az 
adatvédelmi biztosnak adott igazat. Megállapította, hogy az adatvé-
delmi biztos eltávolításával Magyarország megsértette a személyes 
adatok védelméről szóló irányelvet. A biztos szerint a döntés úgy 
értelmezendő, hogy az ítélet alapján ki kell őt nevezni az új hatóság 
elnökének, a kormány szerint viszont nem.81 Végül, az igazságügyi 
miniszter képviselői kérdésre úgy tájékoztatott, hogy a volt biztossal 
sikerült egyezségre jutniuk, abban állapodtak meg, hogy a Magyar 
Állam a jogsérelem kompenzációjaként kártérítést fizet, a miniszter 
pedig a nyilvánosság előtt bocsánatot kér. Egyidejűleg az adatvédel-
mi biztos nyilatkozott arról, hogy további adatvédelmi biztosi tiszt-

79 Case of Baka v. Hungary. Strasbourg 27 May 2014. App. no. 20261/12. (Az ítélet 
elérhetősége: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144139) A 
letöltés ideje: 2014. július 2.
80 A folyamatról bővebben lásd: Bárándy Gergely: Centralizált Magyarország, megtépá-
zott jogvédelem – A hatalommegosztás rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar 
Kiadó, 2014. 338-344. o.
81 Az Európai Bíróság ítélete a C-288/12. sz. ügyben. (Az ítélet elérhetősége: http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=adatv%25C3%25A9delmi%2Bbizto
s&docid=150641&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=213137#ctx1) A letöltés ideje: 2014. július 2. Európai „nem” az orbáni jogfosztásra. 
(www.nepszava.hu/cikk/1016642-europai-nem-az-orbani-jogfosztasra/) A letöltés ide-
je: 2014. június 2.
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séggel összefüggő igényt nem támaszt Magyarországgal szemben. 
Ezzel a jogvitát mindkét fél lezártnak tekinti.82A Magyar Művésze-
ti Akadémia esetéhez hasonlóan, ez az eset is jó példája annak, hogy 
amennyiben az államhatalompolitikai és hatalmi érdekeinek érvé-
nyesítése érdekében,visszaélve lehetőségeivel, és tudatosan szembe 
helyezkedve a jogállami elvekkel nyilvánvaló jogsértést elkövetve 
kész helyzeteket teremt, a jog általában nem alkalmas eszköz az 
egyes személyeket, avagy a jogállamot ért sérelem reparálására.

c) E pontban érdemes még felhívni a figyelmet egy tekintélyes 
nemzetközi szervezet értékelésére, amelyik a demokrácia általános 
állapotát érintette. A Freedom House kiadta a 2013. évről szóló de-
mokráciajelentését. Ebben Magyarország ismét rontott a helyzetén, 
s ezúttal alig esett már bele a konszolidált demokráciák körébe. A 
leminősítést a nemzetközi szervezet a közbeszerzéseken tapasz-
talható visszaélésekkel, a kormányzati körökhöz közel álló üzleti 
csoportok helyzetbe hozásával, a közérdekű adatok megismerhető-
ségének ismételt korlátozásával, valaminta választási folyamatok, a 
sajtószabadság, a civil társadalom, a bírói függetlenség és a korrup-
ció állapotával indokolta.83

Összegzés
A fentieket megismerve, összefoglalásként, néhány rövid megálla-
pítás érdemes megtenni. A hatalommegosztásra hatással bíró or-
szággyűlési és kormányzati működés ezúttal, a két nap híján két 
hónapigtartó tavaszi ülésszakban is a 2010-2014-es ciklusban meg-
ismert módszerek szerint alakult. A vizsgált ülésszakban a Ház több 
törvényjavaslatot tárgyalt kivételes vagy sürgős eljárásban, valamint 
házszabálytól eltéréssel, mint normál eljárási rendben. A kéthar-
mados többséget igénylő előterjesztéseket egyéni képviselői indít-
ványként, rendkívül rövid időn belül, előzetes társadalmi és szakmai 
egyeztetés nélkül, az ellenzékkel való konszenzust meg sem kísérel-

82 T/774. számú képviselői írásbeli kérdés és az arra adott K/774/1. számú miniszteri 
válasz
83 Freedominthe World 2013. (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/
freedom-world-2013#.U7PrK9oaySN)
Az elemzést és a táblázatokat magyar nyelven lásd: Magyarország a rossz példa (www.
origo.hu/itthon/10140612-magyarorszag-a-rossz-pelda.html) A letöltések ideje: 2014. 
június 12.

ve, ráadásul kimutathatóan aktuálpolitikai célokat szolgálva nyúj-
tották be és fogadták el, s a parlamenti vita stílusa sem igen tért el a 
korábbi négy évben megszokottól. Így összességében megállapítha-
tó, hogy stílusát, menetét, és tartalmi elemeit tekintve a parlamenti 
jogalkotási folyamat az új házszabály ellenére folytatása az előző 
négy évinek, e téren a konszolidáció még várat magára, így sajnos az 
első ülésszak közjogi átalakításait tartalmazó tanulmány tekinthető 
a „kapcsos füzet” első betétlapjának.
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Tanulmányok
a bírói gyakorlat köréből



272 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 273

Balla Lajos::

Az életfogytig tartó szabadságvesztés
kiszabása a Debreceni Ítélőtábla gyakorla-
tában 2005. január 1-től 2014. május 31-ig 

terjedő időszakban

Bevezetés

A Debreceni Ítélőtábla 2005. január 1. napján kezdte meg ismé-
telten működését. Az eddig eltelt időszakban a büntetéskiszabá-
si gyakorlatot illetően már sor került összefoglaló elkészítésére, 
mely az ítélőtábla honlapján megtalálható.1

Ez az összegfoglaló ismételten érinti az emberölés miatt a 
Debreceni Ítélőtáblán folyamatban volt és befejezett ügyeket. 
A szempontrendszer azonban más, míg a 2010-ben készített 
felül hivatkozott anyag a határozott ideig tartó szabadságvesz-
tés büntetésre és a büntetéskiszabás fő irányaira koncentrált az 
említett kérdéskörön belül, addig a most elkészült összegzés 
egy más szempontból vizsgálja a Debreceni Ítélőtábla ítélkezési 
gyakorlatát a jelzett időszakban, mégpedig az életfogytig tartó 
szabadságvesztés büntetés alkalmazása szempontjából. 

A büntetőeljárásról szóló törvény hatásköri szabályai alapján 
az ítélőtáblák másodfokon bírálják el az élet, testi épség elleni 
bűncselekmények egy részét, jelesül az emberölés alap, illetőleg 
minősített eseteit. Az említett hatásköri szabály alapján nyilván-
valóan fontos szakmai kérdésként vetődik fel a hosszú tartamú 
sok esetben életfogytig tartó, illetőleg úgynevezett tényleges 
életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabási gyakorla-
ta. Elöljáróban talán érdemes utalni arra, hogy a Debreceni Íté-

84 Balla Lajos: A büntetéskiszabási gyakorlat alakulása az emberölés miatt indult büntető ügyek-
ben http://www.debreceniitelotabla.hu/doc/bunteto/BuntetesKiszabasEmberolesMiatt.
pdf (letöltve: 2014.12.01.)

lőtáblára a jelzett időszakban 6003 ügy érkezett, melyből 1774 
peres ügy iktatására került sor. A peres ügyekből az emberölés 
és minősített esetei 470 ügyet tettek ki. Ez az összes érkezett 
büntető ügyek 7%-a. 

Ebből az ügymennyiségből a Debreceni Ítélőtáblán 7 terhelt 
esetében került sor tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés 
büntetés alkalmazására. Az életfogytig tartó szabadságvesztés 
büntetés kiszabására egyébként összesen 39 terhelt esetében ke-
rült sor.

Az előbbi adat figyelembevételével tehát az életfogytig tartó 
szabadságvesztés büntetéssel érintett ügyek száma 32 volt, ami 
az összes érkezett ügy 0,47%-át érinti.

Az előbbiek során röviden utalt ügyforgalmi statisztikák ada-
tai, az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés intézmény-
történetének sajátosságai, valamint az utóbbi időben az Emberi 
Jogok Európai Bírósága által hozott több döntés, különös te-
kintettel a Magyar László kontra Magyarország ügyben hozott 
73.593/10. számú határozata miatt is, úgy gondolom, szükséges 
áttekinteni az életfogytig tartó szabadságvesztéssel kapcsolatos 
ítélőtáblai gyakorlatot.

Az Alaptörvény szerint tényleges életfogytig tartó szabad-
ságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselekmény elköveté-
se miatt szabható ki.2 Az életfogytig tartó szabadságvesztésre 
utalás és a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel kap-
csolatos Alaptörvénybeli rendelkezés lényegesen megerősítette a 
tárgyalt jogintézményt.3

Az Alaptörvényben megfogalmazott kritérium a 2012. évi 
C. törvényben került részletes kifejtésre, amely 2013. július 1. 
napján lépett hatályba.

1 Gál István László – Szűcs András: A büntetések. In: Polt Péter (Főszerk.) Új Btk. 
kommentár: 2. kötet, általános rész. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó 
Zrt., 2013. 29.oldal.
2 Alaptörvény 4. cikk (2) bekezdés „Senkit nem lehet szabadságától másként, mint tör-
vényben meghatározott okokból és törvényben meghatározott eljárás alapján megfosz-
tani. Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés csak szándékos, erőszakos bűncselek-
mény elkövetése miatt szabható ki.”
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A 2013. július 1-től hatályos 2012. évi C. törvény rendelkezései 
az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést illetően

A hatályos anyagi jogszabály a korábbi elveknek megfelelően 
határozza meg az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés 
szabályait. Természetesen az új jogszabály részint az Alaptör-
vénybeli utalásra tekintettel, részben pedig a megalkotásakor 
lefolytatott szakmai viták és egyeztetések eredményeként kisebb 
változtatásokat hajtott végre a korábbi szabályozáson. 

A jogszabály mellőzi az elévülő, illetőleg el nem évülő bűn-
cselekményekkel kapcsolatos korábbi kategóriát és az életfogytig 
tartó szabadságvesztés vonatkozásában, amennyiben a bíró nem 
zárja ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét 25 és 40 
év közötti időtartamban ad lehetőséget a feltételes szabadságra 
bocsátás legkorábbi időpontjának meghatározására. 4

A szabályozás tartalmazza a feltételes szabadságra bocsátás 
kizárásával alkalmazható úgynevezett tényleges életfogytig tar-
tó szabadságvesztés büntetés kiszabásának lehetőségét. Ebben 
a körben az Alaptörvény rendelkezésére utalva tételesen rögzí-
ti azon bűncselekményeket, melyekkel kapcsolatosan lehetőség 
van a feltételes szabadságra bocsátás kizárására.5

4 Blaskó Béla: Magyar Büntetőjog általános rész tankönyv ötödik, átdolgozott kiadás. 
Budapest-Debrecen, Rejtjel Kiadó 2013. 440. oldal.
5 2012. évi C. törvény 34. § „A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart.”
41. § „Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a bűncselek-
mény elkövetésekor 20. életévét betöltötte. E rendelkezés 81. § (4) bekezdés és a 90. § (2) 
bekezdése alapján kiszabadható életfogytig tartó szabadságvesztésre is vonatkozik.
(2) Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház.”
42. § „Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében megha-
tározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabad-
ságra bocsátás lehetőségét kizárja.”
43. § „Ha a bíróság életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a feltételes sza-
badságra bocsátás lehetőségét nem zárja ki, annak legkorábbi időpontjárt legalább 25, 
legfeljebb 40 évben állapítja meg. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 
években kell meghatározni.
(2) Életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadság tartama legalább 15 
év.”
44. § „(1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság a feltételes sza-
badságra bocsátás lehetőségét csak az alábbi bűncselekmények miatt zárhatja ki: a) nép-

Egyébiránt szükséges megjegyezni, hogy a 2012. évi C. tör-
vény 45. §-a meghatározza azokat az eseteket, amelyek részint 
az életfogytig tartó és a határozott ideig tartó szabadságvesztés 
találkozásakor bekövetkeznek, az ezzel kapcsolatos anyagi jogi 
szabályokat, illetőleg a 45. § (7) bekezdése figyelemre méltó sza-
bályt tartalmaz a feltételes szabadságra bocsátás kötelező kizá-
rásával kapcsolatosan.6

Az előbb idézett szabály egyénként ismerős jogintézmény az 
1993. évi XVII. törvény hatálybalépése óta.

Az új szabályozás megtartja az életfogytig tartó szabadság-
vesztéssel kapcsolatos életkorbeli korlátot, s továbbra is a bűn-
cselekmény elkövetésekor 20. életévét betöltött terhelt esetén 
teszi lehetővé az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalma-
zását. Mindamellett álláspontom szerint az életfogytig tartó 
szabadságvesztés Alaptörvényben történő megjelenése nemcsak 
megerősítette a jogintézményt, hanem alkalmazását megfelelő 
keretek közé is szorította.

irtás [142. § (1) bekezdés], b) emberiesség elleni bűncselekmény [143. § (1) bekezdés], c) 
apartheid [144. § (1) és (3) bekezdés], d) hadikövet elleni erőszak súlyosabban minősülő 
esete [148. § (2) bekezdés], e) védett személyek elleni erőszak [149. § (1)-(2) bekezdés], 
f ) nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása [155. § (1) bekezdés], g) egyéb 
háborús bűntett (158. §), h) emberölés súlyosabban minősülő esete [160. § (2) bekezdés], 
i) emberrablás súlyosabban minősülő esete [190. § (3)-(4) bekezdés], j) emberkereske-
delem súlyosabban minősülő esete [192. § (6) bekezdés], k) alkotmányos rend erőszakos 
megváltoztatása [254. § (1) bekezdés], l) rombolás súlyosabban minősülő esete [257. § 
(2) bekezdés], m) fogolyzendülés súlyosabban minősülő esete [284. § (4) bekezdés], n) 
terrorcselekmény [314. § (1) bekezdés], o) jármű hatalomba kerítése súlyosabban minő-
sülő esete [320. § (2) bekezdés], p) közveszély okozása súlyosabban minősülő esete [322. 
§ (3) bekezdés], q) zendülés súlyosabban minősülő esete [442. § (4) bekezdés], r) elöljáró 
vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esete [445. § (5) bekezdés], ha 
azt személy elleni vagy dolog elleni erőszakkal követik el.
(2) A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét ki kell zárni, ha az elkövető a) erőszakos 
többszörös visszaeső, vagy b) az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt bűn-
szervezetben követte el.”
6 2012. évi C. törvény 47. § (7) bekezdése „Nem bocsátható feltételes szabadságra az 
elítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik. Ha a korábbi életfogytig 
tartó szabadságvesztésnél nem hajtották végre, ismételten kiszabott életfogytig tartó sza-
badságvesztés nem hajtható végre.”
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Az adatokból kitűnően 2013-ban tíz esetben került sor az 
életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására a feltételes sza-
badság legkorábbi időpontjának meghatározásával. Erre az évre 
esik a 35 és 40 éves időtartamban meghatározott feltételes sza-
badságra bocsátások számának látványos növekedése is.

Az életfogytiglani szabadságvesztéssel érintett terheltek 
területi megoszlása nem mutat büntetőjogi szempontból érté-
kelhető adatokat. Szociológiai, kriminológiai, kriminalisztikai 
következtetés levonására a csekély számú ügyre is tekintettel - 
álláspontom szerint ez az adatsor nem alkalmas. Bár feltehetően 
szociális társadalmi magyarázata lehet annak, hogy a legtöbb 
terhelttel szemben a Miskolci Törvényszék területén került sor 
életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazására, míg tényleges 
életfogytiglani büntetésre pedig a Szolnoki és a Miskolci Tör-
vényszék területén.

A vizsgálati anyagból következtetéseket lehet levonni a Deb-
receni Ítélőtábla büntető ügyszakának működésére, a működés 
időszerűségére.

Az időszerűség fokozott jelentőséghez jut a vizsgálattal érin-
tett ügyek kapcsán, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárásról 
szóló törvény szerint a vizsgált ügyek kiemelt jelentőségű ügy-
nek tekinthetők, másrészt az ügyek jellege, a fokozott társadal-
mi érdeklődés is indokolja a gyors, szakszerű bírósági tevékeny-
séget.

A Debreceni Ítélőtáblán a személyi, tárgyi feltételek biztosí-
tottak az előzőek teljesítéséhez. 

A vizsgálattal érintett 32 ügy pertartam adatai szerint az 
ügyek 63%-a a másodfokú eljárásban három hónap alatt, 34%-a 
hat-tizenkét hónap alatt, míg 3%-a három-hat hónap alatt nyert 
befejezést.

Az a következtetés mindenképpen levonható, hogy az első-
fokú bíróságok megalapozott eljárásokat folytattak le. A másod-
fokú eljárásban hatályon kívül helyezésre egy alkalommal került 
sor, a másodfokú bíróság eljárási formája az esetek döntő több-
ségében nyilvános ülés volt. 

Balla Lajos:: Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása...

Az életfogytig tartó szabadságvesztés a Debreceni Ítélőtábla 
gyakorlatában

A dolgozat bevezető részében már utaltam az ítélőtábla büntető 
ügyszakának eddigi működését érintő ügyforgalmi adatokra.

Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel érintett 32 ügyben 
összesen 39 terhelttel szemben került sor e büntetés alkalmazá-
sára, melyből hét esetben zárták ki a bírói tanácsok a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségét, ez az életfogytiglani fegyház-
ra ítéltek 18%-a. 

Az érintett időszakban – 2005. január 1. és 2014. május 31. – 
a Debreceni Ítélőtáblára fellebbezés folytán érkezett és a vizsgá-
lattal érintett ügyekben érdekes sajátosság az, hogy a működés 
első évében, 2005-ben nem került sor a jogintézmény alkalma-
zására, és olyan ügy sem került felterjesztésre, amelyben az első-
fokú bíróság életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki.

Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy tényleges életfogy-
tig tartó szabadságvesztés jogerős kiszabására először a másod-
fokú bíróság előtt 2009. december 16. napján került sor. Ezt 
megelőzően ilyen tartalmú elsőfokú döntés felülbírálatára nem 
volt lehetőség.

A táblázatból jól látszik az, hogy 2009-től - már megjele-
nik a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása 
– erőteljesen növekszik a jogerősen életfogytiglani szabadság-
vesztésre ítéltek száma, nő az ilyen jellegű ügyek száma is.

Az okok a szigorító jogintézmények megjelenésében kere-
sendők; a büntetési tételkeret emelkedése,7 a középmértékes 
szabály8 alkalmazásának hatásai nem hagyhatók figyelmen kí-
vül. 

A 32 terheltből 2009-től 2014-ig terjedő időszakra 26 terhelt 
esik.

7 2009. évi LXXX. törvény 56. § (4) e) pont
8 2010. évi LVI. törvény 1. §
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Mind a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés bün-
tetés, mind pedig a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjának meghatározásával kapcsolatos esetekben magas 
helybenhagyási aránnyal találkozunk. A tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztéssel érintett terheltek vonatkozásában ez 
az arány 54,5%, míg a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjának meghatározása esetén 68%. A két kategória vo-
natkozásában a helybenhagyási arány együttesen 64,1%-ot tesz 
ki.

A másodfokú tanácsok nagyon alaposan vizsgálták a tényle-
ges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazásának a feltét-
eleit. A vizsgált időszakban négy esetben került sor arra, hogy 
az elsőfokon alkalmazott büntetés enyhítésével a másodfokú bí-
róság meghatározta a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontját.9

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés al-
kalmazásával kapcsolatosan az elsőfokon kiszabott szabadság-
vesztés büntetéshez képest egy alkalommal került sor súlyosí-
tásra.

A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának 
meghatározásához kapcsolódó jogerős döntések esetében a sú-
lyosító határozatok a feltételes szabadság legkorábbi időpontjá-
nak súlyosítását jelentették, illetőleg – négy eset – a határozott 
tartamú szabadságvesztésből életfogytig tartó szabadságvesz-
tést a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának 
egyidejű meghatározásával.

A várakozással ellentétben a 39 terheltet illetően a vizsgá-
lat megkezdésének időpontjában (2014. június) csupán 13 elítélt 
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Ez az érintettek 33%-át 
jelenti.

Az ügyészség részéről felülvizsgálati kezdeményezésre nem 
került sor. A vizsgált időszakban - valamennyi esetben - a Kúria 
a jogerős határozat hatályban tartásáról rendelkezett. Ez utóbbi 
szintén a határozatok megalapozottságát támasztja alá.

9 Bf. 323/2013. I.r. és II.r. terhelt, Bf. 595/2010., Bf.292/2009.

A vizsgálattal érintett 39 terhelt kettő kivételével férfi volt. A 
terheltek közül hét fő volt büntetlen előéletű. A kiszabott bün-
tetések elemzéséből megállapítható, hogy a büntetlen előéletnek 
egyik esetben sem volt akkora súlya, amely a határozott ideig 
tartó szabadságvesztés alkalmazásához vezetett volna. A bíró-
ság két esetben a büntetlen előélet ellenére tényleges életfogytig 
tartó szabadságvesztést alkalmazott. Három alkalommal került 
sor a feltételes szabadság legkorábbi időpontjának 30 évben, két 
esetben pedig 35 évben történő meghatározására.

Az előéleti adatokat vizsgálva a büntetett előéletűek között 
legnagyobb arányt az úgynevezett kriminológiai visszaesők 
képezik. A büntetlenek aránya is nagyobb, mint a többszörös 
visszaesőké. Az erőszakos, többszörös visszaeső elkövetők – 
meglepetésre – minimális arányban jelennek meg az életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítéltek között.

Korábban már jeleztem, hogy a tényleges életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítéltek között kettő büntetlen előéletű ter-
heltet lehet találni. Ezen kívül két esetben visszaesőnek nem 
minősülő bűnismétlői, két terhelt többszörös visszaesői, egy pe-
dig különös visszaesői minőséggel rendelkezett. 

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek az 
előéletük vonatkozásában meglehetősen nagy szórást mutattak; 
az esetek csekély száma – összesen két elkövető – különösebb 
összefüggések, trendek megállapítására nem adnak alapot, ha-
csak azt nem, hogy az eljáró bíróságok sem a büntetlen előélet-
nek, sem pedig a különböző jellegű visszaesői minőségnek nem 
tulajdonítottak kizárólagos jelentőséget.

Az elítéltek iskolai végzettségéről megállapítható, hogy a 
legnagyobb arányban az általános iskolát végzett, szakképzett-
séggel nem rendelkező terheltek jelennek meg az életfogytiglani 
szabadságvesztésre ítéltek körében. Írástudatlan terhelttel egy 
esetben találkozott a másodfokú tanács. Egyetemi tanulmá-
nyokat két terhelt folytatott, melyet az előzetes letartóztatásba 
helyezés miatt szakítottak félbe.

Balla Lajos:: Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása...
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Az iratvizsgálat szerint öten nem fejezték be az általános is-
kolát és ugyanennyien szereztek a büntető eljárást megelőzően 
középfokú végzettséget.

Szakmunkásképzőben tíz terhelt szerzett bizonyítványt. A 
szakképzetlen elkövetők aránya igen magas: 56%.

Szembetűnő különbség az, hogy a tényleges életfogytiglani 
szabadságvesztésre ítéltek közül hatan csupán általános iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, szakképzetlenek; mindössze két el-
ítélt végzett kéményseprő, illetőleg hentes tanfolyamot.

Esetükben többször utal a pszichológus, illetve az elmeszak-
értő arra, hogy a konfliktusaikat nehezen vagy csupán erőszak-
kal tudják kezelni. Csekély sérelem vagy konfliktus is agressziót 
eredményez viselkedésükben.

Az egyik terhelt egyetemi tanulmányát az előzetes letartóz-
tatás elrendelése szakította félbe. Ebben a körben viszont a szak-
képzetlen, alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya 86%. 

Az életfogytiglani szabadságvesztéssel érintett terheltek élet-
korára is megbízható adatok állnak rendelkezésre. Az életfogy-
tig tartó szabadságvesztésre ítéltek esetén a terheltek bűncselek-
mény elkövetéskori életkorát illetően a leghangsúlyosabban a 
20-25 év közötti korcsoport jelenik meg, 33%-ot képviselve. A 
30-35 év közötti korosztály 26%-ot tesz ki. 

A tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek eseté-
ben nagy arányban jelenik meg a 35 és 40 év közötti korosztály. 
A bűncselekmény elkövetésekor a hét terheltből öt ebbe a hal-
mazba tartozik, egy elítélt 34 éves volt, míg egy terhelt a cselek-
mény elkövetésekor a 23. életévét töltötte be.

Az előbbiek alapján tehát a tényleges életfogytiglani szabad-
ságvesztés büntetésre ítéltek egy kivétellel a 30 és 40 életév kö-
zötti életkorúak voltak.

Az adatgyűjtés alapján a terheltek 67%-nál kettő vagy annál 
kevesebb minősítő körülmény volt, míg 15% esetében négy mi-
nősítő körülményt találunk. A tényleges életfogytiglani szabad-
ságvesztésre ítéltek esetében 60% volt az aránya a négy minősítő 

Balla Lajos:: Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása...

körülménynek. Az esetek 40%-nál pedig a jogerős határozat 
három minősítő körülményt állapított meg.

A két csoport között szembetűnő aránykülönbség van, a mi-
nősítő körülmények nagyobb száma a tényleges életfogytiglani 
szabadságvesztésre ítéltek esetében meghatározó. E csoportnál 
egy kivétellel megtalálható minősítő körülményként jelentkezik 
az előre kiterveltség, valamennyi esetben a több emberen elkö-
vetettség, öt esetben a más aljas indokból, illetőleg célból elkö-
vetés mint minősített eset.

Négy terhelt esetén jogerősen megállapították a különös ke-
gyetlenséggel elkövetett emberölést. Az egyik esetben a terhelt a 
cselekményét felnőtt és 14. életévét be nem töltött sértett sérel-
mére követte el, mindkét személy halálát okozta.

Az előbb felmerült minősített esetekből érzékelhető, hogy 
a több emberen elkövetés mind a hét elítélt esetében jelen van, 
jelezve a személyükben rejlő kimagasló társadalomra veszé-
lyességet, amelyből - más jellemzőkre is hivatkozva - a jogerős 
határozatot hozó bírói tanácsok azt a következtetést vonták le, 
hogy az érintettek nem alkalmasak a társadalomba történő visz-
szailleszkedésre. Ez azt is jelenti a jogerős döntést hozó bírói 
tanács szemszögéből, hogy alaposan tartani lehet attól, hogy a 
terhelt a szabadulása esetén a felmerülő konfliktusait más sze-
mély életének kioltásával oldaná meg, az időmúlás pedig az e 
fajta veszélyességet nem csökkenti.

A bűnösségi körülmények értékelése a vizsgált ügyekben

Korábban már utaltam arra, hogy az ügyvizsgálat egyik lényeges 
megállapítása, hogy az enyhítő körülmények csekélyebb súllyal 
történő értékelése valamennyi érintett ügyre általánosítható. A 
büntetlen előéletből adódó, a családi kapcsolatokból származó 
(házas, gyermekes állapot, kiskorúak eltartása), a megbánó ma-
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gatartásból eredő, a cselekmény kísérleti szakban maradása el-
törpül a számba vett súlyosító körülmények mellett.10

A családi kapcsolatokról készült összegzés szerint a vizsgált 
39 terheltből 15 fő egyedülálló vagy elvált volt, ugyanennyi-
en a bűncselekmény elkövetésekor élettársi és 9-en házastársi 
kapcsolatban éltek. A gyermekes elítéltek száma 15 fő volt. A 
nemek szerinti megbontásban 14 férfi és 1 nő. Megjegyzendő, 
hogy a teljes vizsgálati anyag szerint a nemek megoszlása 37 
férfi és 2 nő volt. 

Mindkét nő esetében a feltételes szabadságra bocsátás leg-
korábbi időpontját 30 évben határozta meg a bíróság. Az egyik 
terhelt büntetlen, a másik pedig visszaesőnek nem minősülő 
bűnismétlő volt.11

A családi kapcsolatok elemzésekor felmerül - egy másik kér-
dés, mely már a súlyosító körülmények körében jelentkezik – a 
hozzátartozó sérelmére elkövetés. Az elkövetés idején a sértettek 
és a terheltek közötti kapcsolatra a XIV. táblázat tartalmaz ada-
tokat. Tényleges hozzátartozói kapcsolat öt terhelt esetében volt 
megállapítható. Konkrét ügyekben ez a szülő, házastárs, élet-
társ, illetőleg a gyermek sérelmére elkövetett ölési magatartást 
jelent.12 Az előbbi körülményeket az eljáró tanácsok nyomatékos 
súlyosító körülményként vették figyelembe.

Jelentős az ölési cselekményekkel összefüggésben megálla-
pítható ismerősi kapcsolat, a szomszéd, a munkatárs, a kölcsön-
adó, a szerelmi partner, az albérlő, a haragos, a terhelt ismeretei 
szerint jelentős pénzösszeggel rendelkező alkalmi munkaadó, a 
jóhiszemű segítő is ebbe a körbe tartozik. Ez a halmaz az összes 
érintett terheltek 61%-át teszi ki.

Az említett körrel összefüggésben a bíróságok számos körül-
ményt értékeltek súlyosítóként. 

A harmadik csoportot azok a terheltek képezik, akik a sér-
tettel, sértettekkel csupán a bűncselekmény elkövetésekor kerül-
tek kapcsolatba. 

10 Lásd például Bf.848/2011.
11 Fk.296/2013., Bf.360/2007.
12 Bf.360/2007., Bf.401/2011.

Balla Lajos:: Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása...

A tanár foglalkozású sértett lányai szeme láttára történő 
agyonverése országos felháborodást váltott ki.13 

Az említett terheltek aránya 26%-ot képezett. 
A szempontrendszer meghatározásakor felhasználtam a Solt 

Ágnes munkájában található szempontokat14 azzal, hogy bün-
tetés-végrehajtási vizsgálatra az anyag elkészítésekor nem került 
sor.

Összefoglaló

A Debreceni Ítélőtábla álláspontom szerint törvényes gyakorla-
tot folytat az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés alkal-
mazása körében. Az ügyvizsgálatból kitűnően egyébként nincs 
lényeges felfogásbeli különbség az első és a másodfokú tanácsok 
között. Az előbbieket támasztja alá az a tény is, hogy a felül-
vizsgálati eljárások maradéktalanul visszaigazolták a jogerős 
döntések törvényességét. Nem észlelhető bizonytalanság minő-
sítési kérdésekben; a büntetéskiszabási gyakorlat is igazodik a 
publikált jogesetekben megjelenő bírói gyakorlathoz, illetőleg a 
hatályos testületi döntésekhez. 

Az 1999. március 1-től hatályos normaszöveg és a kialakult 
bírói gyakorlat megfelelően differenciál – az életfogytig tartó 
szabadságvesztés alkalmazása során – a feltételes szabadságra 
bocsátás kizárása, valamint a feltételes szabadságra bocsátás leg-
korábbi időpontjának meghatározása között. A vizsgálati anyag 
szerint a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkalma-
zása során minden esetben megjelent a több emberen elkövetés 
mint minősített eset. A hatályos szabályozás sikeresen oldotta 
fel a Sárkány István által is jelzett bizonytalanságot.

A vizsgálat alapján álláspontom szerint egyértelmű követ-
keztetés vonható le azzal kapcsolatosan, hogy az 1999. március 

13 Bf.I.506/2009.
14 Solt Ágnes: Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata. Börtönügyi 
Szemle 2008. évi 3. szám 77. oldal.
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1. napján hatályba lépett, majd a 2012. évi C. törvényben is sze-
replő szabályozás minden vonatkozásban alkalmas a büntetési 
célok érvényre juttatására.  

Az iratokból kitűnően létezik olyan bűnözői kör15, akiknél 
a reszocializáció16 szóba sem kerülhet17; egyetlen cél szolgálja a 
társadalom védelmét, a tényleges életfogytig tartó szabadság-
vesztés alkalmazása.

15 Fkf.639/2013., Bf.521/2013., Bf.848/2011., Bf.292/2009., Bf.237/2012., Bf.110/2012., 
Bf.408/2010.
16 Kőhalmi László: Az életfogytig tartó szabadságvesztés a magyar büntetőjogban. Börtön-
ügyi Szemle 2006.3. 42.oldal
17 Ezzel ellentétes vélemény lásd.: Nagy Ferenc: Javaslatok a Btk. egyes büntetési nemeinek 
módosítására. Magyar Jog, 1991/2. 73.oldal.

Fázsi László, Fintor Nóra, Kozma Istvánné:

Három rendbeli rablás vádja alóli felmentés

A szerzők ajánlása

A móri-ügy első elbírálása után felmerült új bizonyítékokra utaló 
tudósítások kapcsán elhangzott egyik reagálás szerint a bíróság 
„hozott anyagból” dolgozik. Az ilyen megnyilatkozással a több 
évtizednyi ítélkezési gyakorlatunk tükrében természetesen nem 
tudunk egyetérteni. Ennek ellenére azért tartjuk szükségesnek 
a megemlítését, mert egy kirívóan súlyos bűnügy kapcsán két-
ségtelenül indokoltan hívta fel a figyelmet a bűnüldöző szervek 
felelősségének kérdésére, aminek a móri ügy fiaskója kétségkívül 
az utóbbi évtizedek leglátványosabb, de tapasztalataink szerint 
távolról sem az egyedüli megnyilvánulása volt. Ennek egyik 
eklatáns példája lehet a következőkben részletezendő bűnügy, 
amelynek elbírálása során a másodfokú bíróság az egyebek mel-
lett 3 rendbeli rablás bűntette miatt a városi bíróság által össze-
sen 11 év 10 hónapi szabadságvesztésre ítélt 2 vádlott bünteté-
sét 2 és fél évi tartamra enyhítette az e bűncselekmények miatt 
emelt vád alóli felmentésükre tekintettel, aminek az ismertetése 
reményeink szerint nem csupán a bírók számára szolgálhat ta-
nulságokkal.

Az ítéleti tényállás

Az ügyben első fokon eljárt városi bíróság a következő lényeges 
tényeket állapította meg.1

2010. október 13-án délután B. M. I. és T. L. II. rendű vád-
lottak együtt italoztak a hajléktalan B. J. sértettel Nyíregyháza 
belvárosában. Az italozást követően a II. r. vádlott megfogta a 
sértett fejét, és a kezét a szájára tapasztotta, hogy ne tudjon se-

1 Nyíregyházi Városi Bíróság B.484/2011/18. sz. ítélete.
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gítséget kérni. Eközben a vádlottak arra utaló fenyegető kijelen-
téseket tettek, hogy korábban is vertek már meg hajléktalanokat. 
Ennek hatására a sértett semmiféle ellenállást nem tanúsított, 
így az I. r. vádlott kivett a nadrágja zsebéből 20.000 forintot, 
majd a vádlottak eltávoztak a helyszínről. A sértettnek semmi-
lyen sérülése nem keletkezett.

2010. november 1-én késő este a II. r. vádlott egy ismeretlen 
társával az egyik nyíregyházi presszóhoz ment. Itt az ismeret-
len elkövető a bejárati ajtónál maradt, miközben a II. r. vádlott 
bement a presszóba és a napi zárást végző T. A. felszolgálónőt  
egy késsel fenyegetve felszólította a napi bevétel átadására, mert 
különben elvágja a torkát. E fenyegetés hatására T. A. átadott 
90.000 forintot a II. r. vádlottnak, aki ezt követően a társával 
együtt eltávozott a presszóból.

2010. november 10-én hajnali 3 óra körül a II. r. vádlott a 
nyíregyházi vasútállomás környékén felfigyelt Sz. A. sértettre és 
a nő után ment. Utolérve a sértettet a vádlott hátulról a hajánál 
fogva megragadta és a földre rántotta a nőt, akitől igyekezett 
erővel elvenni a kézitáskáját. Közben, ellenállásának leküzdése 
érdekében, a vádlott ököllel többször is megütötte a sértett fejét, 
aminek eredményeként sikerült megtörnie az ellenállását, s így 
el tudta venni tőle a kézitáskáját, amelyben 47.000 forint és más 
ingóságok, okiratok voltak.

 A vádlott elhagyta a helyszínt, a sértett segítségért kiáltott 
és ennek köszönhetően egy taxis a segítségére sietett és a rend-
őrséget hívta. A vádlott a helyszíntől kb.100 méterre a táskát 
eldobta,  anélkül, hogy abból bármit is kivett volna. Így az oko-
zott kár maradéktalanul megtérült, a sértett viszont a vádlottal 
való dulakodás során 8 napon túl gyógyuló ujjcsonttörést szen-
vedett.

A vádlottak védekezése

A vádlottak az egész eljárás alatt következetes vallomást tettek, 
tagadták a közösen elkövetett, valamint a II. r. vádlott a terhére 
rótt másik két rablás elkövetését. Azzal védekeztek, hogy már 

előző nap, október 12-én délelőtt elvitte őket Nyíregyházáról 
egy gazdaember Nyíregyházától 50 kilométerre levő tanyájá-
ra, ahol állatgondozóként alkalmazta őket. Onnan közlekedési 
eszköz híján csak két ízben jöttek el úgy, hogy munkáltatójuk 
hozta be őket Nyíregyházára rendőrségi és bírósági kihallgatás-
ra más ügyben. Hivatkoztak arra, hogy jó kapcsolatban voltak 
a hajléktalan sértettel, volt hogy együtt ittak, a sértett nem tett 
feljelentést ellenük, később arra is hivatkoztak, hogy a sértett 
össze-vissza beszélt alkoholista lévén.

II.r.vádlott a terhére rótt másik és harmadik rablást sem is-
merte be. A presszós lánnyal kapcsolatban azt állította, hogy a 
személyleírás nem illett őrá, a sértett leltárhiány miatt hivat-
kozhatott rablásra, a helységben történteket rögzítő kamera nem 
véletlenül nem volt bekapcsolva.

A másik hölgy sértettről csak azt állította, hogy téved, mert 
ő nem volt a támadó, a sértett nem tett említést tetoválásáról, 
fülbevalójáról, sötét szeműnek írta őt le, pedig világító kék sze-
me van.

A városi bíróság a vádlottak védekezését nem tartotta elfo-
gadhatónak, miután a sértettek tanúvallomását találta meggyő-
zőnek, noha a hajléktalan életmódot folytató B. J. tárgyaláson 
történő kihallgatására a Be. 73. §-ának (6) bekezdése alapján 
elrendelt körözése ellenére sem volt lehetősége, így a nyomo-
zás során tett tanúvallomását tartalmazó jegyzőkönyvet hasz-
nálhatta fel bizonyítási eszközként. A bírói álláspont szerint a 
2010. november 30-án kihallgatott B. J. tanúvallomása alapján 
az elkövetők személye egyértelműen azonosítható volt a vádlot-
takkal, miután: „Nem csupán vallomásával terhelte a vádlotta-
kat a cselekmény elkövetésével a sértett, ezen túlmenően megfe-
lelő minőségű fényképről, a felismerésre bemutatáskor is tévedés 
nélkül a vádlottakat jelölte meg, mint elkövetőket. A sértettet 
mindkét vádlottal szembesítették. Mindkét szembesítés alkal-
mával határozott volt a sértett abban, hogy a bűncselekményt a 
vádlottak követték el.”2

2 Nyíregyházi Városi Bíróság B. 484/2011/18. sz. ítélete 11. o.

Fázsi László, Fintor Nóra, Kozma Istvánné: Három rendbeli rablás...



288 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 289

A presszóban történt rablás kapcsán a sértett tanúvallomá-
sának meggyőző erejét illetően pedig azt emelte ki a városi bí-
róság ítéletének indokolásában, hogy „a cselekmény egyik elkö-
vetőjeként a II. rendű vádlottat jelölte meg. Őt a tárgyaláson 
is felismerte, ennek indokaként a II. rendű vádlott jellegzetes 
szemformáját említette.”3

A harmadik rablás sértettjeként kihallgatott Sz. Zs. által tett 
tanúvallomás hitelt érdemlőségének alátámasztásaként pedig a 
következőkre utal az elsőfokú ítélet: „A sértett a büntetőeljárás 
során mindvégig rendkívül összeszedetten és határozottan tette 
meg vallomásait. Ellentmondást nem tűrő módon volt határo-
zott abban, hogy a bűncselekményt T. L. II. rendű vádlott kö-
vette el.”4

Mindemellett a városi bíróság figyelmét nem kerülte el az a 
II. r. vádlott által folyamatosan hangoztatott körülmény, hogy 
jellegzetes tetoválás található a kezén, amiről T. A. és Sz. Zs. 
sértettek soha nem tettek említést, amelynek kérdését azonban 
elintézendőnek látta a következőkkel: „A bíróság álláspontja e 
kérdéssel kapcsolatosan az, hogy a tanúk vallomásának e hiá-
nyossága vallomásaik valóságtartalmát nem ingatja meg. T. A. 
tanú a szórakozóhelyen, a zárás időpontjában gyér megvilágítás 
mellett, míg Sz. Zs. sértett a kora hajnali órákban, nyílt utcán, 
szokványos közvilágítás mellett volt kénytelen találkozni a II. 
rendű vádlottal.”5 A tetoválás tehát különösebben nem volt érde-
kes a városi bíróság számára.

A vádlottaknak alibit igazoló munkáltató vallomását elfo-
gadta a bíróság, de rögzítette, hogy ettől függetlenül meg volt 
a lehetősége II.r. vádlottnak  a Nyíregyházára való beutazásra, 
az első  közösen elkövetett bűncselekmény elkövetésekor pedig 
„nyilvánvalóan nem lehettek Polgáron” – a sértett vallomása 
szerint.

3 Uo. 11-12. o.
4 Uo. 12.
5 Uo. 13. o.

Az elsőfokú ítélet

A bizonyítékok ilyen értékelésének eredményeként megállapí-
tott, már ismertetett tényállás alapján a városi bíróság – az ál-
taluk beismert 2 rendbeli lopás vétsége mellett – társtettesként 
elkövetett rablás bűntettében, T. L. esetében pedig további 
társtettesként felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettében, 
rablás bűntettében és [súlyos] testi sértés bűntettében mondta 
ki a vádlottak bűnösségét. Mindezért B. M. halmazati főbün-
tetése 3 év 10 hónapi börtön, a különös visszaeső T. L. vádlotté 
pedig 8 évi fegyház lett volna, ha az elsőfokú ítélet ebben a 
formájában jogerőre emelkedik. A városi bíróság ítélete ellen 
azonban az eljárás minden erre jogosult résztvevője fellebbe-
zett: az ügyész súlyosbításért, a vádlottak és védőik pedig a 
rablás miatt emelt vád alóli felmentésért, valamint enyhítésért, 
ami korlátlan felülbírálati lehetőséget biztosított a másodfokú 
bíróság számára.

A törvényszék szempontjai

Ennek során az ügyben másodfokon eljárt Nyíregyházi Tör-
vényszék azt állapította meg, hogy „az elsőfokú bíróság nem 
vizsgálta kellő körültekintéssel a vádlottak védekezését, nem ér-
tékelte a vádlottak mellett szóló adatokat és nem indokolta meg 
a megállapításait”6. Ezek a hiányosságok a törvényszék állás-
pontja szerint a következő mulasztásokban nyilvánulnak meg.

A városi bíróság kihallgatta ugyan a vádlottak munkáltatóját, 
V. L. tanút, aki már az elsőfokú bíróság tárgyaláson alátámasz-
totta a vádlottak vallomását, továbbá előadta azt is, hogy kizárt-
nak tartja, hogy a vádlottak attól az időponttól kezdve, hogy ő 
októberben elvitte őket a tanyájára – mely P. és F. község között 
található – az ő tudta nélkül el tudtak volna onnan távozni. 

6 Nyíregyházi Törvényszék Bf.861/2011/30. sz. ítélete 5. o.
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Az elsőfokú bíróság elmulasztotta tisztázni, hogy a tanú a 
fenti kijelentését mire alapozta, ehelyett azt a megállapítást tet-
te, hogy bár V. L. tanút nem tartja szavahihetetlennek, azonban 
a vádlottaknak mégis reális lehetőségük volt a bűncselekmény 
elkövetésére. Megállapította, hogy Ny.-P. között a távolság kb. 
50 km, amely személygépkocsival, de akár autóbusszal is kb. egy 
óra alatt megtehető.

A törvényszék e vonatkozásban azt állapította meg, hogy az 
elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének nem tett ma-
radéktalanul eleget, mert nem indokolta meg, hogy miből ju-
tott a fenti következtetésre, nem vizsgálta, hogy a tanyán vagy 
a közelben lehetett-e valakinek olyan személygépkocsija, amivel 
T. L. vádlott 2010. november 1-jén és november 10-én az esti-
éjszakai órákban Nyíregyházára utazhatott volna, illetve nem 
tisztázta, hogy a fenti időpontban közlekedett-e autóbusz. 

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy B. M. vádlott 
a 7…4 hívószámú, míg T. L. vádlott a 7…7 hívószámú mobil-
telefont használta a vádbeli időszakban. Ezt maguk a vádlottak 
is elismerték, tőlük a letartóztatáskor lefoglalásra kerültek. A 
nyomozó hatóság megkereste a telefonszolgáltató társaságokat 
a fenti hívószámokra vonatkozó híváslisták megküldése végett, 
azonban az elsőfokú bíróság rendelkezésére bocsátott nyomozati 
iratok között csak B. M. vádlott híváslistája volt megtalálható, 
az elsőfokú bíróság ennek ellenére nem próbálta meg beszerezni 
a T. L. vádlott által használt telefon híváslistáját.

A törvényszék a másodfokú eljárásban megkereste a nyomo-
zást folytató Nyíregyházi Rendőrkapitányság Érkerti Rendőr-
őrsét a Vodafone Magyarország Zrt. által T. L. vádlott 7…7 
hívószámú telefonjára vonatkozó híváslista megküldése végett. 
A nyomozó hatóság arról tájékoztatta a törvényszéket, hogy a 
II.r. vádlott híváslistáját egy floppy-n küldte meg a Vodafone 
Zrt., amely a megérkezésekor már sérült volt, azt megnyitni 
nem lehetett. Mivel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság Elemző Értékelő Osztályának jogosultsága van a 

Vodafone Zrt. nyilvántartásában szereplő híváslisták és cella-
információk lekéréséhez, így ugyanazon megkeresés alapján a 
floppy-n szereplő, de sérült adatokat a fenti szerv bocsátotta a 
nyomozóhatóság rendelkezésére, majd megkeresés alapján a hí-
váslistát a városi ügyészség küldte meg a törvényszék részére.

Az elsőfokú bíróság elmulasztotta elemezni B. M. vádlott 
híváslistáját, összevetve a védekezésével, a II.r. vádlott hívás-
listája viszont még a rendelkezésére sem állt, ennek ellenére azt 
állapította meg ítéletének indokolásában, hogy „nem alkalmas a 
terhes bizonyítékok cáfolatára a mobiltelefon forgalmazás adat-
halmaza, illetve ennek elemzése sem. E vonatkozásban azt is 
megjegyzi a bíróság, hogy a híváslisták elemzése a vádlottakra 
terhes bizonyítékot sem tartalmaz.” (B.484/2011/18. számú íté-
let 14. oldal). A törvényszék a vádlottak által használt telefonok-
ra vonatkozóan a Vodafone Magyarország Zrt. által megküldött 
híváslisták elemzése végett megkereste a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Elemző és Értékelő Osz-
tályát is. A törvényszék a híváslisták adataiból a következőket 
tudta megállapítani:

A B. M. vádlott 7…4 számú telefonjának híváslistája csak 
a kimenő hívásokat tartalmazza, amelyből az állapítható meg, 
hogy az I.r. vádlott 2010. október 8. napján 17 óra 06 órakor 
kezdeményezett hívást, ekkor telefonja a Nyíregyháza, Zrínyi 
Ilona utcán lévő bázisállomásra jelentkezett fel, ezt követően 
legközelebb 2010. október 13-án 23 óra 30 perckor kezdemé-
nyezett telefonhívást, amikor a telefon a Polgár, Hajdú utca 40. 
szám alatti bázisállomásra jelentkezett fel. 

Az I.r. vádlott vallomása szerint a telefont a fenti két időpont 
közötti időben is használta, például V. L. is hívta őt a munkával 
kapcsolatban. Az I.r. vádlott által említett telefonhívás viszont a 
megküldött híváslistában nem található. A híváslista adatai vi-
szont abban a vonatkozásban alátámasztották az I.r. vádlott vé-
dekezését, hogy – a cellakódok alapján – a telefon 2010. október 
13. napjától az előzetes letartóztatásáig a polgári átjátszótoronyra 

Fázsi László, Fintor Nóra, Kozma Istvánné: Három rendbeli rablás...



292 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 293Fázsi László, Fintor Nóra, Kozma Istvánné: Három rendbeli rablás...

jelentkezett fel, kivéve a november 22  - november 24. napja 
közötti időszakot, amikor az I.r. vádlott vallomása szerint Nyír-
egyházára és Debrecenbe utazott ügyeinek intézése céljából.

A T. L. vádlott által használt 7…7 hívószámú telefon híváslis-
táját elemezve megállapítható, hogy 2010. október 12-én 08 óra 
09 perckor még a Nyíregyháza, Fazekas János téren lévő bázis-
állomásra jelentkezett fel, ezt követően október 12-én 17 óra 51 
perckor már a Polgár, Hajdú u. 40. szám alatti átjátszótoronyra, 
továbbá a telefont 2010. október 13-án 08 óra 17 perckor, majd 
22 óra 26 perckor a polgári bázisállomás területén használták. 
Híváslistája adatai az ő Nyíregyházára, Debrecenbe utazásának 
adatait is tükrözik.

A bíróság a másodfokú tárgyaláson ismét kihallgatta a vád-
lottak munkáltatóját V. L.  tanút, aki az eljárás korábbi szaka-
szaiban tett vallomását fenntartotta. Azt nem tudta megmon-
dani, hogy melyik napon vitte el a vádlottakat Nyíregyházáról, 
de a vádlottakkal egyezően állította, hogy a vádlottak korábbi 
munkáltatójától szerzett arról tudomást, hogy őket lehet foglal-
koztatni, ezért gépkocsival jött értük Nyíregyházára és a Búza 
téri piac környékén a délelőtti órákban vette fel őket és vitte ki a 
Polgár melletti tanyájára. A tanú emlékezete szerint a vádlotta-
kat a hét első napjaiban szállította el Nyíregyházáról. 

A tanú a másodfokú tárgyaláson adta elő azt is, hogy mivel 
a vádlottakat fokozott figyelemmel kísérte, az életmódjuk miatt 
pénzt csak utólag adott nekik azért, hogy ne tudjanak szeszes-
italt vásárolni. Az élelmezésüket úgy oldotta meg, hogy a fele-
sége vásárolt a munkásoknak élelmet, amit ő vitt ki a tanyára. A 
tanú előadta azt is, hogy több tanyája van, azokat minden nap 
végigjárja, ellenőrzi.

V. L. tanú a másodfokú tárgyaláson magyarázatot adott arra 
is, hogy miért tartotta kizártnak, hogy a vádlottak az alatt az 
időszak alatt, míg a tanyáján dolgoztak, a tudta nélkül onnan el-
távoztak volna. Elmondta, hogy a tanyán nemcsak a két vádlott, 
hanem más, megbízható alkalmazottjai is tartózkodtak, akik 
mindenképpen észrevették volna, ha a vádlottak hosszabb időre 

elmennek a tanyáról és ezt a körülményt neki jelezték volna. 
A fentieken kívül a tanú szerint olyan közlekedési eszköz sem 
állt a vádlottak rendelkezésére, amivel onnan el tudtak volna 
menni.

A vádlottak egybehangzóan állították már a nyomozás során 
is, hogy őket Nyíregyházáról október 12-én délelőtt vitte el a 
P. melletti tanyájára V. L. A törvényszék álláspontja szerint a 
vádlottak fenti vallomása elfogadható, mivel a T. L. vádlott által 
használt telefon 2010. október 12-én 17 óra 51 perckor már a 
polgári bázisállomásra jelentkezett fel. T. L. vádlott telefonjá-
nak híváslistájából megállapítható az is, hogy a két utóbbi rablás 
elkövetésének időpontjában a telefonnal nem történt hívásfor-
galmazás. A híváslistákból kétséget kizáró módon csupán azt 
lehetett megállapítani, hogy 2010. november 1-jén 08:56 órakor 
a Polgár, Hajdú u. 40. szám alatti bázisállomásra jelentkezett 
fel, ezt követően legközelebbi adat november 2-án 13 óra 41 
perckor van, amikor szintén a fenti átjátszó torony területén tar-
tózkodott a telefon használója.

A Sz. Zs. sértett sérelmére megvalósított bűncselekményt 
2010. november 10. napján hajnali 3 óra körüli időben követték 
el. A II.r. vádlott telefonjának híváslistája szerint november 9-én 
17 óra 17 perckor jelentkezett fel a polgári bázisállomásra, ezt 
követően legközelebb november 10-én 18 óra 26 perckor volt a 
telefonon hívásforgalmazás, a cellainformációk szerint szintén 
P. település térségében. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
Elemző és Értékelő Osztálya által végzett elemzés során sem 
merült fel új adat a vádbeli időpontokban (vagy azok közelében) 
a vádlottak által használt telefonok földrajzi helyzetére vonatko-
zóan, ezért a híváslista adatai önmagukban valóban nem zárták 
ki azt a lehetőséget, hogy B. M. és T. L. vádlottak a vádbeli 
időben Nyíregyházán tartózkodhattak. A törvényszék szerint 
azonban a híváslista csak egy az ügyben beszerzett bizonyítékok 
között, annak adatait a többi bizonyítékkal – elsősorban V. L. 
tanúvallomásával – összevetve kell értékelni és a megfelelő kö-
vetkeztetéseket levonni.
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További kételyek

Az elsőfokú bíróság nem tudta kihallgatni B. J. sértettet, emiatt 
még a közvetlenség elve alapján sem tudott meggyőződni arról, 
hogy a tanú meggyőző és hiteles vallomást tesz-e. A másodfokú 
tárgyaláson B. M. vádlott védője becsatolta a Nyíregyházi Vá-
rosi Bíróság B.2649/2008/43. számú ítéletét, amelyben a bíróság 
a bizonyos személyeket bizonyítottság hiányában felmentette a 
B. J. sértett sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt emelt vád 
alól. Ezen büntetőügyben B. J. sértettről 2009. május 5. napján 
igazságügyi orvosszakértői vélemény készült, amelyben a szak-
értők megállapították, hogy a sértett elmebetegségben, gyenge-
elméjűségben, tudatzavarban, elmezavar szintjét elérő személyi-
ségzavarban nem szenved ugyan, azonban a szakértői vizsgálat 
során az alkoholizmus okozta enyhe fokú szellemi hanyatlás 
tüneteit rögzítették, valamint korábbi orvosi vizsgálatai során 
apró agyvérzéseket és agylágyulásokat, valamint érrendszeri és 
toxikus (alkohol okozta) idegsejt elfajulást írtak le. A szakértői 
vélemény szerint „a történések folyamatát és motivációját ille-
tően emlékezetzavar észlelhető”. Ezért a hivatkozott ítéletben 
a bíróság rögzítette, hogy a sértett fenti betegségei és egészsé-
gi állapota miatt vallomásaiban olyan ellentmondások voltak, 
amelyek miatt nem volt elfogadható a vallomása és emiatt is az 
ügyben szereplő vádlottakat felmentette.

B. J. sértett szellemi állapotára vonatkozóan következtetést 
lehetett levonni a másodfokú tárgyaláson kihallgatott H. G. 
tanú vallomásából is. A tanú elmondta, hogy jól ismerte B. J.-t, 
aki 2009 nyarán és korábbi években is hajléktalan életmódot 
folytatott és akkor meggyanúsította B. M.-t azzal, hogy előző 
nap ellopta a pénzét, majd amikor H. G.  figyelmeztette B. J.-t, 
hogy ez nem lehetséges, mert B. M. nem is volt Nyíregyházán 
előző nap, a sértett erre úgy reagált „bocsánat, akkor tévedtem”, 
ugyanis gyakran előfordult, hogy B. J. sértettől a társai elvették 
a pénzt, de elvette tőle a pénzt a saját fia is, mert megbízhatatlan 
volt az italozó életmódja miatt. 
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Az elsőfokú bíróság a B. J. sérelmére elkövetett bűncselek-
mény vonatkozásában a sértett nyomozás során tett vallomására 
és a szembesítés során tett nyilatkozatára alapította a tényállást. 
Az ügy irataiból viszont megállapítható az is, hogy a sértett nem 
tett feljelentést a sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt, a 
rendőrség egy másik ügy kapcsán egy hajléktalan személytől 
szerzett tudomást a bűncselekményről. E bűncselekmény elkö-
vetését, a vádlottak bűnösségét kizárólag a sértett korábbi vallo-
mása és a szembesítés során tett nyilatkozata támasztotta alá. A 
törvényszék megítélése szerint viszont B. J. sértettnek az egész-
ségi állapotára vonatkozó 2009. évben tett orvosszakértői meg-
állapítások nem enyhülhettek, hanem inkább súlyosbodhattak 
2010. évre. Ilyen körülmények között a sértett nyomozás során 
tett vallomása alapján kétséget kizáró módon, megnyugtatóan 
nem lehetett megállapítani, hogy B. M. és T. L. vádlottak 2010. 
október 13. napján B. J. sértett sérelmére elkövették volna a ter-
hükre rótt bűncselekményt.

A törvényszék a másodfokú tárgyaláson ismét kihallgatta T. 
A. és Sz. Zs. sértetteket is, akik az elsőfokú bírósági tárgyaláson 
előadott vallomásukat fenntartották. T. A. tanúvallomása sze-
rint a vádbeli időben a presszóban azért nem volt bekapcsolva a 
térfigyelő kamera, mert az átalakítás alatt volt, a pánikgombot 
pedig azért nem nyomta meg azonnal az üzletet őrző-védő kft-
hez irányulóan, mert az ijedtség miatt sokkot kapott. Arra a 
kérdésre, hogy az elsődleges rendőri intézkedéskor miért állí-
totta az őt megtámadó két személyről, hogy cigányok voltak, 
azt a magyarázatot adta, azért mert ápolatlan volt az a személy, 
aki őt késsel fenyegette. A nyomozás során felmerült az, hogy 
a presszóban hiány volt abban az időben, amikor T. A. volt a 
pultos, az elszámolásban javítgatásokat végzett. Ezzel kapcsola-
tosan viszont azt adta elő, hogy félreértésből származott a hiány, 
ami utóbb tisztázódott, a javítgatást azzal magyarázta, hogy a 
pénztár lezárása után is volt értékesítése. A munkáltatója nem 
mondott fel neki, ő távozott később erről a munkahelyről. T. 
A. tanú határozottan állította, hogy T. L. vádlott volt az, aki őt 
késsel fenyegette.
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Sz. Zs. sértett is fenntartotta az eljárás korábbi szakaszai-
ban tett vallomását, határozottan állította, hogy a II.r. vádlott 
volt az, aki őt bántalmazta, majd kirabolta. A tanú elé tárva a 
felismerésre bemutatásról készült jegyzőkönyvet és fényképeket, 
előadta, hogy fénykép alapján a II.r. vádlott felismerése előtt ko-
rábban is felismerni vélt egy másik személyt 90%-os bizonyos-
sággal, azonban amikor a rendőrség épületében felismerésre be-
mutatták neki azt a személyt, akkor már határozottan állította, 
hogy nem ő volt az elkövető. 

Sz. Zs. tanú előadta, hogy a rendőrség több személy fénykép-
ét is bemutatta neki felismerés végett, először nem ismerte fel a 
II.r. vádlottat határozottan, majd néhány nap elteltével kérte a 
rendőröket, hogy számítógépen mutassák be neki ismét a fény-
képet. Ekkor a II.r. vádlottnak a nyilvántartásban lévő fényké-
pei közül az egyiket ismerte fel, azt ahol a II.r. vádlott kinézete 
ápolt, rendezett volt. A tanú előadta azt is, hogy a fényképfel-
ismerésre bemutatás nemcsak a rendőrség épületében történt, 
hanem a munkahelyére is vittek fényképeket a nyomozók, így a 
II.r. vádlottnak a nyilvántartásban lévő két darab fényképét is a 
munkahelyén mutatták meg neki a rendőrök. A II.r. vádlott élő-
ben történő felismerésére pedig úgy került sor, hogy az Érkerti 
Rendőrőrsön a folyóson a rácshoz volt bilincselve a II.r. vádlott, 
akit kb. 10 méter távolságról akkor látott és ismert fel, amikor 
kilépett az egyik irodából.

 Sz. Zs. tanú előadta azt is, hogy rögtön a bűncselekmény 
után a rendőrök gépkocsival körbevitték a helyszínhez közel 
lévő területeken, a közelben tartózkodó embereket is megnéz-
ték.  Vallomása szerint a rendőrségen megtekintették a MÁV 
Állomás környékén elhelyezett térfigyelő kamerák felvétele-
it, azokon az őt később megtámadó személyt hátulról lehetett 
látni.

A törvényszék következtetései

Megálllapitotta a törvényszék, hogy e bűncselekmények vonat-
kozásában sem állt rendelkezésre az elsőfokú bíróságnak más 
bizonyíték, mint a sértettek vallomása, valamint előbb fénykép-
ről, majd a II.r. vádlottal történt szembesítés során a felismerése. 
Bár T. A. és Sz. Zs. tanúk az első- és másodfokú tárgyaláson is 
határozottan állították azt, hogy T. L. vádlott követte el a sé-
relmükre a rablást, vallomásuk azonban önmagában megnyug-
tatóan nem bizonyította a törvényszék számára azt, hogy a II.r. 
vádlott elkövette volna a terhére megállapított 2 rendbeli rablás 
bűntettét.

T. A. sértett az elsődleges rendőri intézkedéskor a két elkö-
vetőről pontos személyleírást nem tudott adni, csak annyit, hogy 
az egyik fekete baseballsapkát, a másik személy fekete kapucnis 
pulóvert viselt és mindkét személy roma volt. A nyomozás során 
a sértett által később adott személyleírás alapján november 9-én 
elkészült egy fantomkép a késsel fenyegetőző személyről, azon-
ban a képen ábrázolt személy nem hasonlít a II.r. vádlottra, sőt 
arcformája teljesen eltérő. T. A. sértett ezt követően 2010. no-
vember 30-án fényképről a II.r. vádlottat úgy ismerte fel, hogy 
az általa korábban adott személyleírás, a fantomkép nem illett rá 
a fényképen levő vádlottra. 

T. A. tanúvallomása  ezen kívül  aggályos volt egyéb tekin-
tetben is: a fentebb már részletezett hiánnyal és javítgatásokkal 
kapcsolatos adatok, a térfigyelő kamera ok nélküli kikapcsolása 
– mely adatokat az üzletvezető is megerősített tanúvallomásá-
ban – okkal vetették fel a hiteltelenség,  a személyleírás és ezzel 
szöges ellentétben álló személy felismerése pedig a  tévedés le-
hetőségét a sértett által elmondottakkal kapcsolatban.

Sz. Zs. tanú nagyon határozott vallomást tett mind az első, 
mind a másodfokú tárgyaláson abban a kérdésben, hogy T. L. 
vádlott volt a támadója. Nem lehetett kizárni azonban vele kap-
csolatban sem a tévedés lehetőségét, nevezetesen, hogy az eljárás 
hatása alatt tévedett a tettes kiválasztásánál. 
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A Sz. Zs. által adott személyleírás és az ez alapján készült 
fantomkép hasonlított ugyan a II.r. vádlotthoz, de ez még több 
személyre is ráillett. A nyomozás során fénykép alapján kiválasz-
tott olyan személyt is, akit 90%-ban mondott biztosnak, hogy 
elkövette a terhére a bűncselekményt, akit később a személyes 
bemutatáskor kizárt. Sz. Zs. tanú másodfokú tárgyaláson tett 
vallomása alapján a törvényszék számára megkérdőjeleződött 
a fényképfelismerésre bemutatás szabályossága is, mivel a tanú 
vallomása szerint volt olyan eset, hogy a nyomozóhatóság kizá-
rólag T. L. vádlott fényképeit mutatta be neki.

A tanú vallomása szerint közvetlenül a bűncselekmény után 
megtekintette a MÁV Állomás környékén felszerelt térfigyelő 
kamerarendszer felvételeit, ahol az elkövető hátulról volt látha-
tó, azonban a nyomozóhatóság ezen felvételt nem foglalta le, 
az elsőfokú bíróság azt eredménytelenül próbálta beszerezni. 
A sértett vallomása szerint a táskája elvételét megelőzően egy 
hosszas dulakodás volt közte és az elkövető között. A sértett 
bejelentésére a helyszínre érkező rendőrök a bűncselekmény 
helyszínétől nem messze, az Árpád utca és Széchényi utca kö-
zött megtalálták eldobva a sértett táskáját és az abban lévő ér-
tékeket. A nyomozóhatóság a helyszínen semmilyen értékelhető 
nyomot, tárgyi bizonyítékot nem tudott rögzíteni. A táskáról 
nem történt sem ujjnyom, sem szagnyom rögzítése, sem olyan 
biológiai anyagmaradványt nem rögzítettek, amelyből az elkö-
vető kiléte megállapítható lett volna, illetve a II.r. vádlott ellen 
bizonyítékul szolgált volna.

A másodfokú ítélet és tanulságai

A törvényszék az előzőekben kifejtett aggályokra figyelemmel 
B. M. vádlottat a társtettesként elkövetett rablás bűntette –, T. 
L. vádlottat pedig a társtettesként elkövetett rablás bűntette, a 
rablás bűntette és a testi sértés bűntette miatt emelt vád alól 
felmentette, amire tekintettel a főbüntetésüket 1 évi fogházra, 
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illetőleg másfél évi börtönre enyhítette a terhükre – beismeré-
sükkel egyezően – rótt lopások elkövetéséért. 

Nem jelenthető ki, hogy „győzött az igazság”, hiszen a vád-
lottaknak a Be. 331. §-ának (1) bekezdésén alapuló felmenté-
sére értelemszerűen a Be. 6. §-a (3) bekezdésnek b/ pontjában 
meghatározott okból – vagyis a vád szerinti bűncselekmények 
vádlottak általi elkövetésének bizonyíthatatlansága miatt – ke-
rült sor, ami természetszerűleg nem zárja ki a materiális igazság 
ezzel ellenkező lehetőségét.

Meggyőződésünk szerint azonban ma már nem lehet kér-
déses az, hogy a materiális és a processzuális igazság keresése 
között ingadozó Be. következetlen szabályozása ellenére a bíró 
szemléletét csak az utóbbi szempont határozhatja meg, így ter-
mészetesen egyetértünk azzal az állásponttal is, amely szerint „a 
terhelt meg nem cáfolt védekezése, az ártatlanság vélelme és az 
in dubio pro reo elvek együttes alkalmazásával a Be. 331. § (3) 
bekezdésében írt distrinkciónak megfelelően a bűncselekmény 
elkövetésével megvádolt személy büntetőjogi felelősségének hi-
ánya miatti, nem pedig a bűncselekmény bizonyítottságának hi-
ánya miatt felmentés alapjául kell, hogy szolgáljon.”1

Ezzel együtt úgy véljük, hogy az ismertetett ügy azokra a 
nyilvánvaló nyomozási hiányosságokra is felhívja a figyelmet, 
amelyek más „szabolcsi” ügyek kapcsán a Belügyi Rendészeti 
Szemlének köszönhetően kaphattak nyilvánosságot2. Ennek el-
lenére nézetünk szerint még ma sem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni azt, hogy a nyomozás nem a végállomását, hanem a kiindu-
lópontját jelenti az eljárásnak. Ebből következően a nyomozás 
során nem a terhelt bűnösségének bizonyítására, hanem a vád-

1 Karsai Krisztina – Katona Tibor: Az ártatlanság vélelme és a vádlott meg nem cáfolt 
védekezése. Jogtudományi Közlöny 2010/4, 179. o.
2 Fázsi László: Emberölési ügy nyomozása a bírósági eljárás tükrében. Belügyi Szemle 
1996/12, 102-105. o.; A felismerésre bemutatás szabályainak jelentősége a nyomozás ered-
ményének bírói értékelésekor. Belügyi Szemle 1997/9, 104-107. o.; Gyilkosa közöttünk él.  
Belügyi Szemle 2006/5 58-66 .o.; Mérgezéses emberölési ügy vádlottjának felmentése. Ren-
dészeti Szemle 2009/3, 103-108. o.; A mobiltelefon-híváslisták felhasználásának bizonyítási 
kérdései. Rendészeti Szemle 2008/10, 116-126. o.
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emelés kérdésében való döntés megalapozására kellene töreked-
nie a nyomozó hatóságnak, pl. azáltal, hogy biztosítja az olyan 
bizonyítási eszközöket, amelyeknek a megszerzéséről jelen eset-
ben a másodfokú bíróságnak kellett gondoskodnia. Továbbá a 
„hozott anyag” elégtelenségének következményét a bírónak kell 
levonnia. Megítélésünk szerint minderre már csak az új bünte-
tőeljárási törvény megalkotásának előkészületeire tekintettel is 
indokolt felhívni a szakmai közvélemény figyelmét.

Margitics István, Resán Dalma, Tisza Gabriella:

Egyesítés, előzetes letartóztatás, egység, 
többség, halmazat, valamint az összbünte-
tés – avagy a bírói szigor dr. Remes Zoltán 

munkásságában
   „A gonosz diadalához csak annyi kell, 

hogy a jók tétlenek maradjanak.”
     /Edmund Burke/

Bevezetés

Dr. Remes Zoltán rendkívül fiatalon nyert kinevezést – akkor 
még – a Nyíregyházi Városi Bíróság elnökhelyettesi pozíciójára, 
mely igazgatási feladatát nagy alapossággal élete végéig ellátta, 
mindeközben nem feledkezett meg szakmai és kollegiális kö-
telezettségeiről sem, amely sok esetben abban nyilvánult meg, 
hogy a vaskos nyomozati iratokat tartalmazó, rendkívül bonyo-
lult és összetett ügyeket egész egyszerűen magára osztotta, ez-
által tehermentesítve kollégáit. A kollégákkal folytatott egy-egy 
beszélgetés alkalmával felmerül, hogy amikor valamelyik általa 
lefolytatott ügy irata kerül csatolásra, és hirtelen szűkké válik 
a dolgozószoba, akkor szembesülünk azzal, hogy milyen ter-
jedelmű ügyekkel is foglalkozott dr. Remes Zoltán. Ezek egy 
része azáltal vált ekkora terjedelművé, hogy a Be. előírásait az 
egyesítés vonatkozásában rendkívül pragmatikusan kezelte dr. 
Remes Zoltán.

Az egyesítés szabályozása

A jelenleg hatályos Büntetőeljárásról szóló törvény 72. § (1) 
bekezdése rögzíti, ha a büntetőügyben több terhelt van, velük 
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szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. Ez a rendel-
kezés a bűnpártolóra és az orgazdára is kiterjed. A (2) bekezdés 
értelmében egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes 
elbírálása az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt vevő sze-
mélyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű, míg a (3) be-
kezdésben foglaltak szerint az ügyek egyesítését mellőzni kell, 
illetőleg az ügyeket el kell különíteni, ha a terheltek nagy száma 
vagy egyéb ok a felelősségnek ugyanabban az eljárásban történő 
elbírálását jelentősen nehezítené. 

Ezen szakaszhoz tartozó kommentár szerint a törvény ál-
talános követelményként fogalmazza meg azt, hogy ugyanazon 
büntetőügyben valamennyi terhelt büntetőjogi felelősségét egy 
eljárásban kell elbírálni. A büntetőügy fogalma e tekintetben 
szélesebb körű, mint a cselekmény fogalma, abba nem csupán 
egy büntető törvénybe ütköző magatartás értendő bele. Figye-
lemmel kell lenni a törvényi egység eseteire, adott esetben az 
egyes cselekmények sorozatjelleggel történt elkövetésére stb. A 
személyi összefüggések tekintetében a törvény kiemeli, hogy a 
bűnpártoló és az orgazda felelősségét az alapcselekmény elköve-
tőivel egy eljárásban kell vizsgálni.

Az egyesítés és az elkülönítés eseteit a törvény nem határozza 
meg hiánytalanul, csupán a legelterjedtebb körülményekre ad 
példálózó felsorolást. Az egyesítést általában az eljárás tárgya 
vagy az abban részt vevő személyek indokolják, annak mellő-
zését vagy az ügyek elkülönítését pedig a terheltek nagy száma. 
Az egyesítésről vagy elkülönítésről való döntés során az eljá-
ró hatóságnak két, gyakran ellentétes hatású körülményt kell 
mérlegelnie: ugyanabban az ügyben, illetve ugyanazon terhelt 
esetén egy eljárás lefolytatása indokolt, de az eljárás időszerű-
sége ennek folytán nem szenvedhet csorbát. Ezért kerülni kell 
az egymáshoz csak távolról kapcsolódó cselekmények miatti 
eljárások egyesítését, különösen, ha azokat kizárólag a terhelt 
személye indokolná. 

Különös figyelmet kell fordítani a terhelt személyére alapított 
egyesítésnél arra, hogy ha az egyes cselekményekben különböző 

társai voltak, az egyesítés eredménye olyan több terhelttel szem-
ben folyó, több tényállási ponttal bíró, szerteágazó bizonyítást 
igénylő ügy lehet, ahol az egyes terheltek nem is feltétlen ismerik 
egymást.

Az elkülönítés kérdése

Elterjedt bírósági gyakorlat, hogy az egy vádiratban foglalt több 
bűncselekmény esetén kizárt az egyes cselekmények tekinteté-
ben az elkülönítés. Ezzel az állásponttal nem értünk egyet, a 
célszerűségi szempontok a bírósági eljárásban is indokolhatják 
az egyes tényállások vagy vádlottak tekintetében a külön tár-
gyalás tartását, és ilyen kizáró szabályt az eljárási törvény sem 
tartalmaz. A több tényállási pontot és így több cselekményt 
tartalmazó vádiratok tipikusan olyan nyomozások eredményei, 
amelyekben az egyes bűncselekmények felderítésére indult eljá-
rásokat egyesítették. A büntetőeljárás a nyomozás megindításá-
tól a jogerős döntés megszületéséig egységes folyamat, amelynek 
különböző szakaszai vannak, de az egyes szakaszok ugyanan-
nak az eljárásnak a részei. Nem látjuk jogi alapját annak, hogy 
az eljárás korábbi szakaszában egyesített ügyek elkülönítése az 
eljárás bírósági szakaszában kizárt lenne. Ezt az álláspontot 
erősíti a Be. 310. § (3) bekezdése, amely szerint vádkiterjesztés 
esetén a bíróság azt az ügyet, amelyre a vádat kiterjesztették, 
elkülönítheti, vagyis ebben az esetben az ugyanabban a vádban 
foglalt különböző cselekmények esetén kifejezetten lehetőséget 
ad a törvény az elkülönítésre.

Ahogy a kommentárból is kitűnik, a jogalkotó egérutat hagy 
a jogalkalmazó számára azokra az esetekre, amikor a terheltek 
nagy számára tekintettel vagy egyéb okból az egyesítés mellő-
zését lehetővé teszi. Ezzel persze az időszerűség oltárán felál-
dozza a terhelt azon lehetőségét, hogy több cselekményét egy 
eljárásban bírálja el a bíróság, ami bizonyos esetben jelentősen 
kedvezőbb lehet a terhelt számára a hatályos Btk. 81. § által rög-
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zített halmazati szabályokra figyelemmel, az időmúlásról, mint 
enyhítő körülményről nem is beszélve. 

A fenti szakasz értelmében bűnhalmazat esetén egy büntetést 
kell kiszabni úgy, hogy a bűnhalmazatban lévő bűncselekmé-
nyekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek 
közül a legsúlyosabbat kell alapul venni. Ha a bűnhalmazatban 
lévő bűncselekmények közül legalább kettő határozott ideig tar-
tó szabadságvesztéssel büntetendő, a büntetési tétel felső határa 
a legmagasabb büntetési tétel felével emelkedik, de nem érheti 
el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek 
felső határának együttes tartamát. 

A bűnhalmazat és az összbüntetés összefüggése

E paragrafushoz tartozó, de egyébként a korábban hatályos 
1978. évi IV. törvény vonatkozó szakaszához írt miniszteri in-
dokolás az alábbiakat rögzíti: 

Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye 
több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bí-
rálják el, ilyenkor a bíróság halmazati büntetést szab ki. A tör-
vény a halmazati büntetésre vonatkozó hatályos rendelkezéseket 
alapvetően megtartja.

A halmazati büntetés nemcsak formailag, hanem tartalmilag 
is egységes büntetés. Ezt az (1) bekezdés kifejezetten kimondja, 
amikor úgy rendelkezik, hogy bűnhalmazat esetén egy bünte-
tést kell kiszabni. A halmazati büntetés a bűnhalmazatban lévő 
cselekmények számától függetlenül egységes büntetés. Ezt eljá-
rási jogi, célszerűségi megfontolások indokolják.

A (2) bekezdés a bűnhalmazat elbírálására irányadó bün-
tetési keretet állapítja meg. A halmazati büntetés kiszabására 
a magyar büntetőjog 1961 óta az aszperáció elvét érvényesíti. 
Eszerint a halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncse-
lekményekre megállapított tételkeretek közül a legsúlyosabbnak 
az alapulvételével kell kiszabni. A törvény nem módosítja ezt a 
rendelkezést.

Az aszperáció elve lehetővé teszi a (2) bekezdés szerint irány-
adó büntetési tételkeret felső határának az áttörését abban az 
esetben, ha az nem elegendő a bűnhalmazatban lévő bűncse-
lekmények megfelelő elbírálására. A halmazati büntetésnek a 
(3) bekezdésben rögzített szabálya a büntetés felső határára ható 
kerettágító. 

A ténylegesen a Csemegi Kódex óta jogrendünket – legalább-
is a halmazati szabályok vonatkozásában - átható aszperáció 
elve alapján a jogalkotó az összbüntetés jogintézményével kí-
vánja olyan helyzetbe hozni terheltet, mintha több cselekményét 
egy eljárásban bírálná el a bíróság, ami persze egy újabb eljárást 
jelent mind a terhelt, mind a bíróság számára. 

Dr. Remes Zoltán gyakorlata

Mint a fentebb leírtakból kitűnik, amennyiben a feltételek 
adottak, akkor bizonyos esetekben az eljáró bíró komoly többlet 
procedúrától kímélheti meg a terhelteket, esetleg a későbbiek-
ben eljáró kollégáit, végső soron pedig saját magát, ezen utolsó 
szempontot azonban véleményünk szerint dr. Remes Zoltán 
esetében nyugodt szívvel ki is zárhatjuk, ha konkrét ügyeken 
keresztül vizsgáltuk Dr. Remes Zoltán gyakorlatát az egyesíté-
sekkel kapcsolatosan. 

A B.289/2009-es számú ügyben négy vádirat egyesítését 
követően folytatott egy büntetőeljárást le a bíróság a vádlottal 
szemben. 

A B.2200/2007-es számú ügyben szintén négy vádirat egye-
sítésére került sor. 

A B.1335/2005-ös számú ügyben 24 vádiratot egyesített el-
járó bíró úgy, hogy az alapügyben benyújtott vádiratban 46 vád-
lott szerepelt. Az egyesítéseket követően a vádlottak száma 79 
vádlottra „gyarapodott”. 

Mindegyik ügyben megállapítható volt, hogy Remes Bíró Úr 
a törvényben megfogalmazott egyesítési célokat maximálisan 
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szem előtt tartva járt el, amikor egy vádlottnak minden általa 
ismert cselekményét egy eljárás keretében eljárva bírálta el, és 
hozott egy ítéleti döntést, és szabott ki halmazati büntetést. 

Első ránézésre, illetve első olvasatra úgy tűnhet, hogy az 
egyesítések eredményeképpen a vádlottak rendkívül hátrányos 
helyzetbe kerültek. 

Különösen szembetűnő volt ez a B.289/2009-es számú ügy-
ben, ahol a vádlottal szemben külön-külön jelentős kárt okozó 
csalás bűntette miatt került vádirat benyújtásra. Az egyesítésre 
tekintettel az egyébként 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekményekben az ügyész a vádat úgy módo-
sította, hogy az üzletszerűséget vád tárgyává téve, a cselekmé-
nyek 2-től, a halmazati szabályokra figyelemmel 12 évig váltak 
büntetendővé. 

Az eljáró bíró ennek megfelelően azonnal „lépett is”, a nagy 
tárgyi súlyú bűncselekményekre figyelemmel elrendelte a vád-
lott előzetes letartóztatását. Határozatában kifejtette, hogy az 
ilyen magas törvényi fenyegetettség esetén már a vádlott vo-
natkozásában alapos okkal lehet megállapítani, hogy tárgyalási 
jelenlétének biztosításához a legsúlyosabb kényszerintézkedés 
elrendelése szükséges. 

Mindebből egyértelműen az a látszat adódik, hogy a vád-
lott rendkívül kedvezőtlen helyzetbe került az egyesítésekre te-
kintettel, ugyanakkor azonban ügydöntő határozatában a bíró 
halmazati büntetésül az összes enyhítő és súlyosító körülményt 
mérlegre téve a vádlottal szemben 3 év 6 hónap börtönbüntetést 
szabott ki – melyet a megyei bíróság még 3 évre enyhített – ami 
eltúlzottan súlyos büntetésnek a büntetés kiszabási kereteken 
belül semmi esetre sem mondható. 

Nagy valószínűséggel állítható az is, hogy amennyiben a 
vádlottal szemben az egyébként eredeti vádiratnak megfelelően 
l-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmé-
nyekben külön-külön folytatta volna le a bíróság a büntetőel-
járást, ennél kedvezőbb büntetés kiszabására nem került volna 
sor, sőt majd az esetleges összbüntetési ítéletben még ennél is 

magasabb tartamú végrehajtható szabadságvesztés büntetés ke-
rült volna megállapításra. 

E megoldás az összes többi általunk vizsgált ügyben is meg-
állapítható volt, mert például a B.1335/2005-ös ügyben a 63 rb. 
bűntett és 38 rb. vétség miatt halmazati büntetésül kiszabás-
ra kerülő 4 év börtönbüntetés szintén azt jelenti, hogy a vád-
lott előnyösebb helyzetbe került az egyesítésekre figyelemmel, 
mintha külön-külön kapta volna büntetését a terhére rótt bűn-
cselekmények miatt. 

A szigor kérdése
 
Még mielőtt bárkiben felmerülne az a gondolat, hogy a bíró-
ság nem „honorálta” kellőképen a bűnt, ezt a felvetést azonban 
azonnal el kell oszlatni. A Büntető Törvénykönyvben csak ki-
vételesen van olyan szakasz, amelyet mérlegelés nélkül kell al-
kalmaznia a bírónak. Elkövetői oldalon csak a visszaesőknél – 
különös, többszörös, illetve erőszakos többszörös visszaesőknél 
– határoz meg olyan konkrétumokat a törvény, amelyek a bíró 
szabad mérlegelését korlátozzák. 

Egyéb esetekben a büntetéseket az eljáró bírónak mindig úgy 
kellett meghatároznia, hogy célját tekintve megfeleljen egyrészt 
az 1978. évi IV. tv. 37. §-ában írtaknak, mely szerint a büntetés 
a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott 
joghátrány. A büntetés célja a társadalom védelme érdekében 
annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselek-
ményt kövessen el. Meg kell feleljen a büntetéskiszabás elveit 
tekintve a törvény 83. § rendelkezéseinek, mely alapján a bünte-
tést – céljának (37. §) szem előtt tartásával – a törvényben meg-
határozott keretek között úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a 
bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a 
bűnösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő körül-
ményekhez. Ezek az elvek érvényesülnek egyébként a jelenleg 
hatályos Büntető Törvénykönyvben is.
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Főszabályként az egyéniesítés az, amelyik a bírót mindezeken 
belül kell, hogy vezérelje, mert csak és kizárólag az előtte álló 
elkövető személyiségében és cselekményében rejlő, illetve meg-
jelenő társadalomra veszélyesség meghatározása, az enyhítő és 
súlyosító körülmények mérlegelése után hozhat megfelelő ítéleti 
döntést, megvalósítva ezzel a speciális prevenció kritériumát.

Az is egyértelmű a vizsgált iratok alapján, hogy az egyesí-
tések következtében létrejövő ügy kezelése rendkívüli módon 
nehezíti meg a bíró dolgát. A terjedelméből adódóan az átte-
kinthetősége, illetve az ítélet szerkesztése példátlan odafigyelést 
és precizitást igényelt. 

A pervezetés is sokkal nehezebbé válik ezáltal, különösen arra 
figyelemmel, hogy a Be. szabályai csak kivételes esetben engedik 
meg, hogy a bíróság a vádlott távollétében folytassa le a bizo-
nyítási eljárást. A tárgyalási fegyelem megkövetelése, illetve ez 
által a bírósággal szembeni maximális tisztelet csak úgy érhető el, 
amennyiben a bíró következetesen alkalmazza a mulasztás jog-
következményeit. Dr. Remes Zoltán is így járt el, amikor ezek-
ben az ügyekben kivétel nélkül megállapíthatóan már az első 
igazolatlan mulasztását sem hagyta figyelmen kívül a vádlottnak, 
s abban az esetben, ha szabályszerű idézés ellenére a vádlott nem 
jelent meg, és távolmaradását előzetesen nem mentette ki, követ-
kezetesen alkalmazta az elfogató parancs intézményét. 

Volt olyan vádlott, akivel szemben két alkalommal is elfoga-
tó parancs kibocsátására került sor a mulasztása eredményeként, 
melyet aztán az előzetes letartóztatásba helyezése is követett. 

A büntetés kiszabása

Szembetűnő volt dr. Remes Zoltán gyakorlatában továbbá az 
is, hogy a büntetés kiszabásának általános és egyéni céljainak 
maximálisan figyelembevételével hozta meg döntéseit. 

Az egyesítések következtében létrejövő ügyekben nyilvánva-
lóan több tárgyalási nap megtartására került sor, mintha külön-

külön tárgyalt volna adott esetben más-más bíró. Mindez azt 
eredményezte, hogy a bírónak sokkal nagyobb lehetősége volt 
a vádlott, az elkövető személyiségének megismerésére, a cselek-
mények elkövetése mögött lévő motiváció feltárására, és ezáltal 
a vádlott személyiségében rejlő társadalomra veszélyesség feltér-
képezése is nagyobb lehetőséget kapott. Ezekből következően a 
büntetés kiszabásánál figyelembe veendő egyéniesítés lényege-
sen nagyobb szerepet játszhatott, mint olyan esetekben, amikor 
a bíróságnak egyetlen tárgyaláson, lényegesen rövidebb idő áll 
rendelkezésére a vádlott személyiségének megismeréséhez. 

Ezen tények összessége eredményezték azt, hogy a vádlottak 
büntetlen előélete, ténybeli beismerő vallomásai, tárgyalásokon 
tanúsított magatartásai nagyobb súllyal szólhattak amellett, 
hogy a bíróság a halmazati szabályokra figyelemmel az alsó ha-
tárokhoz közelebb eső büntetéseket állapítson meg.

A fentiekből kiindulva, amikor felmerül az egyesítés lehető-
sége, választás elé kerül a bíró: a törvény azon rendelkezését al-
kalmazza, miszerint hozzon-e létre olyan ügyet, amelynek ter-
jedelmére, így a vádlottak számára, avagy a cselekmények szá-
mára figyelemmel már nem célszerű az egyesítés, avagy tartsa 
szem előtt a vádlotti érdeket, az egy eljárásban történő elbírálás 
kritériumát és annak eredményeként egy büntetés kiszabását. 

Dr. Remes Zoltán ez utóbbit tartotta szem előtt, vállalva ez-
által a jóval nehezebb pervezetést is. Az ügyek kezelését mégis 
olyan szinten sikerült megoldania, hogy pl. B.1335/2005. számú 
ügyben az egy eljárásban 79 vádlottal szemben elbírált bűncse-
lekmények kapcsán, a fellebbezés folytán másodfokra került 31 
vádlott vonatkozásában csak egyetlen vádlottal szemben került 
sor hatályon kívül helyezésre. A fentiekben már utaltunk az 
egyesítések kapcsán kiszabásra kerülő büntetések mértékénél az 
összbüntetési eljárásokra. Amikor a bírónak az egyesítés mel-
lett vagy ellen felhozandó érveket kell szem előtt tartani, akkor 
ezek között felmerül az összbüntetési eljárás elkerülhetőségének 
a lehetősége is. 
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Az összbüntetés

Az 1978. évi IV. törvény – dr. Remes Zoltán ennek hatálya alatt 
ítélkezett – 92.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint, ha az elkö-
vetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és 
az elkövető valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott 
ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, a jogerősen 
kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni.

A (2) bekezdésben foglaltak alapján az összbüntetésbe csak 
olyan végrehajtandó szabadságvesztések foglalhatók, amelyeket 
az összbüntetésbe foglaláskor még nem hajtottak végre, vagy 
amelyeket folyamatosan hajtanak végre.

A 93. § értelmében az összbüntetés tartamát úgy kell megha-
tározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az összbün-
tetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, 
de nem érheti el a büntetések együttes tartamát.

Mindebből látszik, hogy összbüntetési eljárás lefolytatására 
az eljárások jogerős befejezése után, pontosan meg nem hatá-
rozható időn belül kerül majd sor az ügyben legutóbb eljáró bíró 
által. Mindez az elítéltre nézve egy bizonytalan állapotot ered-
ményez nemcsak a már kifejtett „időtlensége” miatt, de ami-
att is, mert az elítélt nem tudja pontosan, hogy milyen mértékű 
büntetést kell majd letöltenie.

 
A példa jelentősége

Nem egyeztethető össze sem a bírói hivatás szemléletével, sem 
a jogszabályok – különösen az akkori Alkotmány, illetőleg a je-
lenkori Alaptörvény - szellemiségével, hogy ilyen bizonytalan 
eljárásnak tegye ki az elítéltet, az együttes elbírálás feltételeinek 
fennállása esetén. 

Noha tanulmányunkban csak néhány konkrét ügyre hivat-
koztunk, az azokban tapasztaltakat és dr. Remes Zoltán szem-

léletét a legjobban az szemlélteti, hogy ismerve statisztikáját, 
megállapítható, hogy 2006. évben ügyeinek 13%-át, 2007. év-
ben 14%-át, 2008. évben 13,43%-át, 2009. évben 18%-át, 2010. 
évben 13%-át, míg 2011. évben a 24%-át fejezte be egyesítéssel. 
Ez nagy valószínűséggel azt is jelenti, hogy ugyanilyen%-ban 
volt mellőzhető az összbüntetési eljárások lefolytatása is az érin-
tett vádlottak vonatkozásában. 

Margitics István, Resán Dalma, Tisza Gabriella: Egyesítés, előzetes...
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Turi Tamás:

Egy akta rejtélyes eltűnésének és előkerü-
lésének története – avagy széljegyzetek egy 

1966-os fegyelmi eljárás margójára

A fegyelmi eljárás előzményei

1966. szeptember első napjaiban a Pécsi Járásbíróság irodaveze-
tője a büntető lajstrom egyeztetése során riadtan észlelte, hogy 
a közokirat-hamisítás bűntette miatt indult B.III.890/1966. 
sorszámú – a nyilvántartásban befejezetlenként szereplő – ügy 
iratanyaga nem található meg. A kézzel vezetett mutatókönyv 
utolsó bejegyzése egy augusztus 24-ei irat érkezését tüntette fel, 
míg az átadókönyv azt, hogy két nappal később az iroda a tel-
jes aktát bemutatta a bírónak, akinek a szobájában azonban azt 
hosszas keresés után sem lehetett fellelni.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy az ügy kiszignált bí-
rája éppen szabadságon volt, nem pusztán a büntető lajstrom 
egyeztetésének az időpontjában, de már azt megelőzően is, 
amikor az Országos Rendőr-főkapitányságtól várt lakcímfigye-
lő-lap megérkezett. Így a kutatás kezdetben a kurrenciális te-
endők ellátásával megbízott járásbírósági titkár meghallgatására 
korlátozódott, aki az aktát augusztus 26-án valóban átvette, de 
ahhoz végül nem nyúlt, mivel – ahogyan a későbbi jelentésében 
fogalmazott – „jobbnak látta”1, ha a szükséges intézkedéseket 
maga a bíró teszi meg. Ez okból az aktát a kitűzésre, illetve 
aláírásra váró iratok szekrényébe helyezte, azok közé, melyek 
mindenképpen a szabadságáról szeptember 8-án visszaérkező 
bíró személyes közreműködését igényelték.

Az akta azonban ezt követően sem lett meg, noha a szekrényt 
többször átnézték, felforgatták, illetve a nyilvántartásokat új-

1 1966.El.IV.D.1. elnöki irat 4. sorszám alatti igazoló jelentése.

ból, immáron sokadszor egybevetették. A hiábavaló keresgélést 
mintegy harminc nap után adták fel, közelebbről 1966. október 
4-én, amikor a büntető iroda vezetője az iratok eltűnéséről hi-
vatalos jelentést készített, mely szerint az átadókönyv augusztus 
26-ai bejegyzésére a „bírónő kartársnő azt a szóbeli értesítést adta, 
hogy ő nem volt itthon, és az iratokat senkitől át nem vette.”2

A hivatalos jelentést a Pécsi Járásbíróság elnöki irodájában 
1966. október 5-én iktatták, ám azon alig száradhatott meg a 
tinta, amikor a keresett B.III.890/1966. számú iratok már más-
nap előkerültek. Ahogy az lenni szokott, egészen egyszerű és 
hétköznapi módon: a III. számú tanács mellé beosztott jegyző-
könyvvezető – mintha mi sem történt volna – azt, más iratokkal 
együtt, leadta a büntető irodán. Ezzel az ügy nyugvópontra is 
érkezhetett volna, és a további intézkedést nem igényelt 1966.
El.I.G.3/2. számú hivatalos jelentés ma már minden bizonnyal 
teljességgel érdektelen lenne, ha akkor a büntető iroda vezetőjé-
nek tekintete nem ütközik meg egy másik, még inkább rejtélyes 
és megmagyarázhatatlan tartalmú papíroson. A váratlanul fel-
bukkanó 11. sorszámú jegyzőkönyv ugyanis arról tanúskodott, 
hogy az ügyben a járásbíróság 1966. szeptember 21-én 16 órakor 
(!) tárgyalást tartott, abban az időszakban tehát, amikor az ira-
tok hollétéről a büntető irodának - 1966. augusztus 26. és 1966. 
október 6. napjai között – nem volt tudomása.

A váratlanul felbukkanó és később kellemetlenné váló jegy-
zőkönyv mindenekelőtt annak megállapítását tartalmazta, hogy 
a vádlott tértivevénye ismeretlen helyre költözött jelzéssel visz-
szaérkezett, illetve ezen túlmenően azt, hogy a jelenlévő ügyész 
indítványt tett a tárgyalás elnapolására, új határnap kitűzésére, 
a Központi Lakcímhivatal megkeresésére, valamint az eljárás 
felfüggesztésére. Mindezeknek a bíróság szakszerűtlenül meg-
szövegezett végzésével eleget is tett: „a büntetőeljárást a vádlott 
előkerüléséig felfüggesztette és egyben a Központi Lakcímhivatal 

2 1966. El.IV.D.1. elnöki irat 8. sorszám alatti hivatalos jelentése.
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megkeresését rendelte el a vádlott jelenlegi lakcímének közlése vé-
gett.”3 A jegyzőkönyvet dr. B. E. bíró és a jegyzőkönyvvezetői 
feladatokat ellátó V. Gy. joggyakornok írta alá.

Már az akta felületes átlapozásakor aggályosnak tűnt az 
ügyész jelenléte, miután a vádiratban bejelentette, hogy a tár-
gyaláson nem kíván részt venni és – ennek megfelelően – az 
előző két tárgyaláson sem jelent meg. Tovább erősítette a mind-
inkább megfogalmazódó kétségeket a Pécsi Járási Ügyészségtől 
távbeszélőn kapott felvilágosítás, mely szerint a vádhatóság ré-
szére megküldött tárgyalási jegyzéken a B.III.890/1966. számú 
ügy nem szerepelt, így annak esetleges tárgyalásán az ügyész 
nem is vehetett részt. Tetézte a bajokat, hogy a tárgyalási napló-
ban az 1966. szeptember 21-ei határnap alatt a B.III.890/1996. 
számú ügy nem került feltüntetésre. A szeptember 21-ei tár-
gyalás egyébként is érthetetlennek mutatkozott, miután az akta 
alaposabb szemrevételezése, illetve áttanulmányozása után ki-
derült, hogy a bíróság mintegy két hónappal korábban az eljá-
rást egyszer már felfüggesztette. Egészen pontosan 1966. július 
29-én, amikor ismertté vált, hogy a tárgyaláson meg nem jelent 
vádlott tartózkodási helyének a felkutatását célzó intézkedések 
eredménytelenek maradtak. Ekkor az eljárás felfüggesztéséről 
rendelkező végzést a bíróság megküldte az ügyésznek és „az 
iratokat ügyviteli szempontból befejezettként kezelte.”4 Ez utóbbi 
azonban legfeljebb a jegyzőkönyvre vezetett utasításból derül-
hetett ki, mivel a tárgyalási napló vonatkozó rovatában az ügy 
– helytelenül – elnapoltként szerepelt, míg a tárgyalási jegyzék 
büntető iroda részére történő leadása elmaradt. Ekként fordul-
hatott elő, hogy a szóban forgó ügyet az iroda még hetekkel 
később is befejezetlenként kezelte. Kézenfekvőnek tűnt a meg-
oldás, hogy a nyilvánvalóan valótlan tartalmú tárgyalási jegy-
zőkönyv keletkezésének a körülményeire elsősorban az okiratot 

3 1966.El.IV.D.1/15. számú feljegyzés 3. oldal.
4 1966.El.IV.D.1/15. számú feljegyzés 2. oldal.

aláíró személyek adhatnak megnyugtató magyarázatot, akiket 
ez okból a járásbíróság elnöke igazoló jelentés elkészítésére hí-
vott fel.

V. Gy. joggyakornok – aki egyébként 1966. szeptember 21-
én valóban jegyzőkönyvvezetői feladatokat látott el a III. számú 
tanács mellett – a történtekre a következőképpen emlékezett: 
„1966. szeptember 22-én reggel ½ 9 körül felkeresett L. E. jegyző-
könyvvezető és hozta a B.III.890/1966. számú ügy iratait. Az át-
adáskor azt mondta: „Ez is tegnap volt”. Amikor csodálkozásomat 
fejeztem ki, azt mondta, hogy ő készített egy feljegyzést, amelynek 
alapján a jegyzőkönyvet el tudom készíteni. Valóban átadott nekem 
egy kézzel írott feljegyzést, amely röviden tartalmazta az elkészí-
tendő jegyzőkönyv érdemi részeit. Nem tudom, hogy a feljegyzést 
ki készítette, mert nem ismerem sem dr. B. E., sem L. E. kézírását 
{…} Dr. B. E-vel nem beszéltem erről. A jegyzőkönyvet jóval utána 
készítettem el, október 4-én, mert akkor több jegyzőkönyvem volt, 
amelyet rövid határidővel kellett elkészítenem. Közben egy alkalom-
mal kerestem dr. B .E-t, mert felvilágosítást kellett kérnem a tárgya-
lás időpontjára vonatkozóan, és a tárgyaláson jelenlévő személyek-
ről, ezeket az adatokat a feljegyzés nem tartalmazta. Ő nem volt a 
szobájában, megnéztem a tárgyalási naplóját, abban az ügyet nem 
találtam a tárgyalásra kitűzött ügyek között. Arra gondoltam, hogy 
elfelejtette beírni a tárgyalási naplóba. Egy kis idővel később ismét 
kerestem, de még mindig nem jött vissza, így önállóan készítettem 
el a jegyzőkönyvet a kezdés pontos megjelölése nélkül. A tárgyalást 
kitűző végzést sem találtam, de még ekkor sem gondoltam arra, hogy 
nem volt az ügyben tárgyalás. A feljegyzés alapján elkészítettem a 
jegyzőkönyvet és azt 1966. október 6-án bevittem dr. B. E. szobá-
jába. Sem ő, sem L. E. nem tartózkodott a szobában. Én letettem az 
iratokat dr. B. E. asztalára.”5

Az időközben kulcsszereplővé előlépett L. E. mindezeket 
maradéktalanul alátámasztotta, és egyben figyelemreméltó ada-

5 V. Gy. igazoló jelentése 1966. október 14-én.
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lékkal is szolgált az előzményeket érintően. Írásbeli jelentésében 
ugyanis fontosnak tartotta az alábbiak részletes megemlítését: 
„…szeptember 22-én reggel jegyzőkönyvet írtam írógéppel és mivel 
a gépben megkezdett lap volt, dr. B. E. kért, hogy vegyek egy tiszta 
papírt és jegyezzem fel a következőket kézzel: ezt követően egy skiccet 
diktált nekem, melynek tartalma az volt, hogy a fenti számú ügyben 
ügyész indítványozta az eljárás felfüggesztését, majd lediktálta azo-
kat a szempontokat, melyek alapján kért, hogy V. Gy-vel készíttessem 
el a jegyzőkönyvet, mivel előtte való nap ő volt a jegyzőkönyvvezető-
je. A jegyzőkönyvi fejrészt nem diktálta le. Ezt követően az általam 
kézzel írt papírral és az ügyiratokkal dr. B. E. utasítására elmentem 
V. Gy-hez, ahol közöltem vele dr. B. E. utasítását, miszerint a skicc 
alapján pótlólag készítse el a jegyzőkönyvet.”6

Dr. B. E. az idézett állítások valóságtartalmát kezdettől 
fogva a legnagyobb határozottsággal tagadta, cáfolva azt, hogy 
bármikor utasítást adott volna a szóban forgó jegyzőkönyv el-
készítésére. Jelentése azonban – kellő meggyőző erő hiányában 
– nyilvánvalóan csak az előzetes adatgyűjtés végét jelenthette, 
azt nem, hogy az ügynek ne legyen további folytatása. Annál is 
inkább, mert – noha annak kimondásától mindenki óvakodott 
– az 1966. szeptember 21-ei tárgyalási jegyzőkönyv elkészítése 
bűncselekmény elkövetésének a megalapozott gyanúját, közok-
irat-hamisítás bűntettének a lehetőségét vetette fel. Így senkit 
nem érhetett meglepetésként, hogy a Pécsi Járásbíróság elnöke 
1966. október 21-én fegyelmi eljárást kezdeményezett dr. B. E. 
ellen. 

A fegyelmi eljárás korabeli szabályozása

A szóban forgó időszakban a bírák fegyelmi felelősségéről és a 
fegyelmi eljárás alapelveiről – a jogszabályi hierarchia legmaga-
sabb szintjén - a Magyar Népköztársaság bírósági szervezeté-

6 L. E. igazoló jelentése 1966. október 14-én.

ről szóló 1954. évi II. törvény rendelkezett. Egyetlen fejezetbe, 
mindössze hét szakaszba sűrítve a legfontosabb megállapításo-
kat, oly módon, hogy azokban a bírákkal szemben támasztott 
elvárások mellett a fegyelmi tanácsok összetételére, a határo-
zataikkal szembeni jogorvoslati lehetőségre, illetve a fegyelmi 
büntetések meghatározására vonatkozó előírások is helyet kap-
tak. A részletes előírások azonban e törvény felhatalmazásán 
alapuló, a bírák fegyelmi szabályzatáról szóló 1051/1954. (VI. 
30.) MT határozatban (továbbiakban: Határozat) voltak meg-
találhatók.

A Határozat 1.§ (1) és (2) bekezdése – a szervezeti törvény 
53.§ (1) és (2) bekezdéseinek a szöveghű átvételével – minde-
nekelőtt a fegyelmi felelősség tartalmát határozta meg, elsőként 
annak deklarálásával, hogy a Magyar Népköztársaság bírájának 
politikailag és erkölcsileg feddhetetlennek kell lennie és hivatali 
kötelességét mindenkor becsületesen, éberen és gondosan kell 
ellátnia. Fegyelmi vétséget pedig – szólt a következő rendelke-
zés – az követ el, aki kötelességeit hanyagul vagy felelőtlenül 
látja el, a hivatali munkafegyelmet megsérti, vagy a Magyar 
Népköztársaság bírájához méltatlan, a népi igazságszolgáltatás 
tekintélyét sértő magatartást tanúsít. 

A bírák fegyelmi ügyeiben a megyei és a fővárosi bíróság 
mellett működő fegyelmi tanácsok jártak el, melyek vezetését 
mindenkor a bíróság elnöke látta el. A fegyelmi tanács további 
két bíráját és két pótbíráját a bíróság hivatásos bírái sorából a 
büntető és polgári kollégium együttes ülése választotta meg.

Fegyelmi eljárás kezdeményezésére – a Határozat 11.§ (1) be-
kezdése értelmében - az igazságügy-miniszter és a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke minden bíróság elnöke és bírája tekintetében, 
míg a bíróság elnöke a bíróság tagjai, továbbá a bíróság terüle-
téhez tartozó alsóbbfokú bíróságok elnökei és bírái tekintetében 
volt jogosult. Fegyelmi eljárást azonban az ügyész is kezdemé-
nyezhetett, ha arra bármely állami szerv, társadalmi szervezet 
vagy magánszemély indítványt tett.

Turi Tamás: Egy akta rejtélyes eltűnésének és előkerülésének története...



318 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 319

Az igazságügy-miniszter 33/1954. számú – a bírák fegyelmi 
szabályzatának végrehajtása tárgyában kiadott – utasítása érde-
kes értelmezést fűzött a Határozat 11.§ (1) bekezdéséhez azzal, 
hogy a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult bírósági el-
nökön a járásbíróság (kerületi bíróság) vezetőjét is érteni kellett. 
Olyképpen, hogy kezdeményezése esetén a fegyelmi tanács nem 
is tekinthetett el az eljárás megindításától.

A fegyelmi eljárás kezdeményezése előtt meg kellett vizs-
gálni azokat a körülményeket és adatokat, amelyek a fegyelmi 
eljárás megindítását indokolták, és ennek során írásbeli nyilat-
kozattételre kellett felhívni az érintett bírót. Ez egyben a ko-
rábban elkülönült felügyeleti vizsgálat megszűnését jelentette, 
miután a perjogi pozíciók összemosása folytán az eljáráshoz 
szükséges bizonyítási anyagot gyakorlatilag a fegyelmi eljárás 
kezdeményezésére jogosultnak kellett összegyűjtenie. Ha pedig 
azok kiegészítésre szorultak volna, úgy – figyelemmel a Határo-
zat 15.§ (1) bekezdésében írtakra – a fegyelmi tanács egyik tagja 
kapott megbízást a tényállás felderítésére. Ekkor a tényállás fel-
derítésével megbízott bíró beszerezhette az ügy megítéléséhez 
nélkülözhetetlen okiratokat, meghallgathatta a fegyelmi eljárás 
alá vont bírót, a tanúkat és a szakértőket, illetve, amennyiben 
szükségesnek mutatkozott, szemlét tarthatott.

A fegyelmi ülés az ügy ismertetésével kezdődött, majd az 
eljárás alá vont bírót meg kellett, továbbá az eljárás kezdemé-
nyezőjét és indítványozóját, valamint az ügyészt meg lehetett 
hallgatni. Ha az ügy eldöntéséhez mindez nem volt elegendő, 
kivételesen az ülésen bizonyítást is fel lehetett venni. Ha a fe-
gyelmi tanács úgy találta, hogy az eljárás alá vont bíró fegyelmi 
vétséget követett el, a vétség súlyához, következményeihez, az 
esetleges megelőző fegyelmi büntetésekhez mérten – feddés, 
megrovás, szigorú megrovás – fegyelmi büntetést állapított meg. 
Ha azonban a fegyelmi tanács az eljárás alá vont bíró részéről 
bűncselekmény gyanúját látta fennforogni, erről – a szüksé-
ges adatok közlése mellett – az 1954. évi II. törvény 16.§-ában 

meghatározott eljárás7 kezdeményezése végett az igazságügy-
minisztert értesítette és a fegyelmi eljárást az ügyben hozandó 
döntésig felfüggesztette.

Az előzmények ismeretében azt csak valószínűsíteni lehet, 
hogy a fegyelmi eljárás felfüggesztésének az elmaradása dr. B. 
E.-t nem kevés megkönnyebbüléssel tölthette el.

A fegyelmi tanács ülése

Az 1966. október 31. napjára kitűzött ülés semmilyen meglepe-
tést nem tartogatott, a megyei bíróság elnökéből és két megyei 
bíróból álló fegyelmi tanács, valamint a járásbíróság elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető előtt dr. B. E. megismételte az írásbeli je-
lentésében egyszer már előadottakat, így azt, hogy nem adott 
utasítást a valótlan tartalmú jegyzőkönyv elkészítésére, annál is 
inkább, mert egészen egyszerűen az iratok hollétéről sem volt 
tudomása. Meghallgatásából azonban kitűnt, hogy a fegyelmi 
eljárást a személye ellen indított, hosszabb ideje viselt hadjárat 
közbenső mozzanataként kezelte, egy olyan kampány rosszin-
dulatú feltételezésekkel terhes részeként, mely a lejáratását, vég-
ső soron az ellehetetlenítését, vagy akár az eltávolítását célozta.

Ehhez hasonlóan nem bővelkedett váratlan fordulatokban az 
ülés további része sem, miután az elsőként beszólított büntető 
iroda vezetője, majd a kurrenciális teendők intézésével megbí-
zott és az aktával augusztus 26-án utoljára dolgozó titkár is az 
írásbeli jelentését ismételte meg, ellentmondás, vagy akár csak 
az elbizonytalanodás legcsekélyebb jele nélkül. Ezt követően az 
ügy kulcsszereplői léptek a megyei bíróság 57. számú tárgyaló-

7 1954. évi II törvény 16.§ A hivatásos bírót, továbbá az igazságszolgáltatásban való 
részvételével összefüggő cselekmény miatt a népi ülnököt csak a legfőbb ügyésznek a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa jóváhagyásával tett indítványa alapján lehet büntetőjogi 
úton felelősségre vonni.

Turi Tamás: Egy akta rejtélyes eltűnésének és előkerülésének története...
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termébe, azok a személyek, akiktől az eljárás egészét meghatá-
rozó, különösen a fegyelmi felelősség mikénti eldöntését nagy-
ban befolyásoló nyilatkozatot várták.

Ma már nem ismert a jelenlévők reakciója, az arcok szenv-
telensége, vagy éppen az, ahogyan az elhangzottakra adott ér-
zelmi megnyilvánulások alig észrevehető mozdulatokban és 
gesztusokban mégis a felszínre kívánkoztak, meghökkenésről, 
értetlenségről esetleg tiltakozásról adva számot. És nem ismert 
e várakozással teli percek valódi hosszúsága sem, mindössze – a 
sűrűn gépelt jegyzőkönyv tényszerű soraiból – az, hogy L. E. 
jegyzőkönyvvezető és V. Gy. joggyakornok egyértelműen az el-
járás alá vont bíró, dr. B. E. ellen tanúskodott. A vallomásuk je-
lentőségét csak hangsúlyosabbá tette az a nyilvánvaló tény, hogy 
a valótlan tartalmú jegyzőkönyv keletkezésének a körülménye-
iről már nem lehetett mástól, vagy másoktól közvetlen infor-
mációkat várni. Ezért úgy tűnt, hogy könnyen és gyorsan pont 
kerülhet az ügy végére, legalábbis arra a részére, ami a múltbeli 
történések felderítésével foglalkozik.

L. E. szerint „dr .B. E. tanácsvezető odaadta a B.III.890/1966. 
számú bűnügy iratait és mondta, hogy vigyem át V. Gy.-nek, aki a 
45. számú szobában dolgozott, hogy készítsen az ügyben egy zárt 
üléses jegyzőkönyvet. Aztán szólt, hogy írjak le egy skiccet, és úgy 
emlékszem, egy jegyzőkönyvet diktált onnan kezdve, hogy az ügyész 
indítványt tesz, majd a végzést. Én a mondottakat ceruzával, vagy 
tollal írtam le, azután az iratokat a bejegyzéssel együtt átvittem V. 
Gy.-nek azzal, hogy a jegyzőkönyvet készítse el. V. Gy. csodálkozott, 
mert mondta, hogy előző nap dr. B. E. tanácsvezetővel tárgyalt és 
nem emlékszik erre az ügyre.”8

V. Gy. – ahogyan az a vallomásában olvasható – a kapott 
utasításnak megfelelően járt el, és október elejére el is készült 
a kért jegyzőkönyvvel, amit végül az iratokkal együtt dr. B. E. 
asztalára tett.

8 Fgy.1/1966/2. számú jegyzőkönyv 6. oldal.
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Ezután a fegyelmi tanács még meghallgatta V. Gy. joggya-
kornok két szobatársát, köztük egy fogalmazót, aki a határo-
zatszerkesztésre vonatkozó tanácsadással segített a jegyzőkönyv 
megírásában. Az eljárás iratok ismertetésével folytatódott, majd 
a fegyelmi tanács határozathozatal céljából visszavonult.

Az elsőfokú fegyelmi határozat

Az Fgy.1/1966/3. szám alatt kihirdetett határozatában a Pécsi 
Megyei Bíróság fegyelmi tanácsa megállapította, hogy dr. B. 
E. bíró a hivatali kötelességét hanyagul, felelőtlenül végezte, 
és ezzel megvalósította az 1954. évi II. törvény 53.§ (2) bekez-
désében meghatározott fegyelmi vétséget. Ezért őt a legsúlyo-
sabb fegyelmi büntetéssel – szigorú megrovással – sújtotta. Az 
indokolás személyi részéből megtudható volt, hogy dr. B. E. 
1951-ben óvónőképzőt, majd 1954-ben bírói és ügyészi akadé-
miát végzett. Ekkor kinevezést kapott a Pécsi Járásbírósághoz, 
azonban 1956. április 29. és 1957. június 3. között a Komlói Já-
rásbíróságon dolgozott, mint megbízott vezető. Az állam- és 
jogtudományi egyetemet már bírói működése alatt kezdte meg, 
illetve fejezte be, diplomát 1959. június 27-én szerzett.

A rendelkező rész kihirdetése után dr. B. E. – ügyének ké-
sei tanulmányozóihoz hasonlóan - minden bizonnyal arra várt 
leginkább választ, hogy hivatali kötelességének hanyag, illetve 
felelőtlen elvégzése pontosan milyen magatartásban öltött tes-
tet. Kezdettől fogva ugyanis Damoklész kardjaként lebegett a 
feje fölött annak gyanúja, hogy valótlan tartalmú jegyzőkönyvet 
készíttetett, amely a Magyar Népköztársaság Büntető Törvény-
könyvéről szóló 1961. évi V. törvény 221.§ a) pontjában meghatá-
rozott – hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenye-
getett – hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás 
bűntettében történő elmarasztalást vonhatott volna maga után. 
Ennek pedig, ahogyan az többször is nyilvánvalóvá vált, minden 
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reális alapja megvolt. Ez esetben a fegyelmi eljárást – az igazság-
ügy-miniszter értesítése céljából - fel kellett volna függeszteni, 
de erre nem került sor. Akkor viszont kérdéses, hogy a fegyelmi 
tanács pontosan mit látott dr. B. E. terhére róhatónak.

A határozat indokolásának a bizonyítékok felsorolását és ér-
tékelését tartalmazó, mintegy három oldal terjedelmű része után 
a fegyelmi tanács a következő – nehezen értelmezhető, némileg 
ellentmondásos – megállapításokat tette: „A fegyelmi tanács azt, 
hogy a jegyzőkönyv elkészítésére dr. B. E. tanácsvezető bíró adott 
utasítást V. Gy. joggyakornoknak, L. E. adminisztrátor útján, a 
most említettek, valamint a tanúk vallomása alapján megállapította. 
Az említett tanúk az iratok eltűnése tekintetében teljesen érdektele-
nek, ezért ánakőket felelősség nem terhelhette és V. Gy., valamint L. 
E. vallomását az említett másik két tanú vallomása alátámasztot-
ta.”9 Úgy tűnt tehát, hogy a várva várt válasz megérkezett: az 
1966. szeptember 21-ei valótlan tartalmú jegyzőkönyvet dr. B. 
E. felszólítását követve, a kapott utasítások alapján készítették 
el. Vagy mégsem? „Azt azonban nem állapította meg a fegyelmi 
tanács, hogy dr. B. E. tárgyalási jegyzőkönyv elkészítésére adott uta-
sítást, és az ügyészi indítvány belefoglalására, mert ebben a tekintet-
ben L. E. vallomása is zárt ülésre utal, zárt ülésen pedig a bíróság 
tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül más nem is lehet jelen.”10

Mintha a fegyelmi tanács – a könnyebb ellenállást választva 
- elmozdult volna egy másik irányba, egyre inkább eltávolodva 
attól, ami kezdetben annyira kézenfekvőnek látszott. Ha ugyan-
is bizonyítható, hogy a ki sem tűzött, következésképpen meg 
sem tartott tárgyalásról dr. B. E. jegyzőkönyvet készíttetett, 
úgy az egyetlen lehetséges következtetés levonására a fegyelmi 
eljárás keretei már mindenképpen szűkösnek bizonyultak vol-
na. Ám úgy látszott, ezeket a kereteket nem kívánták átlépni 
és megmaradtak az ügy szűkebb körben történő elintézésének a 
lehetősége mellett, az alábbi érveléssel: „Dr. B. E. tanácsvezető 

9 Fgy.1/1966/3. számú határozat 5. oldal 1. bekezdés.
10 Fgy.1/1966/3. számú határozat 5. oldal 2. bekezdés.
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bíró a kérdéses ügyben nagy mértékben hanyagul, felelőtlenül járt el, 
amikor jegyzőkönyv és határozat elkészítésére adott utasítást. Ez az 
eljárása csak azzal magyarázható, ha nem szándékos volt, hogy az 
ügy iratait egyáltalában nem nézte át abból a szempontból, hogy az 
ügyben előzően már mi történt. Hanyagul járt el akkor is, amikor 
a V. Gy. által készített jegyzőkönyvet – annak ellenére, hogy kezdő 
joggyakornok készítette – egyáltalában nem olvasta el, és arról sem 
szerzett tudomást, hogy a joggyakornok tévesen tárgyalási jegyző-
könyvet készített, és abba olyan ügyészi indítvány került bele, amely 
már csak azért sem hangozhatott el, mert az ügyben ügyész nem is 
vett részt a tárgyaláson.”11

A határozat ellen dr. B. E. fellebbezést jelentett be, melyet 
írásban közel négy oldalon keresztül részletezett. Ezzel egyide-
jűleg kérte a fegyelmi ülésről készített jegyzőkönyv kiegészítését 
is, melyet a tanács azzal utasított el, hogy a rögzíteni kért továb-
bi részletek és nyilatkozatok el sem hangzottak.

A másodfokú fegyelmi határozat

Az ügy a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának 
Fegyelmi Tanácsa előtt ért véget, 1966. december 10-én, lé-
nyegesen enyhébb büntetés, feddés kiszabásával. Az öt tagból 
álló fegyelmi tanács a megállapított tényállást csak részben ta-
lálta megalapozottnak, végső soron annyiban, hogy „a bíró a 
szóbanforgó B.III.890/1966. számú ügyben keletkezett és valótlan 
adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet anélkül, hogy annak tartalmát 
megnézte volna, aláírásával hitelesítette. Eme felületességének ered-
ményeként – szólt a másodfokú verdikt – a hivatkozott bűnügyi 
iratok közé hamis közokirat került.” 12 A kissé óvatos megfogal-
mazás először foglalt nyíltan állást az 1966. szeptember 21-ei 

11 Fgy.1/1966/3. számú határozat 6. oldal 1. bekezdés.
12 Legfelsőbb Bíróság Fgyf.11/1966/7. számú határozat 3 oldal 1. bekezdés.
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jegyzőkönyv valódi jogi természetét érintően, amikor azt – el-
lentétben az eljárás korábbi szakaszának érthetetlen szemérmes-
kedésével – a nevén nevezte.

Ugyanakkor más tekintetben nem történt előrelépés, hiszen 
a másodfokú bíróság, még azt is téves ténybeli következtetésnek 
tekintette, amit az elsőfokú bíróság leírni sem volt elég bátor. 
Arról ugyanis szó sem volt, hogy a valótlan tartalmú jegyző-
könyv elkészítésében, vagy még inkább elkészíttetésében meg-
állapították volna dr. B. E. érdekeltségét, ilyennel az elsőfokú 
fegyelmi tanács nem is foglalkozott. A büntetőügy aktájának 
előkerülésével is csak annyiban, hogy azokat 1966. október 6-án 
L. E. vitte ki az irodába, más iratokkal együtt. Így teljességgel 
váratlanul hatott a másodfokú bíróság érvelése, melyben dr. B. 
E. felelősségét jól érzékelhetően elhatárolták olyan tényektől, 
melyek kimondásától addig mindenki tartózkodott. „Az a körül-
mény – folytatódott az érvelés -, hogy az ügydarab kinek kezelésében 
kallódott el viszonylag hosszabb időn keresztül, felderítve nem lett, e 
vonatkozásban a személyi felelősség megállapítására nem kerülhetett 
sor. Az elsőfokon eljárt fegyelmi hatóság ennek ellenére tényként rög-
zítette, hogy az elveszett ügydarab a fegyelmi eljárás alá vont dr. B. 
E. tanácsvezető bíró kezeitől került elő. Eme teljesen megalapozatlan 
tényből jutott arra a további helytelen ténybeli következtetésre, mi-
szerint az ügyiratok közé bekerült hamis közokirat elkészíttetése is 
csupán dr. B. E. bírónak állott érdekében. Ugyanakkor az e körben 
jelentkezett számos ellentmondást nem oldotta fel, a fegyelmi eljárás 
alá vont bíró védekezését alátámasztó bizonyítékokat is figyelmen 
kívül hagyta s hogy miért, azt a határozat indokolásában sem fejtette 
ki.”13

Mindebben meglepő csak az volt, hogy a múltbeli történé-
sek rekonstruálását ellentmondás alig nehezítette, a fegyelmi 
eljárás alá vont bíró pedig érdemi védekezést gyakorlatilag nem 
terjesztett elő. Azt ugyanis aligha lehetett annak nevezni, hogy 
tagadta a valótlan tartalmú jegyzőkönyv elkészítésében való 

13 Legfelsőbb Bíróság Fgyf.11/1966/7. számú határozat 3. oldal 3. bekezdés.

közreműködését, illetve azt állította, hogy az iratok hollétéről 
– miután 1966. augusztus 17-től szeptember 8-áig szabadságon 
tartózkodott - nem volt tudomása. Annál is inkább, mert ez a 
rendelkezésre álló egyéb adatok, különösen V. Gy. és L. E. egy-
mással maradéktalanul összhangban álló vallomásának ismere-
tében egészen tarthatatlannak és komolytalannak mutatkozott, 
döntően arra visszavezethetően, hogy „a fegyelmi eljárás alá 
vont bíró védekezését alátámasztó bizonyíték” egészen egysze-
rűen nem létezett. 

Ezért rendkívül érzékeny manőverezést igényelt a fegyel-
mi eljárás terelgetése olyan területen, ahol számos Szkülla és 
Kharübdisz várakozott dr. B. E. hajójának elnyelésére. A Sors 
azonban, pontosabban azok, akik annak korabeli alakításában 
meghatározó szerepet játszottak, törékeny vitorlását végül békés 
kikötőbe kormányozták, igaz, némi rosszallás mellett, mind-
össze annak lakonikus összegzésével, hogy a „fegyelmi tárgyát 
képező magatartásának súlya, illetve a magatartásából az igazság-
szolgáltatás rendjére háramló sérelem nem olyan mértékű, hogy arra 
tekintettel a legszigorúbb fegyelmi büntetés kiszabása lett volna in-
dokolt.” 14

A fegyelmi határozat lehetséges magyarázata

Az 1966. szeptember 21-ei tárgyalási jegyzőkönyv keletkezésé-
nek vizsgálatakor senki nem tette fel azt a kérdést, hogy kinek az 
érdekében (cui prodest) állhatott a szóban forgó okirat elkészíté-
se. Mindez talán tudatosan történt, hiszen az egyértelmű válasz 
kínos következménnyel és még kínosabb magyarázkodással járt 
volna, végső soron annak elismerésével, hogy az eredetileg bírói 
és ügyészi akadémiát végzett „kartársnő” – szakmai hiányossá-
gainak leplezése érdekében – közokirat-hamisításra vetemedett. 
Különösen kínos lett volna a magyarázkodás annak ismeretében, 

14 Legfelsőbb Bíróság Fgyf.11/1966/7. számú határozat 3. oldal 6. bekezdés.
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hogy a „kartársnő” – L. E. emlékezete szerint15 –  szeptember 
22-én pártértekezleten, míg másnap, általa is hangsúlyozottan, 
komlói brigádvizsgálaton vett részt, nyilvánvalóan olyan sze-
mélyként, akiben maradéktalanul és messzemenően megbíztak. 
Ezért sem volt szabad az ügyet szélesebb nyilvánosság elé tár-
ni, és az igazságügy-miniszter 33/1954. számú utasításának 5. 
pontjában írtak szerint meg kellett elégedni a jogerős fegyelmi 
határozat bírósági értekezleten történő ismertetésével. Mintegy 
fél évszázad múltával a fegyelmi eljárás körültekintő óvatossá-
gának és indokolatlan tétovaságának már csak ez az egyetlen 
elfogadható magyarázata maradt.

15 1966.El.IV.D.1/15-b. szám alatti feljegyzés
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