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Cséffai attila Csaba

Kötelező ügyészi részvétel bökkenője
(különvélemény)1

„ahhoz, hogy a bíróság a peres felek vitáját mindkét vonat-
kozásban, tudni illik a tény és a jogkérdés vonatkozásában 

egyaránt helyesen döntse el, szükség van arra, hogy a bíróság a 
bizonyítékokat elfogulatlanul mérlegelhesse és a jogi következ-

tetések levonásában se legyen elfogult. Ha ugyanaz a személy, 
aki a bűncselekmény elkövetését és annak részleteit kinyomoz-

za, egyúttal ítéletet is mond az ügyben, máris nincs biztosítva 
a bíró elfogulatlansága, mert az ügy kinyomozása őt könnyen 

elfogulttá teheti. az elfogulatlanság biztosítása érdekében szük-
séges tehát, hogy a bűnvádi perben a vádlói és a bírói funkció 
más-más személy kezében legyen. Hasonló okból szükséges a 

bírói funkció elkülönítése a védelmi funkciótól is.”
Heller Erik, 1947

bEvEzEtés

az alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utóla-
gos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeménye-
zés alapján a 991/b/2006. számú ab határozatában (a továbbiakban: 
72/2009. (vii. 10.) ab határozat;2 abh.) arra a többségi megállapí-
tásra jutott, hogy a büntetőper során a tárgyaláson az ügyész rész-
vétele kötelező. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény (a 
továbbiakban: be.) ezzel ellentétes rendelkezéseit pro futuro 2010. 
december 31-ei hatállyal semmisítette meg.

1 itt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Kukorelli istván professzor 
úrnak a tanulmány elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.
2 Magyar Közlöny, 96. szám (2009. július 10.)
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az alkotmánybíróság az alkotmány több rendelkezéséből is 
levezette az ügyész kényszerű jelenlétét a tárgyaláson. összegezve 
arra a következtetésre jutott, hogy az a szabály,3 amely lehetővé teszi 
a büntetőeljárás során, hogy az ügyész ne vegyen részt a tárgyalá-
son, ellentétben áll az alkotmánynak az ügyészségre – az ügyészség 
alkotmányos jogállására – vonatkozó 51. § (1) és (2) bekezdésével. 
az alkotmány hivatkozott rendelkezéseinek sérelme egyben az 
alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő hatalommegosztás állam-
szervezeti elvének, továbbá az alkotmány 45. § (1) és 50. § (1) és (2) 
bekezdésének,4 a bíróság igazságszolgáltatási feladatait meghatáro-
zó alkotmányi szabályoknak, valamint az alkotmány 57. § (1) be-
kezdésén alapuló tisztességes eljárás alkotmányos követelményének 
sérelmét is eredményezi.

bár a határozatot legtöbben magától értetődőnek veszik, a dön-
tés azonban korántsem olyan egyértelmű, mint ahogyan azt a prob-
léma elsőként felveti. Ez félreérthetetlenül kiderül abból, hogy két 
alkotmánybíró is különvéleményt fogalmazott meg: az alkotmány-
bíróság elnöke Dr. Paczolay Péter és Dr. balogh Elemér, akihez csat-
lakozott Dr. lenkovics barnabás.

a különvélemények jelentősége abban áll, hogy az alkotmány-
bírák véleményei nem az alkotmány rendelkezéseinek meghatáro-
zásában térnek el egymástól, hanem magának a be.-nek az értel-
mezésében. Ugyanis mind a többségi, mind a különvéleményekben 
felmerül a tárgyalás immanens része: a bizonyítás, csakhogy eltérő 
következtetésekre jutva. a többség azon a véleményen van, hogy a 
bíró választhat, hogy kíván-e az ügyész szerepébe kerülni, balogh 
és lenkovics szerint ugyanakkor a bizonyítási eszközöket „a bíró-
ság köteles ügyészi indítvány és ügyészi közreműködés nélkül is […] 
beszerezni és megvizsgálni”, míg Paczolay szerint „hivatalból álta-

3 büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény (a továbbiakban: be.) 241. § (1) 
bekezdés a), c), d), e), f) pont
4 a Magyar Köztársaság alkotmánya. 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: 
 alkotmány 50. § (2) bekezdése szerint „a bíróság ellenőrzi a közigazgatási határo-
zatok törvényességét.” Kitétel bár valóban a bíróság igazságszolgáltatási funkcióját 
rögzíti azonban, mivel jelen határozat a büntetőeljárási jogot érinti a reá való hivat-
kozás teljesen felesleges és idegen.
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lában bizonyítás nincs”. Ezzel óriási kérdés került a felszínre, neve-
zetesen a büntető per koncepciójáról való döntés.

az értekezést az ügyészség rövid történeti ismertetésével és miért-
jével kezdem, majd rátérek – a dolgozatom központi témájára – a tisz-
tességes eljáráshoz való joghoz a górcső alá vett ab határozattal össze-
függésben. a problematikában helyet kap – kapcsolódva az előzőekhez 
– az ügyészség szerepének vizsgálata az állam büntetőjogi igényének 
érvényesítésében, valamint a bíróság igazságszolgálati funkciójában.

E részben az értekezés egyértelművé és világossá teszi, hogy mi-
lyen hibákhoz vezethet az, ha egyes rendelkezéseket önmagukban, 
az összefüggésekből kiragadva értelmezünk. Hasznosítani kell a 
hermeneutikai megismerésnek azt az elvét és módszerét, mely sze-
rint az egészet a részből, részt az egészből ismerhetjük meg, így vá-
zolva fel a lehetséges megoldást.

a dolgozat második felében erre kerül sor, felszedve azokat az 
elvarratlan szálakat, amit maga az abh. hozott a felszínre. Ki fogom 
mutatni a bíróra telepített bizonyítási teher (kötelezettség), a bíró 
által történő kikérdezés, valamint a bíró előzetes irattanulmányozá-
sának alkotmányellenességét, mely a dolgozat végén, annak „függe-
lék”-ében az alkotmánybíróságnak szóló indítványban fog testet öl-
teni. Ennek alkotmányosságának5 kérdésében az alkotmánybíróság 
– a törvény által kijelölt szerepkörében – autentikusan, mindenkire 
irányadóan foglal majd állást. Kíváncsian várjuk… addig is lássuk…

az ügyészség

az ügyész, mint a represszió aktora

az ügyész a büntetőeljárás dinamikus szereplője, annak mintegy 
„motorja”. a rendőrség funkciója az, hogy bizonyítékokat gyűjtsön 
és szállítson az ügyész számára, tehát feltárja mindazt, ami a bün-
tetőigény érvényesítése szempontjából jelentőséggel bír. Másfelől az 

5 ti. indítvány megalapozottságát illetően
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ügyészhez képest a bíró statikus szereplő, aki csupán ügyészi vád 
alapján jár el és saját kezdeményezésre soha.6

az ügyészség tehát hatóság, amely a társadalom nevében és a 
közérdek védelmében biztosítja a törvény alkalmazását mindazok-
ban az esetekben, amikor a törvénybe ütköző magatartás büntető 
szankcióval fenyegetett, szem előtt tartva mind az egyén jogait, 
mind a büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságát.7

az a körülmény, hogy az ügyész feladata a bűnüldözés, nem ho-
mályosíthatja el azt, hogy az ügyész elsődlegesen a törvényesség őre: 
ez azt jelenti, hogy pártatlan magatartást kell tanúsítania.

történeti áttekintés (múlt és jelen)

A rendi államberendezkedés idején | „Hazánkban a polgári állam-
szervezet kialakulása előtt nem volt államügyészség”,8 ha úgy tetszik 
ügyész. szigorúan a büntetőeljárásra koncentrálva elmondható, hogy 
1526 előtt a vád képviseletét a sértett, illetve halála esetén örököse, 
bizonyos esetekben valamely közigazgatási hatóság tagja – ispán, 
szolgabíró, várnagy – látta el.9 Később a királyi jogügyigazgató, aki 
hivatalos elnevezésében „a királyi ügyek igazgatója és a szent Koro-
na ügyvédje”, képviselte a vádat az úgynevezett főbenjáró ügyekben, 
mint amilyen a felségsértés, vagy a hűtlenség voltak. azonban meg-
jegyzendő, hogy a jogügyi igazgató (itt még) inkább valamiféle Királyi 
felség ügyvédjéhez volt hasonlítható, mintsem ügyészhez, fő mozga-
tórugója tevékenységének ugyanis nem a közérdek, nem a megsértett 
jogrend helyreállítása, hanem a bűnös vagyonának elkobzása volt.

a 16-17. században már megjelentek az önkormányzati hatósá-
goknál (megyei és városi bíróságoknál) a tiszti ügyészek. a tiszti 

6 lévai ilona: az ügyészség Európában. Ügyészek Lapja, 8. évf. 3. sz. 2001. 7. o.
7 az Európa tanács miniszteri bizottsága 2000. október 6. napján elfogadott „az 
ügyészség szerepe a büntető igazságszolgáltatási rendszerben” című ajánlásának (a 
továbbiakban: ajánlás) 1. pontja [rec. (2000) 19.]
8 nánási lászló: Magyarország ügyészségének vázlatos története a kezdetektől 1953-
ig. Ügyészek Lapja, 8. évf. 1. sz. 2001. 23. o.
9 Mezey barna – bódiné beliznai Kinga: a törvénykezés szervei. in: Mezey barna 
(szerk.): Magyar alkotmánytörténet. budapest, Osiris Kiadó, 2003. 204. o.
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ügyészek10 a megye jogtanácsosai voltak, akik emellett a vád képvi-
seletében, vád alá helyezés előkészítésében, büntetések végrehajtá-
sának ellenőrzésében, sőt még védő szerepben is eljártak. az úriszé-
ken kizárólag a földesúr ügyvédje, az uradalmi ügyész járt el.

A polgári átalakulást követően | a 18. században új felfogás kezdett 
teret hódítani Európa szerte, miszerint a bűncselekmények a társa-
dalom egészét, így a közérdeket képviselő államot is sértik, ezért an-
nak joga van fellépni az elkövetőkkel szemben a megsértett jogrend 
nevében a törvények érvényesítéséért.

a polgári államberendezkedést megteremtő 1848. áprilisi 
törvények alapján megkezdődött az új államszervezet kialakí-
tása Magyarországon. a magyar ügyészség csírái Deák ferenc 
igazságügyminiszter rendeletével jelentek meg, amikor országos 
közvádlókat nevezett ki. a közvádló feladata volt „az álladalom érde-
kében a közkereset alá veendő bűntényeknek gyors megbosszulása”.11

a szabadságharc leverése után 1849-1850-ben a Habsburg bi-
rodalom létrehozta az igazságügyminiszternek alárendelt állami 
ügyészi szervezetet.

Hazánkban, az 1867-es kiegyezéssel teremtődött meg a polgári 
államszervezet kiépítésének lehetősége. az ügyészségi szervezet a 
modern államfejlődés folyamatában az 1871. évi XXXiii. törvény-
cikkel jött létre. az ügyészség szervezetében és hatáskörében a nyu-
gat-európai úgynevezett alárendelt ügyészségi modellt követte. Ha-
tásköre a bűnvádi ügyekre, a börtönök feletti felügyeletre, valamint 
fegyelmi ügyekben való közreműködésre terjedt ki.12

érdemes megemlíteni a kor neves szerzőjének, fayer lászló bon 
mon-ját, mely szerint az ügyészség „eleinte úgy fejlődött, hogy a bíró-
ságnak tisztán informatív13 közegévé lett.”14 Ezen a felfogáson a Kú-
ria 63. számú teljes ülési határozat hozott változást 1887-ben, amely 

10 Uo.
11 nánási, 2001. i. m. 24-25. o.
12 fürész Klára: az ügyészség. in: Kukorelli istván (szerk.): Alkotmánytan I. 
 budapest, Osiris Kiadó, 2007. 587. o.
13 ti. tájékoztató jellegű, információt közlő
14 nánási, 2001. i. m. 28. o.
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kimondta, hogy „ügyészi indítvány nélkül a bíróság nem indíthat el-
járást, és az ügyész az eljárás bármely stádiumában elejtheti a vádat, 
és a bíróság ilyen esetben kötve van az ügyész indítványához”.

a korszak nagy jogalkotási műve, az 1896-os bp.15 alapvetően befolyá-
solta az ügyészség szervezetét és feladatait, kiterjesztve ezzel az ügyész-
ség hatáskörét, megemelve jelentőségét. ilyesféle példaként lehet meg-
említeni, hogy a jelenléte nélkül nem lehetett tárgyalást tartani (sic!).16

az 1944-1945 meghozta a királyi ügyészség végét, mivel össze-
omlott az a hatalom, melynek szerveként működött.

a fordulat évének tekintett 1948 után, 1949-ben megalkotásra 
került a magyar alkotmány. Ez az ügyészséget illetően gyökeres vál-
tozást hozott. Kimondta, hogy a törvényesség megtartása felett a 
Magyar népköztársaság legfőbb ügyésze őrködik, aki az ügyészségi 
szervezetet vezeti és irányítja. a legfőbb ügyész az Országgyűlésnek 
felelős és működéséről beszámolni köteles, ami egyben azt is jelen-
ti, hogy az alárendelt ügyészségi modellről az alkotmány áttért az 
önálló ügyészség rendszerére. Mivel azonban a szocialista jog nem 
fogadta el a hatalommegosztás elvét, így független intézményről ér-
telemszerűen nem is lehetett beszélni. az ügyészség is rendkívül 
szoros pártirányítás alatt állt, és fontos feladata volt a politikai el-
nyomás érvényesítésében. az apparátus egésze, mint hierarchiába 
szerveződött intézmény kifejezetten kommunista eszmékhez hű 
emberekből állt. „Minden kétséget kizáróan a pártállam egyik leg-
lojálisabb kiszolgálója volt.”17

a további évtizedek alapvető alkotmányjogi változást nem hoztak.18

Az ügyészség ma | a rendszerváltó alkotmány – a rendelkezésre 
álló és köztük radikális változást is ígérő indítványok ellenére – az 

15 a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:33. tc. 1900. január 1-jén lépett hatályba
16 bp. 302. § […] a kir. ügyészség jelenléte nélkül csak a jelen törvény 41. §-ában 
meghatározott esetekben tartható meg a főtárgyalás, a mennyiben a kir. ügyészség 
a vád képviseletét közérdekből el nem vállalta. […]
17 Hack Péter (2008a): a büntetőeljárás rendje és az ügyészség alkotmányos helyze-
te. in: Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Ronaldo Eötvös nominatae. 44. köt., 2007. budapest, EltE, [2008]. 83. o.
18 fürész, 2007. i. m. 586. o.
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ügyészség államszervezeti helyén és hatáskörén formálisan nem vál-
toztatott. azzal azonban, hogy az 1989. évi alkotmányozás a hata-
lommegosztás elve mellett történt az ügyészi szervezet is független-
séget nyert. az ügyészség tehát a rendszerváltozás előtti korszakból 
származó funkciót azóta önálló szervezeti keretek között látja el.19

a hatalommegosztás, a hatalmi ágak elválasztása elvének meg-
felelően, az állami büntető hatalom gyakorlása is megosztott lett. 20 
„a törvényhozó hatalom joga és feladata, hogy általános érvénnyel ki-
jelölje az állam büntető hatalmának jogi feltételrendszerét, alapját és 
kereteit. a végrehajtó-kormányzati és a bírói hatalom joga és feladata, 
hogy – e határok között – az egyes esetekben gyakorolja az állami bün-
tetőhatalmat. az ügyészség mint egyik klasszikus hatalmi ágnak sem 
alárendelt, önálló alkotmányos intézmény, a büntető hatalom közpon-
ti szereplője. alapvető feladata és joga az állam büntető igényének tár-
gyilagos, pártatlan, az alkotmányos alapjogok védelmét biztosító ér-
vényesítése a bíróság előtt” – fejti ki az alkotmánybíróság 2005-ben.21

az azonban mindenképpen megjegyzendő, hogy a legfőbb 
ügyésznek a parlamenti (egyszerű) többséggel történő megválasz-
tása22 az ügyészség alkotmányjogi státuszát – a legfőbb ügyész 
személyén keresztül, közvetett módon – a végrehajtó hatalomnak 
alárendelt ügyészségi modell felé mozdította. a törvényhozó és a 
végrehajtó hatalom „politikai összefonódása” ugyanis ezt támasztja 
alá.23 Ezt érzékelve, az alkotmánybíróság az első adandó alkalom-
mal rögtön le is szögezte, hogy a legfőbb ügyész és az ügyészség 
nincs alárendelve az Országgyűlésnek, következőképp a legfőbb 
ügyész ezért sem közvetlenül, sem közvetve nem utasítható vala-
mely meghatározott tartalmú, egyedi döntés meghozatalára vagy 
megváltoztatására.24

19 fürész, 2007. i. m. 587-588. o.
20 197/D/2000. ab határozat, 42/2005. (Xi. 14.) határozat, 62/2006. (Xi. 23.) ab 
határozat
21 42/2005. (Xi. 14.) ab határozat
22 az abszolút minősített többséggel történő megválasztása sem zárható ki a jövőben.
23 balogh zsolt – Holló andrás – Kukorelli istván – sári jános: Az alkotmány 
 magyarázata. budapest, KjK-KErszöv jogi és üzleti Kiadó, 2002. 519. o.
24 3/2004. (ii. 17.) ab határozat
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van-e egyáltalán szükségünk ügyészségre?25,26

a kérdés abszurd, de valljuk be: jogos. a jogszolgáltatás jó ideig köz-
ponti vádhatóság nélkül működött, a modern ügyészség nálunk alig 
több mint egy évszázada jött létre. angliában a törvénykezés a köz-
elmúltig (1986-ig) ügyészség nélkül serénykedett, mire felállították 
a Crown Prosecution Service-t.

a kérdés természetesen megválaszolható. Ehhez először azonban 
a koncepcionális kérdések áttekintése szükséges.

a büntetőeljárás rendszerét a benne érvényesülő szervezeti és 
működési elvek határozzák meg, ezek közül is elsődlegesen az eljá-
rási funkciók (a bűnüldözés, a vád, a védelem és az ítélkezés) meg-
osztása az alanyok között, vagy ennek hiánya, az alanyokat megil-
lető jogosultságok, az eljárás felosztása eljárási szakaszokra és ezek 
egymáshoz való viszonya. a büntetőeljárás több ezer éves történetét 
vizsgálva három fő rendszer különíthető el: vádelvű, nyomozóelvű 
és a vegyes rendszer. az első kettőt a szakirodalom egymást kizáró-
ként, a harmadikat pedig a két ellentétes rendszer hibáit kiegyenlítő, 
optimális rendszerként szokta feltüntetni.27

a nyomozóelvű (inkvizitórius) rendszer lényege – mint neve is 
mutatja – a nyomozás, a tényállás valósághű felderítésére törekvés 
és nem a bizonytalan, misztikus isteni beavatkozás vélt jeleinek 
megtapasztalása alapján történő ítélkezés. Kialakulása a katolikus 
egyházhoz kötődik.28 Kezdetben egyházi bűncselekmények és sze-
mélyek, majd fokozatosan világi bűncselekmények és személyek 
esetén alkalmazták, bár legszorosabban a boszorkányüldözésekhez 
kapcsolódik. az eljárás hivatalból indult, tehát nem volt szükség 
senki felhatalmazására. a bűnüldözésre és felelősségre vonásra kü-
lön szervezet (inkvizíció) volt, amelyben az eljárási funkciók nem 
különültek el egymástól. az eljárás jellemzője volt a zártság, titkos-

25 értsd: erre a célra létrehozott professzionális vádhatóság
26 a kérdés bárd Károly tollából származik. lásd: bárd Károly: Milyen ügyészséget 
szeretnénk? in: trócsányi lászló (szerk.): A mi Alkotmányunk. Vélemények és  elemzések 
Magyarország Alkotmányáról. budapest, Complex Kiadó, 2006. 339-342. o.
27 Király tibor: Büntetőeljárási jog. budapest, Osiris Kiadó, 2008. 31. o.
28 iii. ince, iv. lateráni zsinat, 1215.
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ság és a nyilvánosság teljes kizárása. Csupán az ítélet végrehajtása 
történt a nyilvánosság előtt.29 a nyomozóelvű eljárással szemben 
történelmi okokból eleve sok a fenntartás.30 E fogalomhoz kötődik a 
már említett boszorkányperek képe, a kínvallatások, a bírói önkény 
és a humánumot megcsúfoló „igazságszolgáltatásé”.

a vádelvű (akkuzatórius) eljárás ezzel ellentétben az egymással 
szemben álló egyenlő jogú felek jogvitája. az eljárás a felek kezde-
ményezésére indult, de a sértett a vádlottal kiegyezhetett, és a vádat 
bármikor elejthette. a bírói feladat így „csak” és kizárólag az igazság 
megállapítása volt a jogvita eldöntés útján. a bíró ennek megfele-
lően passzív, a bizonyítás a felek dolga. az akkuzatórius eljárásban 
az eljárási feladatok megoszlottak, a vád, a védekezés és az ítélkezés 
funkciója személyileg is elkülönült.31 Ezen eljárási rend alapján, te-
hát modern perjogi értelemben vett ügyész nem volt; vádló a bűn-
cselekmény károsultja (sértettje) vagy ennek képviselője; az egész 
társadalmat, államot ért sérelem esetén pedig bármelyik polgár le-
hetett (népvád; actio popularis).

a büntetőeljárás vegyes rendszere a vádelvű és a nyomozóelvű eljárás 
elemeit vegyíti, olyan elegyet hozva létre, amely a jogállamiság eszméjét 
szem előtt tartva mindkét eljárási rendszerből a helyes elemeket veszi át.

a demokratikus jogállamban a büntető hatalom az állam – alkot-
mányosan korlátozott – közhatalmi jogosítványa a bűncselekmény 
elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonása. Ebben a büntetőjogi 
rendszerben a bűncselekmények a társadalom jogi rendjének sérel-
meként szerepelnek és a büntetés jogát az állam gyakorolja. a bűn-
cselekmények ténylegesen okozhatnak magánsérelmet, azonban 
a társadalom, a jogrend megsértéseként való értékelésük vezetett 
az állam büntető hatalmához, az állami büntetőmonopóliumhoz. 
a bűnüldözés kizárólagos joga egyben a büntető igény érvényesí-
téséről való gondoskodás kötelezettségét jelenti. Ezt tükrözi a hi-
vatalból való eljárás törvényben rögzített büntetőeljárási alapelve, 

29 farkas Ákos – róth Erika: A büntetőeljárás. budapest, KjK-KErszöv jogi és 
 üzleti Kiadó, 2005. 29-30. o.
30 Király, 2008. i. m. 32. o.
31 i. m. 31-32. o.
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amely szerint a büntetőügyekben eljáró hatóságok a törvényben 
megállapított feltételek fennállása esetén kötelesek a büntetőeljá-
rást lefolytatni.32 E hivatalból való eljárás elve, mint a nyomozóelv 
immanens eleme – már említetten – a Xviii. században Európa 
szerte elterjedt, noha szintén ebben a században indult el az a folya-
mat, amely „célul a nyomozóelvű eljárás felszámolását tűzte ki”.33 
a sértett háttérbe szorításával viszont szükségképpen a vádelv eljá-
rási feladatainak megosztásának elvét (is) újra kellett gondolni. Erre 
pedig egy állami vádhatóság létrehozása volt a legalkalmasabb. tilk 
megjegyzi, hogy a nyomozóelv legfőbb korlátozását egyúttal magá-
nak az államügyészségnek a létrehozása – mely egy addig ismeret-
len új vádközegként jelenhetett meg – adta.34

a fentiek alapján a kardinális kérdés már megválaszolható: nin-
csen olyan kényszerítő elv, ami az ügyészség – mint erre a célra lé-
tesített professzionális vádhatóság – létrehozására kötelező igenlő 
választ követelne. Elterjedésének nem elvi, hanem gyakorlati okai 
vannak, ami e szerv hatékonyságában keresendő. azt azonban min-
denképpen meg kell állapítanunk, hogy demokratikus jogállamban 
az állam büntetőjogi igényét kizárólag – néhány kivételtől eltekint-
ve – közhatalommal felruházott, ítélkező szervtől elkülönülő állami 
szerv láthatja „csak” el.35

Ennek a fogalomnak nyilván megfelel az ügyészség is, de meg-
felelhetne egy bűntényeket felderítő közigazgatási szerv is, amely 
szervnek a vezetője lenne jogosult a közhatalmi aktusok kibocsá-
tására (vádemelés, vádelejtés stb.) és a bíróság előtt a képviseletet 
megbízott36 (ügyvéd, jogtanácsos stb.) látná el.37

32 40/1993. (vi. 30.) ab határozat
33 tilk ferenc: büntető perjogi jogelvek és az ügyész az 1896. évi bűnvádi 
 perrendtartás tükrében. Ügyészek Lapja, 8. évf. 5. sz. 2001. 49. o.
34 i. m. 49. o. 12. jegyzet
35 ti. vádmonopólium korrektívumai. a témáról lásd részletesen: grósz tamás: a 
szubszidiárius magánvád elutasításának esetei – a be. 231. § (2) bekezdésébe foglalt 
elutasítási okok. Magyar Jog, 56. évf. 7. sz. 2009.
36 ráadásul az ügyészi megbízott nem is idegen a magyar jogrendszertől. lásd a 
1896:33.tc. és az 1897:34.tc. vonatkozó rendelkezésit.
37 nyilván ez utóbbi az ajánlás 1. pontja szerint szintén (quasi) ügyészségnek 
 tekinthető.
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PrOblEMatiKa

a tisztességes eljárás és az ügyész

az alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint „a Magyar Köztársaság-
ban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ah-
hoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jo-
gait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan 
bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

a büntetőügyekben a bíróságnak az alkotmány és a be. szerin-
ti eljárási feladata, hogy a vád felől tisztességes eljárás lefolytatása 
után pártatlan döntést hozzon.

a tisztességes eljárás ( fair trial) olyan minőség, amelyet „az eljárás 
egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán meg-
ítélni. Ezért egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes 
részletszabály betartása dacára lehet az eljárás ’méltánytalan’ vagy 
’igazságtalan’, avagy »nem tisztességes«” – fejtette ki az alkotmány-
bíróság 1998-ban.38 a tisztességes eljárásnak számos nem nevesített, 
de elismert és több kifejezetten nevesített összetevője van. Ez utóbbi-
ak közül az egyik a bíróság pártatlanságának kívánalma, amelynek a 
védelemhez való joggal összefüggésben is kiemelt a szerepe.39

az alkotmánybíróság a bíróság pártatlanságának alkotmányi kö-
vetelményrendszerét első ízben vizsgáló 67/1995. (Xii. 7.) ab határo-
zatában rámutatott, hogy: „a pártatlan bírósághoz való alkotmányos 
alapjog az eljárás alá vont személy iránti előítélet mentesség és elfo-
gulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egy-
részt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szem-
beni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív 
követelmény: el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos két-
séget kelt a bíró pártatlansága tekintetében.” Így szükségképpen át 
kell tekintenünk a bíró szerepét a büntetőeljárásban, legfőbbképpen 
a tekintetben, hogy az abh. kihatással volt-e egyáltalán reá.

38 6/1998. (iii. 11.) ab határozat
39 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
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A bíró szerepe a bizonyításban | a bevezetőben – mint ahogy már 
szó volt arról – az abh. többségi és különvéleményeinek jelentősége 
abban áll, hogy az alkotmánybírák a bíró szerepét40 egymástól el-
térő módon látják a büntetőper folyományában: (a) a többségi véle-
mény szerint a bírónak, ha nem akar, nem kell az ügyészi szerepbe 
kerülnie, viszont ilyenkor előfordulhat, hogy „a bíróság […] az ügyé-
szi jelenlét hiánya miatt nem tudja maradéktalanul ellátni alkot-
mányos feladatát: az igazságszolgáltatást”. (b) balogh és lenkovics 
különvéleményükben bár kifejtik, hogy a tisztességes eljáráshoz 
való jog érvényesítésének feltétele az eljárási feladatok elkülönítése, 
végső soron mégiscsak arra a következtetésre jutnak, hogy a bíróság 
minden szempontból való megalapozott tényállás meghozatalának 
követelménye esetenként ezt felülírhatja. abban az esetben – fejtik 
ki –, ha erre csak úgy van mód a konkrét eljárásban, hogy az ügyész 
által nem biztosított bizonyítási eszközöket kell beszerezni, úgy a 
bíróság köteles ügyészi indítvány és ügyészi közreműködés nélkül 
(sic!) is ezeket beszerezni és megvizsgálni. (c) Paczolay szerint hiva-
talból általában bizonyítás nincs [be. 4. § (1) bekezdés] – a vádlón 
van a bizonyítási teher, távollétében is. Ennek alátámasztásául a be. 
törvény további két szakaszát is idézi.41 Mindezekre alapozva meg-
állapítja, hogy „a be.-nek ezek a szabályai alkalmasak annak bizto-
sítására, hogy az ügyészi és bírói funkció elkülöníthető maradjon”.

látható tehát, hogy a három vélemény a bíró, s így a bíróság sze-
repét eltérően értelmezi a büntetőeljárás során. Ez pedig igaz akkor 
is, ha Paczolay és a többségi vélemény e tekintetben nem áll teljes el-
lentétben egymással, azonban végső soron – a hasonlóságok ellenére 
– mégiscsak más és más következtetésre jutnak az ügyész helyzetére 
vonatkozóan, ami az ügyész és a bíró alkotmányos feladatellátásának 
eltérő súlyú értelmezésére vezethető vissza.42 Ugyanakkor balogh és 
lenkovics egyértelmű szembenállásukat fogalmazzák meg a többség-
gel, nem titkolva véleményükben az ügyészi szerep másodlagosságát.

40 ti. a bizonyításban betöltött szerepével kapcsolatban
41 be. 305. § (1) bekezdés; be. 313. §
42 Még a többség véleményében a bíróság igazságszolgáltatási funkciója, addig 
Paczolay esetében az ügyész vádmonopóliuma a hangsúlyosabb.
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a bíróság szerepének tisztázása mellett azonban nem mehetünk el, 
hogy ha az ügyész büntetőperben való részvételéről megalapozott ál-
lásfoglalást akarunk kialakítani. talán szerencsésebb lett volna, ha ma-
guk az alkotmánybírák (is) egységes elvi alapra helyezkedtek volna eme 
koncepcionális kérdésben, mivel ez a jövőben úgyis elkerülhetetlen lesz.

a jogirodalmat és a bírói gyakorlatot szintén foglalkoztatta már a 
kérdés. a problémát voltaképpen a 2006-os a büntetőeljárási novella43 
hozta a felszínre, amikor is a be. 75. §-ának kiegészítésére került sor 
azzal, hogy „ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a 
vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálá-
sára”. a novella indokolása kifejti, hogy „a független és pártatlan bíró-
ság eljárási helyzetétől idegen követelmény lenne a vádat alátámasztó 
bizonyítékok hivatalból történő beszerzésének és megvizsgálásának 
kötelezettsége, az ügyészség feladatának viszont szerves része e bizo-
nyítékok felkutatása, beszerzése és vizsgálata, [így] a törvény egyér-
telművé teszi, hogy a vádat alátámasztó bizonyítékok beszerzésére és 
megvizsgálására vádlói indítvány hiányában a bíróság nem köteles”. 
a továbbiakban a 14/2002. (iii. 20.) ab határozatból idézi – bár arra 
való hivatkozás nélkül – az idevonatkozó részeket.

a törvény szövegezése lehetőséget ad többféle értelmezés ki-
alakítására, mint ahogy ezt az abh. nyomán is észlelhettük, amely 
nem kívánatos elem a jogrendszerben. jagusztin tamás szerint az 
egyik értelmezés problematikája, hogy a bíró a vád bizonyításának 
hivatalbóli kötelezettsége a vádló-bírót helyezné előtérbe, míg a vád 
benyújtása után annak sorsa a közvádló oldalán semmiféle kocká-
zati tényezőt nem jelentene. Másik értelmezés esetén a teljes bírói 
passzivitás mellett hozott ítélet is megalapozott lenne, amely ellen-
tétben áll a bíróság alkotmányos kötelezettségével.44

a bíróság is kialakította saját értelmezését és kifejtette, hogy „a 
bíróság bizonyítási kötelezettsége tekintetében semmiféle változás 
nem történt”, és kissé érces hangon megjegyzi, hogy „a be. 75.§ (1) 

43 a 2006. évi li. törvény a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény 
 módosításáról.
44 jagusztin tamás: Megváltozott ügyészi szerepek? Ügyészek Lapja, 15. évf. 2. sz. 
2008. 64. o.
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bekezdés ii. fordulata csupán üzenet értékű, szimbolikus jelentő-
sége van, az alkalmazása azonban kockázattal jár.”45 Ugyanis miu-
tán megmaradt 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 megvizsgálásá-
ra és értékelésére köteles, amely a tényállás tisztázásához szüksé-
ges. Ha egy rendelkezésre álló, tehát ismert, de az ügyész által nem 
indítványozott bizonyíték megvizsgálását a bíró elmulasztja, és ez 
vezet az ítélet megalapozatlanságához (felderítetlenség), akkor a 
másodfokú bíróság, vagy bizonyítás kiegészítés útján küszöböli ki a 
megalapozatlanságot, vagy ha ez nem lehetséges, hatályon kívül he-
lyezéssel él.46 a bírói gyakorlat tehát a tárgyi (anyagi) igazságosságot 
tűzte ki a büntetőítélkezés zászlajára.

Kétségtelen, hogy az ismertetett bírói gyakorlat összecseng az 
abh.-ban a balogh és lenkovics által képviselt értelmezéssel. „a ’jo-
got’ végül is a bíróságok saját értelmezésük szerint állapítják meg”,47 
így kiindulópontnak (is) ezt kell tekintenünk.

Megjegyzem, hogy bár kiindulópontnak ezt tekintem, ettől eltérő 
álláspontra helyezkedem. véleményem szerint a büntetőeljárás tel-
jes rendszerének helyes értelmezése mellett a be. 75. §-ának követ-
kezetes alkalmazása semmilyen kockázati tényezőt nem telepít ma-
gára a bíróságra. az ítélet megalapozatlansága ugyanis nem jelenhet 
meg automatikusan eljárási hibaként. az ügyészi indítvány hiányára 
visszavezetett „megalapozatlanság” a vád megalapozatlanságát je-
lenti, hiszen a vád helytállóságának kötelezettsége nem eshet a bíró 
terhére, aminek tehát a vádlott felmentésére kell vezetnie, ellenben 
azzal a „megalapozatlansággal”, amely a bírói hibára vezethető visz-

45 a fővárosi bíróság 2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült összefogla-
lójából, 2006.El.ii.C.6/10. szám
46 frech Ágnes ettől eltérő álláspontra helyezkedik, mikor kifejti, hogy „Ha 
 következetesen visszük végig a szabályt [be. 75. §-át], akkor a másodfokú bíró-
ságnak helyben kell hagynia a teljes bírói aktivitás mellett hozott döntést, és azt a 
 határozatot is, amely a „passzív bírói eljárás” mellett született.” forrás: http://www.
fovarosi.birosag.hu/szellemimuhely/osszefoglalo.pdf (letöltés ideje: 2009. 10. 22.)
47 38/1993. (vi. 11.) ab határozat
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sza (elutasított bizonyítási indítvány).48 a megalapozatlanság auto-
matikus eljárási hibaként való kezelése az ártatlanság vélelmével 
szöges ellentétben áll; az a másodfokú bíróság ugyanis, aki az ügyész 
helyett bizonyít már állást is foglalt a vádlott bűnösségét illetően.

A tárgyaláson való részvétel jogának gyakorlása kizárólag célsze-
rűségi kérdés | az abh. megállapította, hogy a „pergazdaságossági 
és eljárás-egyszerűsítési szempontok nem szolgálhatnak indokul a 
büntetőeljárási garanciák félretételére, nem indokolhatják, hogy a 
vádfunkciók és az igazságszolgáltatási funkciók esetszerű keveredé-
se révén kétség merüljön fel a bíróság pártatlansága, az eljárás tisz-
tességes voltát érintően”. Ezzel a legmesszebbmenőkig egyet lehet 
érteni. azzal azonban már nem, hogy az alkotmánybíróság ezzel (is) 
magyarázta a be. azon szakaszainak alkotmányellenességét, amely 
lehetővé tette az ügyész esetleges távolmaradását a büntetőpertől.

az ügyész kötelező részvétele tudniillik semmilyen összefüggés-
ben nincs a tárgyalás tisztességes voltával. Hiába ültetjük be kötelező 
jelleggel a tárgyalásra a büntetőakta fedőlapját unatkozóan satírozó 
ügyészt, ettől még a tárgyalás nem válik tisztességessé, hiszen az al-
kotmánybíróság érintetlenül hagyta a be. törvény azon szakaszait,49 
amellyel a bíró, illetve az ügyész eljárásjogi helyzetén tartalmi ala-
pon változtatott volna, s a bírónak továbbra is lehetősége van arra, 
hogy az ügyész szerepébe bújjon,50 az akár ott van, akár nincs. Így 
tehát a tárgyalás minőségén nem – legfeljebb csak annak látszatán 
– változtat az ügyészi részvétel kényszerítő jelleggel való kötelezése.

a jelenlegi büntetőeljárási rendszer az ügyészre semmilyen koc-
kázati tényezőt nem telepít, ellenben az eljáró bíróval. a bíró viseli 
a megalapozatlanság következményeit, függetlenül az ügyész tár-
gyaláson – vagy azon kívül – kifejtett magatartásától. a jelenlegi 

48 lásd Mattochia v. Olaszország ügy
49 Például: be. 75. §; be. 268. § (1) bekezdés; be. 305. § stb.
50 a védő szerepét külön azért nem emelem ki, mert az ügyészre való  hivatkozásnál 
már ebbe beleértem. a be. 28. § (1) bekezdése szerint az ügyész kötelessége, hogy 
mind a terheltet terhelő és mentő, mind a büntetőjogi felelősséget súlyosító és eny-
hítő körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye. Így tehát az 
ügyész quasi védői feladatot is ellát.
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konstelláció az ügyész közvádlói jogosítványainak részbeni átvétele 
miatt a pártatlan bíró helyett a vádló-bírót helyezi előtérbe.51

a tisztességes eljáráshoz való jog sérelme valóban megállapít-
ható, azonban az nem az ügyészi jelenlétből vagy annak hiányából, 
hanem a büntetőeljárás jelenlegi koncepciójából, a bíró szocialista 
szerepfelfogásából adódik.

az alkotmánybíróság az ügyész feladatával kapcsolatban kifej-
tette elvárásait, amelyek sajnos még a mai napig sem tükröződnek 
vissza a büntetőeljárási rendszerünkben: „a váddal való rendelke-
zésből fakadó eljárási feladatok teljesítése vagy elmulasztása kizá-
rólag az ügyész hivatásbeli felelőssége. az ügyésznek az e feladat 
teljesítéséhez szükséges jelenléti, kérdezési, indítványtételi és egyéb 
jogát a be. a bírósági eljárásban teljeskörűen biztosítja. annak vizs-
gálata pedig, hogy az ez irányú felelősségéből fakadó kötelezettsé-
geinek az ügyész tárgyaláson vagy tárgyaláson kívül hogyan tesz 
eleget, milyen szempontok vezérlik a tárgyaláson való részvétel 
jogának gyakorlásánál, kizárólag célszerűségi kérdés, s mint ilyen, 
nem tartozik az alkotmánybíróság által értékelendő szempontok 
sorába. az állami büntető igény érvényesítése az ügyész alkotmá-
nyos kötelezettsége és ennek a szakmai, hivatásbeli mulasztásból 
eredő elenyészése kockázatát is az ügyész viseli. a kockázat csök-
kentéséhez fűződő érdek semmiképp nem lehet erősebb, mint a 
tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítése. Ez utóbbinak viszont 
alapvető feltétele az eljárásbeli funkciók tiszta elkülönítése.”52

összefoglalva tehát megállapítható, hogy az ügyész tárgyaláson 
való részvétel jogának gyakorlása, kizárólag célszerűségi kérdés, 
s mint ilyen, nem tartozik az alkotmánybíróság által értékelendő 
szempontok sorába; a tisztesség eljáráshoz való joggal pedig nincs 
közvetlen összefüggésben. Közvetett összefüggés is csak abban az 
esetben lenne megállapítható, ha az ügyészi jelenlét vagy annak hiá-
nya a felek eljárási funkciójára kihatással volna. Erről azonban nem 
beszélhetünk, mivel a büntetőeljárási jogunknak nincs két rétege.

51 vö. 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
52 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
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az ügyész szerepe az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében 

az igazságszolgáltatásban való részvétel az ügyészség alkotmányos 
kötelessége. az alkotmány 51. § (1) bekezdése szerint az ügyészség 
gondoskodik az állampolgárok jogainak védelméről és a bűncselek-
mények üldözéséről. a bűnüldözés révén és a vádképviselet útján 
az ügyészség önálló nevesített jogosítványokkal (vádképviselet53 és 
vádelv) résztvevője az igazságszolgáltatásnak.54 az ügyészséget te-
hát a – szélesebb értelemben vett – igazságszolgáltatás rendszeré-
ben az alkotmányban meghatározott jogok illetik meg, és feladato-
kat köteles ellátni.55

az ügyész tevékenységét és feladatait tehát nem lehet önmagában 
megítélni és önmagában szabályozni, hanem csak annak az eljárás-
jogi rendszernek függvényében, amelyben tevékenysége, felada-
ta magának a rendszernek része, és amely rendszerből, a rendszer 
munkamegosztásából következik a hivatás sajátképpenisége.

az abh. megítélése szerint az ügyész tárgyaláson való jelenléte a 
közvádlói feladatának, mint alkotmányos feladatának elválasztha-
tatlan eleme, azt az alkotmány alapján ellátni köteles, így – ez okból 
is – alkotmányellenesnek találta az ügyészség távolmaradását lehe-
tővé tevő büntetőeljárási szabályt. Ezt egy korábbi határozatával 
támasztotta alá, mely kifejti, hogy „az alkotmány az igazságszol-
gáltatást, a bűncselekmény elkövetőinek megbüntetését a bíróság 
funkciójaként határozza meg [45. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés]. 
a funkció teljesítésének – főszabályként – elengedhetetlen feltétele, 
hogy az ügyészség teljesítse a közvádlói jogállásból adódó alkotmá-
nyos feladatát [51. § (1) és (2) bekezdés]”.56

az abh. állításához azonban nyomatékos kétség fűződhet, mivel 
a pillérként használt ab határozatban57 az ügyész közvádlói jogo-

53 alkotmány 51. § (2) bekezdése szerint az ügyészség „képviseli a vádat a bírósági 
eljárásban”.
54 52/1996. (Xi. 14.) ab határozat
55 3/2004. (ii. 17.) ab határozat
56 62/2006. (Xi. 23.) ab határozat
57 Uo.
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sítványának teljes elenyészéséről volt szó akkor, amikor az ügyész a 
vádiratot az eljárási határidőn túl nyújtotta be. Ezen jogosítványát 
azonban a tárgyaláson való jelenlét semmilyen formában nem érinti. 
az ügyésznek a tárgyalásról való távolléte esetén sem szűnnek meg 
a törvényben biztosított (vádképviselet, vádelv) jogosítványai, mivel 
azok „a be. szabályai szerint a vádfunkcióból következő feladatok gya-
korlása elválaszthatatlanul az ügyészhez tapad[nak]”.58 Paczolay úgy-
szólván torkán ragadja meg a lényeget, mikor felhívja a figyelmet arra, 
hogy a „vádképviselet megvalósul tárgyalás nélkül is, az egyszerű-
sített eljárásokban (lemondás a tárgyalásról, tárgyalás mellőzése)”.59

a témával kapcsolatos szoros összefüggése gyanánt meg kell em-
lítenünk a terhelt részvételét is az eljárás során. bár a be. expressis 
verbis nem mondja ki, de a terhelt részvétele ugyancsak kötelező a 
tárgyaláson (a védőé nem). Ez alól szigorú feltételrendszerrel van 
csupán kivétel, mikor a terhelt távollétében is megtartatható az ér-
demi tárgyalás.60 a szabályozáson az utóbbi időben repedések jelen-
tek meg, mivel fenntartásának semmilyen elvi és gyakorlati indoka 
nincs, sőt inkább csak hátrányai61 emlegethetőek föl. véleményem 
szerint a távol maradt terhelt nem az eljárás alól vonja ki magát, 
hanem a védekezés jogos módját választja, ugyanúgy, mint amikor 
a vallomás megtagadásának jogával él.62 az Európai Közösségek bi-
zottsága nem véletlen foglalkozik az Ártatlanság vélelméről kibo-

58 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
59 abh.
60 bH2006. 271: szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent szabadlábon lévő 
terhelt távollétében a tárgyalás nem tartható meg, ha a terhelt távolmaradását a 
védője azonnal, később pedig orvosi igazolás csatolásával írásban kimenti, ezért az 
elővezetésének a törvényi előfeltételei hiányoznak. a kimentés ellenére az érdemi 
tárgyalásnak a terhelt távollétében való megtartása az ítélet hatályon kívül helyezé-
sét eredményező eljárási szabálysértés. [1998. évi XiX. törvény 69. § (1) bekezdés a) 
pont, 281. § (2) és (5) bekezdés, 373. § (1) bekezdés ii/d) pont]
61 Kedvelt eljárás elhúzási trükk a terheltek váltogatott távolmaradása.
62 az alkotmánybíróság álláspontja ettől eltérően az, hogy a védelemhez való jog 
nem terjed ki az elrejtőzésre, illetve a szökésre; a védekezéshez való jognak korlátot 
szabnak a terhelt megjelenését, jelenlétét biztosító eljárási kényszercselekmények. 
[41/2003. (vii. 2.) ab határozat]
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csátott zöld könyvében63 – egyebek mellett szintén –, a tagállamok-
ban eltérő módon szabályozott, a terhelt távollétében lefolytatott 
eljárásokkal. bár e kérdésnek64 a kifejtése messzire mutatna a dol-
gozat témáját érintően, azonban annyi mégis megjegyzendő, hogy a 
formális, tartalom nélküli szabályok ideje lejárt. Ez pedig az ügyész-
re vetítve azt jelenti, hogy az ügyész önálló jogosítványainak – tar-
talom – érintése nélkül a tárgyaláson való részvételre kötelezése 
puszta formalitás, melynek semmilyen alkotmányjogi alapja nincs.
összefoglalva megállapítható, hogy az ügyészség alkotmányos jog-
állást szabályozó 51. § (1) és (2) bekezdése és az ügyész tárgyaláson 
való részvételre kötelezése ekként nem áll értékelhető alkotmányjo-
gi összefüggésben.

az ügyész szerepe a bíróság igazságszolgálati funkciójában

a büntetőügyekben a bíróságnak az alkotmány és a be. szerinti el-
járási feladata, hogy a vád felől tisztességes eljárás lefolytatása után 
pártatlan döntést hozzon.

az alkotmány 50. § (1) bekezdése szerint „a Magyar Köztársaság 
bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes 
személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmé-
nyek elkövetőit.”

a bírói hatalom, amely elválik a törvényhozó és végrehajtó hata-
lomtól, az állami hatalomnak az a megnyilvánulása, amely az erre 
rendelt szervezet útján a vitássá tett vagy megsértett jogról – tör-
vényben szabályozott eljárás során kötelező erővel dönt.65 a bírói 
hatalomhoz kapcsolódó, az eljárási törvényben szabályozott közha-
talmi tevékenység az igazságszolgáltatás.66

az abh. szerint a bíróság – ha nem akar ügyészi szerepbe kerülni 
– (pusztán) az ügyészi jelenlét hiánya miatt nem tudja maradéktala-

63 COM(2006) 174 végleges, brüsszel, 26.4.2006.
64 a témáról lásd részletesen: bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazság-
szolgáltatás Európában. budapest, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 2007. 190-204. o.
65 53/1991. (X. 31.) ab határozat
66 52/1996. (Xi. 14.) ab határozat
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nul ellátni alkotmányos feladatát: az igazságszolgáltatást. Ezt az előző 
pontban ismertetett ab67 határozattal támasztja alá. az ott leírtakat 
ezen pont alatt is irányadónak tekintem, megismételni nem kívánom.

Ezen kérdés kulcspontja, hogy anyagi vagy alaki igazságszolgál-
tatást kívánunk e meg a bíróságtól. az abh. – az eddig töretlen 
gyakorlattal szakítva – az anyagi igazságot tűzte ki célul a büntető 
bíróságok számára, annak ellenére, hogy az alkotmányos bírósági 
eljárás az alaki igazságosság talaján áll ( fair trial). 

az alkotmánybíróság már 1992-ben kifejtette, hogy „az anyagi 
igazság érvényesülésére” éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) ala-
nyi jogot az alkotmány, mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bíró-
sági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és feladatai, 
amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási 
garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia, és az érintett 
alanyi jogokat garantálnia. az alkotmány tehát az anyagi igazság 
érvényre juttatásához szükséges és az esetek többségében alkalmas 
eljárásra ad jogot. az 57. §-a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jogot, 
s nem azt garantálja, hogy annak eredménye minden esetben helyes 
lesz.68 az alkotmánybíróság még azt is kimutatta, hogy „az alkot-
mány 57. § (1) bekezdése sem biztosít alkotmányos jogot a büntető 
igény létének vagy hiányának kizárólagos bírósági eldöntésére.”69

az anyagi igazság útjában állhatnak az ügyész közhatalmi aktu-
sai, vagy azok hiányai is. ilyen például az ügyész akár vétkes, akár 
vétlen vádelejtése.70 a bíróságnak mégsincs olyan jogi eszköz a bir-
tokában, amellyel az eljárást folytathatná és érdemi határozatot 
hozhatna. ilyen eszközök biztosítása a funkciók egyesítését vonná 
magával, amely már súlyosan sértené a pártatlan bírósághoz való 
jog alkotmányi követelményét.71 a szocialista büntetőeljárási törvé-
nyektől72 azonban egy ilyen intézmény sem állt távol, mivel „ameny-

67 62/2006. (Xi. 23.) ab határozat
68 9/1992. (i. 30.) ab határozat
69 42/1993. (vi. 30.) ab határozat
70 Ezzel nemcsak a büntetőjogi felelősség megállapítását, hanem felmentő ítélet 
 kimondását meg lehet akadályozni – fejti ki Hack Péter. Hack, 2008a. i. m. 102. o.
71 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
72 Első ilyen: a büntető perrendtartásról szóló 1951. évi iii. törvény.
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nyiben az ügyész a vádirat elfogadását követően ejtette el a vádat, 
úgy az nem mentette fel a bíróságot attól a kötelességétől, hogy az 
ügyét érdemben el ne bírálja”.73 nyilván a szocialista igazságszol-
gáltatás az azóta zsákutcába futó anyagi igazságosság talaján állott.

Mivel tehát az anyagi igazság legnagyobb akadálya – a vádelejtés 
– sem ellentétes az alkotmány rendelkezéseivel, sőt annak bíróság 
általi korrekciója lenne az, a »kevesebb«, a vád „hanyag” képviselete 
sem ütközhet az alaptörvénybe (argumentum a maiori ad minus).

összegezve megállapítható, hogy az anyagi igazság, mint a jogál-
lam célja és feladata az alaki igazság keretein belül valósulhat csu-
pán meg; az alaki igazság alkotmányos követelménye ugyanakkor 
az, hogy az ügyész (kötelező) jelenléte semmilyen hatást nem gya-
korolhat a bíróság (alaki) igazságszolgáltatási funkciójára.

az abh.-ban kifejtettekkel ellentétben, tehát a bíróság igazság-
szolgáltatási funkciója és az ügyész tárgyaláson való részvétele kö-
zött (szintén) nincs értékelhető alkotmányjogi összefüggés.

Különös hangsúllyal hívom fel a figyelmet arra, hogy a polgá-
ri peres eljárás esetén sem írja elő a törvény főszabályként a felek 
kötelező jelenlétét a tárgyaláson. Ettől azonban a bíróság igazság-
szolgáltatási funkcióján még nem esik csorba, mindamellett, hogy 
maradéktalanul eleget tud tenni az alkotmány 57. §-ában foglaltak-
nak, miszerint az ügyeket „[…] a törvény által felállított független és 
pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el”. az 
alkotmány egyes rendelkezései alkalmazásánál ugyanis figyelem-
mel kell lenni arra, hogy az egyes rendelkezések a legritkább esetben 
érvényesülnek önmagukban, a legtöbb esetben más alkotmányos 
rendelkezéseket is érinthetnek, esetleg sérthetnek.74 az eljárás sze-
replőinek jogai és védelme érdekében olyan garanciákat is megkí-
vánhatnak, amelyek még az igazság megállapításának lehetőségeit 
is szűkíthetik.75

73 Kardos sándor: a perbeli funkciók elkülönüléséről. in: Collectio iuridica Universitatis 
Debreceniensis, 6. köt. Debrecen, Debreceni Egyetem jog- és  Államtudományi intézet, 
2006. 185. o.
74 3/2004. (ii. 17.) ab határozat
75 14/2004. (v. 7.) ab határozat
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Különös kivétel

az alkotmánybíróság a be. 242. § (1) bekezdésének a), c.), d.) e.) és f.) 
pontjait semmisítette meg. az a.) c.) d.) pontok objektív mércét ál-
lítanak fel (ha a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyo-
sabb szabadságvesztést rendel; a vádlottat fogva tartják; ha a vádlott 
– a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú), 
melyek teljesülésének hiányában az ügyész nem köteles részt venni 
a tárgyaláson, kivéve, ha részvételi szándékát bejelenti.76

Különös kivételként kell megemlítenünk az egész ügy kirobbaná-
sát előidéző e.) pontot. Eszerint a tárgyaláson az ügyész részvétele 
kötelező, ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kö-
telezte. a különvélemények rögvest hivatkoznak is rá mondván „a 
be.-nek ez a szabálya a bíróság szabad belátására bízza azt, hogy a 
kötelező részvétel be.-ben fog[l]alt más esetein túl bármely további 
esetben is, ha a bíróság a tárgyalás előkészítésekor az ügy iratai alap-
ján ezt indokoltnak látja, az ügyészt a tárgyaláson való részvételre 
kötelezze”. sőt rejtve maga a többségi vélemény is elismeri, hogy az 
alkotmányellenes helyzet semlegesítésének eszköze lehet ez, amikor 
a bírói kezdeményezés az alkalmazás tilalmára vonatkozó indítvá-
nyát elutasította. Megjegyzem, hogy véleményem szerint a meg-
semmisítés tükrében (sic!) ki kellett volna mondani a megsemmi-
sített norma alkalmazásának tilalmát is a konkrét büntetőügyben. 
a bírót ugyanis nem lehet belekényszeríteni az alkotmányellenes 
helyzet indirekt elkerülésére, mint ahogy tette azt jelen esetben az 
alkotmánybíróság. Egyedi ügyben az alkotmánybíróság feladata, 
tudniillik egy olyan közeg megteremtése, amely egyértelműen és 
végérvényesen77 kizárja az alapjogsérelem nyilvánvaló veszélyeit.

az e.) pont azonban már önmagában alkotmányellenes. Egyrészt 
a terhelt részvétele az eljárás során kötelező, még az ügyész jelenléte 
– az objektív körülményektől eltekintve – döntően a bíróság belá-
tásától függ. Ez pedig beleütközik a bíróság előtti egyenlőség elvébe 

76 be. 241. § (1) bekezdés f) pont
77 Még a bíró döntése eseti és megváltoztatható, az alkotmánybíróság visszavon-
hatatlanul kimondhatta volna, hogy a konkrét ügyben az ügyész részvétele kötelező.
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azáltal, hogy az eljárás egyik résztvevőjének, az ügyésznek többlet-
jogot biztosít a törvény78 (ti. a távolmaradás jogát). Másrészt a bíró 
azon nyilatkozata, amellyel az ügyészt a tárgyaláson való részvételre 
kötelezi a bíróság pártatlanságában is kételyt ébreszt.79 a bíró ezál-
tal ugyanis nem azt juttatja kifejezésre és erősíti meg, hogy „a vád 
bizonyítása a vádlót terheli”,80 mivel ez a generális szabály minden 
esetben fennáll, hanem azt, hogy olyan vádlói közreműködésre van 
szükség, amely nélkül a büntetőeljárás sikere veszélybe kerülhet.

MEgOlDÁs

a dolgozat első felében a bíráló szerep jutott nekem, de nem tar-
tanám szerencsésnek, ha az olvasót kétségek között hagynám és a 
kialakult helyzetre ne kínálnék valamiféle megoldást. 

az alkotmánybíróság helyesen felismerte, hogy bizonyos esetekben 
a büntetőeljárás során a tisztességes eljárás joga sérelmet szenved. Ám 
ennek valódi okait, a probléma gyökerét az abh. nem tárta fel, jóllehet 
az indítványhoz kötöttség némileg megszabta az alkotmánybíróság 
mozgásterét. Ez azonban technikai és nem elvi korlát.81 a helyzet egé-
szét tekintve beszélhetünk valaminek az alkotmányellenességéről. az 
alkotmányos összhangot több jogszabály(hely) együttesen hozza lét-

78 vö. 33/2001. (vii. 11.) ab határozat
79 a pártatlanság megítélése esetében ugyanis az elfogultság látszata is 
 jelentőséggel bírhat, ugyanis a demokratikus társadalom bíróságainak bizalmat kell 
ébreszteniük az eljárás résztvevőiben. [rojas Morales v. Olaszország ügy]
80 be. 4. § (1) bekezdés
81 az alkotmánybíróság tevékenysége alapvetően az alkotmányon nyugszik, 
valamint az alkotmánybíróság gyakorlatában alkalmazott elvből, miszerint az 
 alkotmánybíróság hatásköreit alkotmányos jogállásával összhangban kell értel-
mezni. az alkotmánybíróság feladatát, az alkotmány védelmét csak e szempontok 
messzemenő figyelembe vételével tudja teljesíteni. [Cséffai attila Csaba: legalizált 
alkotmányellenesség, avagy anomáliák a magyar alkotmánybíráskodásban. in: 
 sulyok gábor (szerk.): „Optimi nostri”. Díjnyertes tudományos diákköri dolgozatok 
2009. győr, Universitas-győr nonprofit Kft., 2009. 71. o.]



85K ö t E l E z ő  ü g y é s z i  r é s z v é t E l  b ö K K E n ő j E . . .

re.82 az egyes jogintézményeket – fokozottan igaz az eljárási törvények-
nél – nem lehet elszeparálva szemlélni. az alkotmánybíróságnak az 
alkotmányellenesség utólagos vizsgálatát – az indítvány tartalmának 
megfelelően83 – a be. minden olyan rendelkezésére84 ki kellett volna ter-
jesztenie, amely a bírói és az ügyészi funkciók keveredését hordozza.85

az alkotmánybíróság szóhasználatával élve, „funkcióhalmozás”-
sal mindezidáig csupán két határozat foglalkozott:86 a 14/2002. (iii. 20.) 
ab határozat87 és az előzőekben vizsgálat alá vont 72/2009. (vii. 10.) 
ab határozat. Mondhatnánk: sekély e kéj.88 és igazunk is lehet, mert 
még a legoptimistábbak sem gondolhatják, hogy e téren a büntetőeljá-
rási jogunk mindenben megfelelő. a továbbiakban ki fogom mutatni, 
hogy a be. mely rendelkezései emelik a „bírót” egyfajta szupervádlóvá, 
ezzel mintegy legitim aggályt89 képezve a bíró pártatlansága felől.90

bizonyítási teher (kötelezettség)91

a vád bizonyítása a vádlót terheli,92 valamint az eljárási feladatok 
megoszlásának elvéből is az következik, hogy a vád megalapozása a 
vádló és nem a bíróság feladata.93

82 sólyom lászló: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. budapest, 
Osiris Kiadó, 2001. 340. o.
83 10/1990. (iv. 27.) ab határozat
84 Például: be. 75. §; be. 268. § (1) bekezdés; be. 305. § stb.
85 az alkotmánybíróság szoros (tartalmi) összefüggés gyakorlatára lásd: 10/1990. 
(iv. 27.) ab határozat; 26/1990. (Xi. 8.) ab határozat; 39/1997. (vii. 1.) ab határo-
zat; 39/1998. (Xi. 23.) ab határozat stb.
86 Ugyanakkor funkciómegosztásról számos határozat szól, s bár az alap-
határozatnak számító 14/2002. (iii. 20.) ab határozatot valamennyi megemlíti, 
feladatmegosztásról szólnak.
87 E határozatban az alkotmánybíróság a bíróságnak a vádkiterjesztéssel kapcso-
latos kötelezettségét találta alkotmánysértőnek.
88 józsef attila: születésnapomra (1937. április 11.)
89 vö. bárd, 2007. i. m. 119. o.
90 valójában a „tisztességes eljárás” komplex jelentése egészében a bíró pártatlan 
hozzáállásáról szól. lásd: Kyprianou v. Cyprus ügy
91 témáról lásd még: Király, 2008. i. m. 129. o.
92 be. 4. § (1) bekezdés
93 1/2007. bK vélemény iii. pont
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a be. 75. § (1) bekezdésének második mondata szerint a bizonyí-
tás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő 
tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványoz-
za, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök 
beszerzésére, és megvizsgálására.

a meglehetősen bonyolult szabály értelmezésében nem csoda, ha 
maguk az alkotmánybírák sem tudtak megegyezni. gyenge próbál-
kozásként a legfelsőbb bíróság az 1/2007. bK véleménye említhe-
tő, mely tautológiát alkalmazva próbált iránymutatást adni, s bár 
megemlíti, hogy e szakasz jelentését illetően a bíróság bizonyítékok 
beszerzésére nem köteles, amiből pedig az fakad, hogy erre nem is 
kötelezhető, tőle számon nem kérhető, de rögön egy sorral lejjebb 
azonnal meg is jegyzi, hogy a bíróság hivatalból elrendelheti bár-
milyen bizonyítási eszköz beszerzését, ha ez a hiánytalan és helyes 
tényállás megállapítása érdekében szükséges.

Marad, tehát – a már említett94 – a fővárosi bíróság kollégiumá-
nak összefoglalója, mely szerint „semmiféle változás nem történt”, s 
a bíróság a bizonyítási eljárás során minden olyan rendelkezésre álló 
bizonyíték megvizsgálására és értékelésére köteles, amely a tényál-
lás tisztázásához szükséges.95

Jogbiztonság | a be. 75. §-a – saját magával és a törvény más rendel-
kezéséivel is kollíziót előidéző szabálya –, az ügyész és a bíró sze-
repének határvonalait elmossa, és egy olyan jogalkalmazási eljárás 
kialakulásához vezetett, amely a lehető legtávolabb került az alkot-
mányos harmóniát előidéző értelmezéstől.

rendelkezésben ugyanis keverednek az anyagi (i. fordulat) és ala-
ki (ii. fordulat) igazságosság érvényre jutásának mechanizmusai.96 
Úgy vegyíti az egyiket a másikkal, hogy egyiknek sincsenek meg az 
alkotmányos feltételei, sőt az egyik feladathoz szükséges alkotmá-
nyos feltételek megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetővé. 

94 lásd iii/1.1. pont
95 a fővárosi bíróság 2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült össze-
foglalójából, 2006.El.ii.C.6/10. szám.
96 vö. Király, 2008. i. m. 246. o.
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az alkotmánybíróság több döntésében kimondta, hogy „Ha egy, az 
anyagi igazságosság érvényesítésére vagy a törvényben való tévedés 
kiküszöbölésére szolgáló jogintézmény […] pontos eljárási garan-
ciák nélkül működik, akkor a jogbiztonság sérelmet szenved.”97 az 
anyagi igazságosságon rést ütő processzuális igazságosság érvénye-
sülése a bíró szabad belátására van bízva, így ellehetetlenül a jogálla-
miság elvéből folyó azon kötelezettség, hogy az eljárás szereplőinek 
jogait és kötelességeit szabályozó törvényekbe a szabályok megtar-
tását garantáló olyan hatékony biztosítékokat kell beépíteni, ame-
lyek az eljárás résztvevőinek magatartását kiszámíthatóvá teszik.98 
ráadásul a diszkrecionális jogosítvány eleve nem lehet kényszerítő-
en szükséges módja akár a törvényesség, akár az anyagi igazságos-
ság megvalósításának a jogállam stabilitást adó alapértékei kárára. 
a törvényesség illetve az anyagi igazságosság önkényes válogatás 
szerinti érvényesülése nem alkotmányos.99

a jogbiztonság sérelme mellett azonban a pártatlan bírósághoz 
való alkotmányos alapjog is sérül, mely pediglen a tisztességes eljá-
rás gerincét képezi.100

A pártatlan bírósághoz való jog és az igazságosság | a büntető eljá-
rási jogunkban, ahogy már említettem az anyagi és alaki igazságos-
ság keveredik az anyagi igazságosság primátusa mellett. a Pp.-ben 
szintén fellelhető volt az anyagi jogi értelemben vett igazságosság, 
mint a törvény célja. az országos ítélőtábla székhelyének és illeté-
kességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgál-
tatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. 
évi CX. törvény azonban ezt kiiktatta. indokolása szerint a polgári 
per alapelvei nem egy abszolút, anyagi jogi értelemben vett igazsá-
gosság elérését szolgálják, a bírói döntés köznapi értelemben elvárt 
igazságossága ugyanis mindenekelőtt a jogvita eldöntése során re-
leváns, az adott jogviszonyra vonatkozó anyagi jogi normák tartal-

97 lásd például: 9/1992. (i. 30.) ab határozat
98 302/b/2007. ab határozat
99 9/1992. (i. 30.) ab határozat
100 vö. 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
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mán, szellemiségén múlik. Kifejti azt is, hogy az „ügy urai” maguk 
a felek, ők határozzák meg a per tárgyát és ezáltal a bíróság eljárási 
mozgásterét. az igazságosság eljárásjogi értelemben vett lényege 
ehhez képest nem ad módot pl. arra, hogy a bíró a bizonyítási el-
járást mindaddig folytassa, amíg álláspontja szerint az szükséges. 
a felek jogosultak – a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezések, 
elvek ismeretében – dönteni arról, hogy előterjesztenek-e további 
bizonyítási indítványt, vagy tartózkodnak attól.

a hivatalból elrendelt bizonyítás az, ami áthatóvá teszi a jogal-
kotó anyagi igazságosság elérésének szándékát. a Pp.-ben gyakorla-
tilag a családi jogviták körén kívül101 nem rendelhető el bizonyítás 
hivatalból, még a be.-ben ez az alaptípus. Ez olyan területe a magyar 
jogrendszernek, ami bizonyos tekintetben megspórolta a rendszer-
váltást. Ezt talán legszemléletesebben a sokak által ismert és máig 
ható idézet tükrözi hűen, melyben virág elvtárs korhű szeminári-
umot tart: „Ezen lovagol maga? amit a vaksi szemével lát? a süket 
fülével hall? a tompa agyával gondol? azt hiszi, fölér az a mi nagy 
céljaink igazságához?!”.102 és való igaz, a hivatalbóliság, mely az 
inkvizitórius eljárás immanens eleme, az állam politikáját igyekszik 
érvényre juttatni, ellenben az akkuzatórius modellel, ahol a konflik-
tus-feloldás kerül előtérbe.103 De vajon miért és minek köszönhető a 
processzuális igazságosság kétségbevonhatatlan104 térnyerése?

a materiális igazság, amelyet a jogi eljárásban keresünk, a társa-
dalmi kontextustól függő és korántsem abszolút, ám ebből nem kö-
vetkezik, hogy az igazság megállapítására irányuló törekvés eleve el-

101 Ezen kivétel azzal indokolható, hogy az ilyen jellegű jogvitákban született 
 döntés nemcsak a perben álló felekre hatályos, hanem mindenkire, így a bíróság a 
közérdek, mint láthatatlan fél vélhető igényét is figyelembe veszi.
102 bacsó Péter: a tanú. [film, 1969]
103 fantoly zsanett: akkuzatórius vagy inkvizitórius büntetőeljárást? versengő 
 rendszerek. Bűnügyi Szemle, 2009/2. 2009. 35. o.
104 lásd például: Pp. törvény céljának megváltozását, vagy anyagi igazságosság 
talaján álló be. törvény alaki igazságosság megvetésére kísérletet tevő 75.§-át.; az 
EjEE az anyagi (materiális) igazsággal szemben a processzuális igazságosságnak ad 
elsőbbséget. vö. Pócza róbert: bírói aktivizmus helyett tisztességes eljárást! Ma-
gyar Jog, 54. évf. 4. sz. 2007. 225. o.
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hibázott vagy reménytelen lenne.105 azt azonban el kell ismernünk, 
hogy az a maga teljességében elérhetetlen, szemben a processzuális 
igazságossággal, ami megvalósítható.106 az eljárás minőségének 
megbízhatóbb indikátora, ekképp a processzuális igazságosság, az 
a mód tehát, ahogy az igazságszolgáltatás a végterméket előállítot-
ta.107 Maga a be. is kibeszél, amikor kimondja, hogy a bíró a bizonyí-
tás eredményét a kialakult meggyőződése szerint állapítja meg.108 
a belső meggyőződésre alapított határozathozatal ugyanis azt jel-
zi, hogy a természettudományos megismeréssel ellentétben a jogi 
megismerés igazság tartalma sem a gyakorlatban történő beválás-
sal, sem pedig a természettudományok által feltárt törvényszerűsé-
geknek a konkrét esetben való alkalmazásával sem igazolható kel-
lőképpen. a büntetőeljárási garanciák kimunkálása és alkotmányos 
alapelvekké nemesítése ezeknek a korlátoknak a belátása.109

„az eljárás tisztességessége önálló érték, és nem az legitimál-
ja, hogy növeli a perbeli megismerés megbízhatóságát. a fair eljá-
rás normái érintik ugyan a büntetőperbeli megismerést, csakhogy 
nem általában hivatottak arra, hogy az igazság kiderítését elősegít-
sék, hanem egy korábban elvégzett értékelés eredményére vetítve. 
a büntetőeljárási jognak arra kell törekednie, hogy az ártatlanok 
megbüntetésének esélyét minimalizálják, és ennek fejében vállalnia 
kell azt is, hogy a bűnösök időnként elkerülik a felelősségre vonást.”110 
azt azonban ne gondolja senki, hogy az alaki igazságosság teljesen 
összeegyeztethetetlen és feltétlen gátja az anyagi igazságosságnak. 

105 Damaska, Mirjan r.: truth in adjudication. Hastings Law Journal, vol. 49. 
1997-1998. faculty scholarship series P. 1575. 1998. 289-308. o.
106 bárd Károly: igazság, igazságosság és tisztességes eljárás.  Fundamentum, 8. 
évf. 1. sz. 2004. 49. o.
107 trechsel, stefan: Why Must trials be fair? Israel Law Review, 31. Winter-
summer 1997. 105-106. o.
108 be. 78. § (3) a bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és  összességükben 
szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint 
állapítja meg.
109 finszter géza: a büntetés igénye. Hatalom, tudás, nélkül? in: Dolgozatok Erdei 
Tanár Úrnak. budapest, EltE Állam- és jogtudományi Kar, 2009. 85. o.
110 bárd, 2004. i. m. 48. o.
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éppen ellenkezőleg: a pártatlan bírósághoz való jog – a bírósággal 
szemben felállított követelménye – elsődlegesen azt garantálja, hogy 
a döntéshozó a való tényállást fogja megállapítani.111 aki ugyanis ér-
dektelen az ügy kimenetelében, annak jobbak az esélyei arra, hogy a 
valóságot fogja megállapítani,112 ellenben azzal, aki az igazság illuzó-
rikus hajszolásával maga is könnyen elfogulttá válhat. Megelőzve ko-
rát az 1896-os bp.-hez fűzött indokolás ezt már a múlt század elején 
felismerte, s kifejtette, hogy „az anyagi igazságnak érvényre emelése 
csak akkor lehetséges, ha a bűnvádi eljárás folyamán […] a bíró fel-
mentve minden vádoló tevékenységtől, elfogulatlanul és igazságosan 
dönthet a bizonyítás eredménye és a felek indítványa felett”.113

az alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint abból kö-
vetkezően, hogy az állam büntető hatalma – korlátozott – közhatal-
mi jogosítvány, az állam erre rendelt szervei kötelesek gondoskodni 
a büntető igény érvényesítéséről.114 „a jogállamiság, valamint az al-
kotmányos büntetőjog követelményei megkívánják, hogy az állam a 
büntető hatalmát olyan szabályok szerint gyakorolja, amelyek egyen-
súlyt teremtenek az egyéneket az állammal szemben védő garanciális 
rendelkezések, ezen belül elsősorban a büntetőeljárás alá vont sze-
mély alkotmányos jogainak védelme és a büntető igazságszolgáltatás 
megfelelő működésével kapcsolatos társadalmi elvárások között.”115

„a pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá 
vont személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követel-
ményét támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bí-
róval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, más-
részt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el 

111 bárd, 2007. i. m. 55. o.
112 grey, Thomas C.: Procedural fairness and substantive rights. in: Pennock, j. 
roland – Chapman, john W. (eds.): Due Process. new york, new york University 
Press, 1977. 185. o.
113 az 1896. évi XXXiii. törvénycikk indokolása. in: Corpus Juris Hungarici. 
 Magyar törvénytár. [CD-rOM]. budapest, KjK-KErszöv jogi és üzleti Kiadó, 
2004. 45. o.
114 Például: 9/1992. (i. 30.) ab határozat; 40/1993. (vi. 30.) ab határozat; 5/1999. 
(iii. 31.) ab határozat; 13/2001. (v. 14.) ab határozat
115 42/2005. (Xi. 14.) ab határozat
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kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró 
pártatlansága tekintetében.”116

a pártatlanság azonban többet jelent, mint az egyes bíró pártat-
lansága. a bírósági eljárás rendszerének kell olyannak lennie, amely 
az elfogultságmentes ítélkezés tényéről meggyőzi az eljárás részt-
vevőit és a közvéleményt.117 ráadásul a pártatlanság118 a bíróként 
elismerés elengedhetetlen feltétele, a bíróság fogalmi eleme – han-
goztatja az esetjoga alapján az Emberi jogok Európai bírósága119 is.

a be. számos rendelkezése lehetővé teszi a hivatalból való bizo-
nyítást. ilyen például a be. 305. § (1) bekezdése, mely szerint „ha a 
bíróság a bizonyítás eredményéhez képest az ügy teljesebb felderíté-
sét tartja szükségesnek, hivatalból […] további bizonyítás felvételét, 
illetőleg bizonyíték megszerzését rendelheti el”. De ide sorolható a 
be. 75. § (1) bekezdésének második mondata is, mely kötelezettség-
ként írja elő, hogy „a bizonyítás során a tényállás alapos és hiányta-
lan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni”, és nem sza-
bad megfeledkeznünk ennek figyelmen kívül hagyásának eljárásjogi 
következményeit előre vetítő és deklaráló be. 351. § (2) bekezdéséről 
sem. Ez oda vezet, hogy a vád és a védelem képviselői némi túlzással, 
időnként csak passzív szemlélői a tárgyalásnak. Minthogy a bíróság 
a törvény rendelkezéseinél fogva kötött a vádhoz, a külső szemlélő-
ben ez azt a benyomást kelti, hogy a bíróság feladata a vád bizonyí-
tása (bebizonyítása).120

a szkeptikusok ennek hallatán rögtön hangoztatják, hogy a hi-
vatalból elrendelt bizonyítás és a vádat alátámasztó bizonyítás nem 
egy és ugyanaz, és hogy csak a bizonyítás eredménye után dönthető 
el valamiről, hogy az a vád alátámasztására vagy gyengítésére szol-
gál.121 Elgondolói nyilván nem tréfának szánták elméletüket, de ki-

116 67/1995. (Xii. 7.) ab határozat
117 993/b/2008. ab határozat
118 Másképp: függetlenség a felektől
119 lásd például: neumeister v. austria ügy
120 40.092/1991.iM iv. feljegyzés. a bíróságoknak a büntető eljárásjog újra-
szabályozásával kapcsolatos véleményei. összefoglaló. 1991. április 19. dr. Kahler 
frigyes (terjedelme: 105 oldal).
121 a témáról lásd részletesen: jagusztin, 2008. i. m. 61-65. o.
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csit hasonlít ahhoz az elterjedt idézethez, mely szerint „a bank olyan 
intézmény, amely pénzt ad kölcsön, ha be tudod bizonyítani, hogy 
nincs rá szükséged”. a bizonyítás ugyanis nem általában folyik, ha-
nem azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőel-
járási jogszabályok alkalmazásában jelentősek,122 amelyek az úgyne-
vezett releváns tények köre.123 a releváns tények a büntetőeljáráson 
kívül végbement események, amelyek egy konkrét bűncselekmény 
megtörténtére, elkövetőjének személyére, valamint a cselekmény-
nyel és az elkövetővel összefüggésben álló egyéb – jogi jelentőséggel 
bíró – tényadatokra vonatkoznak.124 Ebből kifolyólag nem képzelhe-
tő el olyan bizonyítás felvétel, ami „csak úgy” történik; a bizonyítás 
mindig a vádlott bűnösségének megállapítására, ártatlanságának 
megdöntésére irányul és nem fordítva.125 Ezért nem lehet csoda, ha 
a hivatalból elrendelt bizonyítás nyomán a közvélekedés a bíró sze-
mélyében egyfajta második vádlót lát.

Meglátásom szerint a bíróság nem nyomoz, feladata az igazsá-
gos döntés meghozatala. justitia szeme is be van kötve, hogy ne ő 
döntse el, mi kerüljön a bűnösség vagy az ártatlanság serpenyőjébe 
az igazság képzeletbeli mérlegén.126 nos, a magyar justitia szemken-
dője úgy tűnik elveszett…

Az eljárási funkció tiszta elkülönülésének klauzulája | az Embe-
ri jogok Európai bírósága kifejti, hogy a „funkcióhalmozódás”, 
vagyis azon eset, amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálattal 
vagy a váddal kapcsolatos feladatokat is ellát, a bíróság szerint jo-
gos kételyeket ébreszt a pártatlanságával kapcsolatban. alapvető 

122 be. 75. § (1) bekezdésének első mondta
123 Király, 2008. i. m. 246. o.
124 Erdei Árpád: Tény és jog a szakvéleményben. budapest, Közgazdasági és jogi 
Könyvkiadó, 1987. 161. o.
125 Ez még akkor is igaz, ha a bizonyítás tárgya büntethetőséget megszüntető vagy 
kizáró ok, mivel bűnösségét jogerős bírósági határozat még nem állapította meg, 
 ekképp az eljárás alá vont személy ártatlan. E kérdésről érdeklődő „2.6. Új  tendenciák 
a büntetőeljárásban” cím alatt olvashat. farkas – róth, 2005. i. m. 39-42. o.
126 siket zsuzsanna: bűnhődés bűn nélkül. a kikényszerített elsajátított hamis 
vallomás. Debreceni Jogi Műhely, 6. évf. 3. sz. 2009. 6. o.
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kérdés, hogy a bíró, aki a felek felett áll, a felektől különüljön el. 
a büntetőeljárás feltétele a vád, amelyet a védelem támad, ezért a bíró 
elkülönültsége úgy biztosítható, ha a vádat nem ő fogalmazza meg, 
a váddal kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy látja el. 
a vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos személy 
által történő ellátása önmagában alkalmas a bíró pártatlanságának 
megkérdőjelezésére, függetlenül attól, hogy milyen személyes ma-
gatartást tanúsított.127 Mindebből az következik, hogy az ügyészség 
és a bíróság feladatainak elkülönítése nem pusztán a vádemelés - 
vádképviselet szabályainak formális betartását jelenti, hanem sú-
lyozott szerepe van a vád tartalmi értelemben vett törvényessége 
szempontjából is. a bírói és ügyészi tevékenységre vonatkozó rész-
letes eljárási szabályok, az eljárás alanyai számára előírt kötelezett-
ségek és a részükre biztosított jogosultságok konstrukciója a tisz-
tességes eljárás követelménye szempontjából alapvető jelentőségű. 
az eljárási funkciók közötti „átjárhatóság” lehetőségének megte-
remtése a vád tartalmi törvényességét kérdőjelezi meg és ekként 
sérti a tisztességes eljárás követelményét.128 „a tisztességes eljárás 
követelményének [ugyanis] alapfeltétele a vádlói és az igazságszol-
gáltatási funkciók szétválasztása”.129

az a tény, hogy a vád bizonyítási hiányosságainak hivatalból tör-
ténő pótlása az ítélkező bíró számára nem tilos, sőt a bírói gyakorlat 
egyenesen kötelezettségként írja elő számára, az „eljárási feladatok 
megosztásának elvébe ütközik, s a bíróság pártatlanságát is kétsé-
gessé teheti.”130 Ez még akkor is így van, ha a bíró bizonyításban 
betöltött szerepe „csupán” fakultatív, hiszen benne rejlik annak a 
lehetősége, hogy a bíró akár a vád, akár a védelem funkcióját átve-
gye. az a jogi szabályozás pedig, amely ezt akár csak potenciálisan 
lehetővé teszi, arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez 
az alkotmányellenes jogkövetkezmény az ügyek hány százalékában 

127 De Cubber v. belgium ügy
128 14/2002. (iii. 20.) ab határozat
129 Uo.
130 Király, 2008. i. m. 246. o.
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következik be. „valamely rendelkezés alkotmányellenességének 
megítélése ugyanis nem matematikai kérdés.”131

az anyagi és alaki igazságosság ütközésénél az alaki igazságos-
ság előbbre való. az alkotmány ugyanis – ahogy már említettem 
– „az anyagi igazság érvényesülésére” éppúgy nem biztosít (nem 
biztosíthat) alanyi jogot, mint ahogy arra sem, hogy egyetlen bíró-
sági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és feladatai, 
amelyek megvalósulása érdekében megfelelő – elsősorban eljárási 
garanciákat nyújtó – intézményeket kell létrehoznia, és az érintett 
alanyi jogokat garantálnia. az alkotmány tehát az anyagi igazság 
érvényrejuttatásához szükséges és az esetek többségében alkalmas 
eljárásra ad jogot. az 57. §-a bírósági eljáráshoz biztosít alanyi jo-
got, s nem azt garantálja, hogy annak eredménye minden esetben 
helyes lesz.132 az alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy „nincs 
olyan szükségesség, amely miatt a tárgyalás „tisztességes” voltát 
arányosan ugyan, de korlátozni lehetne”.133 az alkotmányos bün-
tetőjog alapintézményei legtöbb esetben ugyanis fogalmilag sem 
relativizálhatók, s nem képzelhető el velük szemben mérlegelhető 
más alkotmányos jog vagy feladat. a büntetőjogi garanciák ugyanis 
már egy mérlegelés eredményét tartalmazzák.134 az alkotmánybí-
róság 14/2004. (v. 7.) ab határozatában már nyíltan hangsúlyozta, 
hogy a büntetőeljárás szabályrendszerének megalkotásakor a tisz-
tességes eljárás követelményei az eljárás szereplőinek jogai és védel-
me érdekében olyan garanciákat is megkívánnak, amelyek még az 
igazság135 megállapításának lehetőségeit is szűkíthetik.

a tisztességes tárgyaláshoz, eljáráshoz való jog ugyanakkor nem 
más, mint a processzuális igazságosság-fogalom jogbéli leképeződése.136

131 46/1991. (iX. 10.) ab határozat
132 9/1992. (i. 30.) ab határozat
133 6/1998. (iii. 11.) ab határozat
134 11/1992. (iii. 5.) ab határozat
135 értsd: anyagi igazságként
136 Pócza, 2007. i. m. 225. o.
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bíró által történő kikérdezés

Ellentétben a hollywoodi filmekben bemutatott bíróval, aki csak 
nyugodt szemlélője a körülötte folyó eljárásnak, a magyar bíró a 
neoinkvizitórius irányzat képviselőjeként kihallgatja a tanúkat, 
a vádlottakat és meghallgatja a szakértő(ke)t. Mi sem mutatja be 
érzékletesebben ezt, mint amikor a bíró a vádlotthoz a követke-
ző kérdést szegezi: „Mondja, felhagyott azzal, hogy bántalmazza 
a gyermekeit – válaszoljon igennel vagy nemmel!”.137 ilyenformán 
egyet lehet érteni Király tiborral mikor rámutat, hogy a terhelt 
első kihallgatásának valamilyen vádló jellege van, amely a vádlott 
leleplezésére irányul, ezért, ha elsőként az elnök hallgatja ki, bekö-
vetkezhet annak a veszélye, hogy a vádlott kihallgatása közben aka-
ratlanul is vádlói pozíciót foglal el, ami teljesen megengedhetetlen a 
bíró számára.138 Ez nyilván szorosan kapcsolódik az előző pontban 
megfogalmazott aggályokkal, de annál többről is van szó.

a hatályos be. külön szabályozza a vádlott és a tanú kihallgatását. 
Még utóbbit a legtöbb tanulmány megemlíti az előző problémájára 
csak marginálás hivatkozások találhatók. azonban a komplikáció 
mindkét esetben ugyanaz, miszerint a tanács elnöke teheti fel el-
sőként a kérdéseket továbbá hivatalból is elrendelheti a korábban 
tett vallomások ismertetését.139 a tanú esetében bár mód van a felek 
által történő kihallgatásra, a megkérdezett bírák túlnyomó többsége 
nem alkalmazza ezt, mivel elmondásuk szerint indítvány sem ér-
kezik e tárgyban.140 a vádlott esetében arra, hogy a vádló tegye fel 
elsőként a kérdéseit, még mód sincs.

137 Elek balázs: a befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. in: farkas 
Ákos (szerk.): Tanulmányok Dr. Dr. H.C. Horváth Tibor professor emeritus 80. 
 születésnapja tiszteletére. Miskolc, bíbor Kiadó, 2007. 225. o.
138 Király tibor: a kihallgatás rendszere a tárgyaláson. Magyar Jog, 15. évf. 4. sz. 
1968. 206. o.
139 be. 290. § (1) bekezdés; 291. § (4) bekezdés; 293. § (1) bekezdés; 297. § (1)  bekezdés
140 fantoly zsanett: a keresztkérdezés és a felek általi kihallgatás a büntetőeljárásban. 
Jogtudományi Közlöny, 2008/10. 2008. 507. o.



96 C s é f f a i  a t t i l a  C s a b a

a jogtudomány141 még kissé bizonytalan abban a kérdésben, 
hogy vajon következik-e a pártatlan bírósághoz való jogból a felek 
által történő kihallgatási, kikérdezési rendszere.142 a magam ré-
széről azonban egyértelműen amellett foglalok állást, hogy a bírót 
mentesíteni kell az inkvirensi feladatok alól. 1991-ben még143 a me-
gyei bíróságok is ezt az álláspontot képviselték, mikor az igazság-
ügy Minisztérium felmérésére azt közölték a felek általi kikérdezés 
rendjéről, hogy „elegük van már abból, hogy ők második vádlók 
legyenek a tárgyaláson, és az ügyész helyett nekik kell bizonyítást 
lefolytatni, miközben az ügyész és az ügyvéd vidáman szunyókál a 
tárgyaláson”.144

a büntetőper tulajdonképpen a közvádló és a vádlott „vitája”, mi-
közben a bíróság magatartásának minden mozzanatát a tárgyalás 
első percétől kezdve az utolsóig át kell, hogy hassa az ártatlanság 
vélelmének elve. a vádlott számára a jelenlegi szabályozás olyan lát-
szatot teremthet, hogy nemcsak az ügyészt, hanem a bírót is „a bű-
nösségének megállapításának célja hajtja-űzi”.145 E vonatkozásban 
pedig az alkotmánybíróság 17/2001. (vi. 1.) ab határozatában elvi 
éllel szögezte le, hogy alkotmányellenes egy eljárásjogi intézmény 
olyan szabályozása, amely azon elv ellen hat, „hogy a bírónak nem 
csak pártatlannak kell lennie, hanem pártatlannak is kell látszania”.

a bíró által történő kikérdezés aggályait tovább fokozza, hogy 
a bíró hivatalból ismertetheti a tanú, vádlott korábbi vallomását, 
amely nemcsak a közvetlenség elvének sérelmét jelenti, de boríté-
kolja a bíró elfogultságát is. a vallomás hiteltérdemlőségének meg-
kérdőjelezése ugyanis, mint olyan, nem tartozik a bíróság által el-
látandó feladatok sorába, mivel az szorosan a bizonyítás eljárásbeli 

141 vö. bárd Károly (1997a): a kihallgatás rendszere a tárgyaláson. Collega, 1997/6. 
1997.15. o. és bárd Károly (1997b): a törvény és az ő alkalmazói. Fundamentum, 1. 
évf. 2. sz. 1997. 96. o.
142 itt most együtt értem a tanú és a vádlott kihallgatását és kikérdezését is.
143 Később a bíróságok azon félelmüknek hangot adva ellenezték, hogy a 
 felmentések száma emelkedni fog. (sic!)
144 Hack Péter (2008b): a szervezetek befolyása az eljárási törvény szabályozására. 
in: fleck zoltán (szerk.): Bíróságok mérlegen II. budapest, Pallas Kiadó, 2008. 332. o.
145 Pócza, 2007. i. m. 230. o.
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funkciójához kapcsolódik és ekképpen a felek feladata. amit ugyan-
is a bíró az egyik fél helyett/javára tesz az a másik fél hátrányára 
szolgál – ez pedig önkényes, elfogult eljárás.146

a bíró előzetes irattanulmányozása

a bíróság „előzetes iratismerete”147 azért is érdekes, mert explicite a 
törvény ilyen követelményt nem támaszt az eljáró bíróval szemben, 
ugyanakkor számos rendelkezésben és a gyakorlatban fellelhető 
ennek jelenléte. Ugyanis mind a hivatalból folyó bizonyítás, mind 
pedig a vádlott, tanú (szakértő) tanácselnök által történő ki(meg)
hallgatása szükségképpen feltételezi, hogy a bíró „megtanulja” az 
ügy aktáit. Ez azonban igencsak aggályos.

a nyomozásbeli bizonyítás első mozzanata az, amikor a nyomo-
zó racionális érvekkel meggyőzi önmagát arról, hogy valamely adat 
hitelt érdemlő, a benne tükröződő tény valóságos. Majd később az 
ügyész az ügyek túlnyomó többségében szinte kizárólag ezen ira-
tok alapján dönt a vádemelés kérdésében, és a várható bizonyítási 
anyagról azt a tájékoztatást tekinti mérvadónak, amit a nyomozó 
hatóságtól kapott iratokból olvas ki.148 Ezt követően – már eleve egy 
bűnösség felé orientálódó ügyirat – kerül a bíró elé. székely szerint 
ezzel az a gond, hogy a bíró az iratok tárgyalás előtti tanulmányozá-
sa során – akarva akaratlanul – a nyomozó hatóság és az ügyészség 
egyfajta befolyása alá kerül, hiszen kialakít egy előzetes képet, és 
természetes reakcióként állást is foglal gondolatban a bűnösség-
ről.149 Ez pedig „aligha tekinthető a bíróság független igazságkere-
sésének”.150 a strasbourgi esetjogból ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 

146 i. m. 227. o.
147 Hack, 2008b. i. m. 300. o.
148 bócz Endre: a büntetőeljárásbeli bizonyítás néhány szemléleti és elméleti 
 kérdése. Magyar Jog, 55. évf. 2. sz. 2008. 78. o.
149 székely györgy lászló: a közvetlenség elvének szerepe a büntetőeljárásban. 
in: Studia iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 9. köt. Miskolc, bíbor 
Kiadó, 2008. 438. o.
150 Herrmann, joachim: Modellek a büntetőeljárás reformjához Kelet-Európában: 
összehasonlító jogi megközelítés. Magyar Jog, 44. évf. 6. sz. 1997. 326. o.
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a bírák jellembeli emelkedettségére, szakmai szocializációjára való 
hivatkozás nem elég e kételyek kizárására.151

Ez azonban még önmagában nem volna alkotmányellenes és az 
egyezménysértés152 is csak esetről-esetre lenne megállapítható. Ha 
azonban a hivatalból folyó bizonyítás és a tanácselnök által történő 
kihallgatás rendszerét a fentiekkel összhangban alkotmánysértőnek 
találjuk, márpedig szükségképpen annak, akkor (már) az előzetes 
irattanulmányozás is eléri az alkotmányellenesség szintjét, mivel az 
a funkció ami hozzá kapcsolódott megszűnt.

a tárgyalás előkészítése ugyanakkor megnyugtatóan rendezhető 
a vádirat és a be. egyéb153 rendelkezési alapján.

a tárgyalás primátusa tételéből nyilván az következik, hogy a 
nyomozás során keletkezett iratoknak csak egy részét ismerje meg 
a bíróság. Így biztosítható a tárgyalás önálló megismerési funkciója, 
ily módon garantálható, hogy a bíróság elsődlegesen a tárgyaláson 
történtek alapján hozza meg döntését. Ezért elképzelhető, hogy csak 
az olyan eljárási cselekményekről készült iratok kerülnek a bíróság-
hoz, amelyeket a bíróság előtt nem végeznek el.154

Olaszországban az 1989-es új be. a felek feladatává tette a bizo-
nyítást, és egyben megszüntette a bíróság előzetes iratismeretét.155

151 bárd, 2007. i. m. 126. o.
152 az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv
153 be. 268. § (1) a bíróság […] az eljárásban részt vevő személyek  indítványára 
 intézkedik aziránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre  álljanak. 
[…]; be. 279. § (2) az idézésben vagy az értesítésben a büntetőeljárásban részt vevő 
személyeket fel kell hívni arra, hogy a bizonyítási indítványaikat késedelem nélkül, 
a tárgyalás előtt tegyék meg. a tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy elbírálásához 
a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak.
154 bárd Károly: a büntetőeljárás két főszakasza közötti kapcsolat. 1997. február 3. 
(terjedelme: 9 oldal) idézi Hack, 2008b. i. m. 300-302. o.
155 fantoly, 2008. i. m. 506. o.
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zÁró gOnDOlatOK

„Polgárok, óvakodjatok, nehogy gyanúba keveredjetek!”156 bárd 
 Károly ezen szellemes, máig ható intelmével kezdem a dolgozat zá-
rását, melyben néhány összegző és jövőbe mutató gondolatot fogal-
mazok meg, felvillantva a megoldás lehetőségét a problémára.

Magam is úgy foglaltam állást, hogy a bíró egyfajta szupervád-
lóként lép fel jelenlegi büntetőeljárási rendszerünkben, függetlenül 
attól, hogy az abh. az ügyész részvételét, kötelező jelenlétét immár 
előírja. a bíró ugyanis nemcsak, hogy dönt a vádról, hanem a tényál-
lás valósághű felderítésére hivatkozva annak alátámasztásán is maga 
munkálkodik, nem rettenve vissza a vádlotthoz, esetleg a tanúhoz 
intézett firtató kérdésektől sem. nem véletlen, hogy az ügyészt – kis-
sé cinikusan ugyan, de annál kifejezőbben – egyesek a tárgyalóterem 
díszítő elemének tartják csupán.157 a tárgyalás során az ügyész pusz-
ta jelenléte a büntetőeljárás jelenlegi konstrukcióján semmit sem 
változtatott és a büntetőper – az abh.-ban is középpontba állított 
– alapelvén, a tisztességes eljárás minőségén sem sikerült emelnie.

„a vád bizonyítása a vádlót terheli”158 alapelv csak a tételes szabá-
lyokon keresztül érvényesülhet a gyakorlatban. a szóban levő alapve-
tő rendelkezés érvényesülését tehát a bizonyítás és a tényállás megál-
lapítás ennek megfelelő szabályozásán keresztül biztosíthatta volna a 
jogalkotó, aminek a be. bizonyításra, illetőleg bírósági eljárásra vonat-
kozó szabályai körében még a nyomait sem fedezhetjük fel – mintha 
nem is egy és ugyanazon jogalkotási termékről lenne szó. a jogalkotó 
ugyanis elvileg olyan kötelezettséget írt elő az ügyész számára, amely-
nek a megszegéséért gyakorlatilag a bírót tette felelőssé.159

a strasbourgi bíróság szintén kifejti ítéleteiben, hogy „jogok-
nak nem teoretikusan, hanem ténylegesen és valóságosan kell 
érvényesülniük”.160

156 bárd, 1997b. i. m. 99. o.
157 Egyik gyakorló jogász barátom hívta fel a figyelmemet eme aforizmára.
158 be. 4. § (1) bekezdés
159 fázsi lászló: a bizonyítási teher értelmezésének gyakorlati kérdései bírói 
szemmel. Magyar Jog, 56. évf. 1. sz. 2009. 22. o.
160 vö. fejde v. sweden ügy; Meftah and Others v. france ügy
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a büntetőeljárás garanciarendszere szerteágazó. az alkotmányi 
garanciákat a jogalkotó még törvényben sem zárhatja ki, nem kor-
látozhatja és nem függesztheti fel, mert ez az alapvető jog lényeges 
tartalmának korlátozását jelentené.161 a be. egyes jogintézményekre 
vonatkozó rendelkezéseiben ezeknek közvetlenül tükröződniük 
és alkotmányos tartalommal érvényesülniük kell. ilyen minde-
nekelőtt az alkotmány 57. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdé-
se egymásra vonatkoztatásával megállapított – az Egyezmény 6. 
cikkében szabályozott – tisztességes eljárás, a független, pártatlan 
bíróság követelménye.162

bihari Mihály az egyik alkotmánybírósági határozathoz fűzött kü-
lönvéleményében – helyesen – kihangsúlyozza, hogy „fokozott körül-
tekintéssel kell eljárnia a kódex jellegű törvények – ezek támadott ren-
delkezései – alkotmányossági vizsgálata során, és a normák lehetséges 
kíméletének szem előtt tartásával, a döntést úgy kell meghozni, hogy 
annak a kódex szabályozásának egészére kiható következményeivel 
előre számolni kell”.163

Hack szerint „a büntető igazságszolgáltatást meghatározó jogi 
gondolkodásmód a mai napig is a szó rossz értelmében véve kon-
zervatív és etatista.”164 a helyzet – meglátásom szerint – azért ko-
rántsem ennyire borús, hiszen csupán egyetlen egy lépés választ el 
minket attól, hogy a magyar büntetőeljárás megfeleljen az európai 
elvárásoknak és az alkotmánybíróság által kimunkált tisztességes 
eljárás követelményének, amivel ismét a modern büntetőjog zász-
lóshajójára kerülhet. Ez pedig a bíró teljes kizárása165 a bizonyítás-
ból, ami sor kerülhet akár egy újabb, az alkotmánybíróság gépezetét 
beindító indítványra.166 Ezzel talán értelmet nyerhet az ügyész kö-

161 42/1993. (vi. 30.) ab határozat
162 20/2005. (v. 26.) ab határozat
163 Uo.
164 Hack, 2008a. i. m. 102. o.
165 Ez alatt a bírói kihallgatást is értem. Hogy milyen veszélyeket rejt a bírói 
 kihallgatás rendszere lásd még: Kardos renáta – Kiss anna: az ügyész szerepe a 
büntetőeljárásban. in: Kriminológiai tanulmányok, 40. köt. budapest, Országos 
 Kriminológiai intézet, 2003. 240. o.
166 lásd: függelék
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telező részvétele, és ezután már csak azon lehetne vitatkozni, hogy 
van-e különbség voltaképpen a büntető,- és polgári per között – a 
tárgyától eltekintve; a bíróság nézőpontjából vizsgálva – és hogy va-
lóban szükség van e két bírósági eljárási rendszerre. Ezen érdekes 
téma azonban túlmutat jelen értekezés keretein.

a be. reformjában tehát addig a pontig kell elmenni – és ezzel 
szükségképpen frappáns választ adtunk bárd bon mon-jára is – még 
a részvétel az eljárásban attól függetlenül vállalható lesz, hogy mely 
eljárási szerepe vár ránk (sic!).167

Dolgozatomat a 20. század nobel-díjas filozófusa, bertrand russell 
gondolatával zárom:

„a tudomány emberének nemcsak az a feladata, hogy megbirkózzék 
a tudományokkal, amelyeknek az ember a tárgya, hanem - és ez már 
sokkal nehezebb dolog - rá is kell vennie a világot, hogy szívlelje meg 
azt, amit ő felfedezett. Ha ezt a vállalkozást nem koronázza siker, az 
ember önmagát fogja elpusztítani a félúton megrekedt okosságával.”

167 Pócza, 2007. i. m. 231. o.
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függEléK

a Magyar Köztársaság alkotmánybíróságának!
1015 budapest, Donáti utca 35-45.
1535 budapest, Pf. 773

tisztelt alkotmánybíróság!

Cséffai attila Csaba, 5600 békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám alatti 
lakos

i n d í t v á n y o z o m, 

hogy az alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXii. törvény (a továb-
biakban: abtv.) 1. § b/ pontja, 21. § (2), valamint 37. § alapján az alkot-
mánybíróság állapítsa meg alkotmányellenességét és semmisítse meg 
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény (a továbbiakban: be.) 
alábbi rendelkezéseit, mivel azok az alaptörvény 2. § (1) bekezdésével és 
az 57. § (1) bekezdésével ütköznek. a be. alábbi rendelkezéseit támadom:
- a bíróra telepített bizonyítási terhet (kötelezettség) előíró rendel-
kezéseket
be. 75. § (1) bekezdésének második mondata; be. 305. § (1) bekezdése; 
be. 351. § (2) bekezdésének a.) pontja és a b.) pont második fordulata; 
valamint szoros tartalmi összefüggés alapján be. 353. § (1) bekezdése 
és a be. 268. § (1) bekezdésben szereplő „hivatalból vagy” szövegrész
- a bíró által történő kikérdezési rendszerét
be. 268. § (4) bekezdésben szereplő „illetőleg a különösen védett 
tanúhoz a tanács elnöke tesz fel kérdést” szövegrész; be. 290. § (1) 
bekezdésben szereplő „a tanács elnöke, majd” szövegrész; be. 291. § 
(4) bekezdésben szereplő „illetőleg hivatalból” szövegrész; be. 293. § 
(1) bekezdésében fellelhető „a tanács elnöke a tanút […] kihallgatja” 
szövegrész; be. 297. § (1) bekezdésében megtalálható „illetőleg hi-
vatalból” szövegrész; be. 305. § (3) bekezdésének második mondata
- a bíró előzetes irattanulmányozását
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be. 72. § (4) bekezdésben található „bírósághoz” szövegrész; be. 219. 
§ (1) bekezdésének teljes második mondata; valamint szoros tartal-
mi összefüggés alapján be. 263. § (1) bekezdésben szereplő „az ügy 
iratainak a bírósághoz érkezését” szövegrész

indokolás

a büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól el-
különül [be. 1. §], valamint abból, hogy a vád bizonyítása a vádlót 
terheli [4. § (1) bek.] következik, hogy a vád megalapozása a vádló 
feladata. a szóban levő alapvető rendelkezések érvényesülését a bi-
zonyítás és a tényállás megállapítás ennek megfelelő szabályozásán 
keresztül biztosíthatta volna a jogalkotó, aminek a be. bizonyításra, 
illetőleg bírósági eljárásra vonatkozó szabályai körében még a nyo-
mait sem fedezhetjük fel.
bár a be. 75. § (1) bekezdésének második fordulata kimondja, hogy 
ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alá-
támasztó bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására – 
„alkalmazása azonban kockázattal jár”. [lásd: a fővárosi bíróság 
2006. június 12-i kollégiumi ülés alapján készült összefoglalójából, 
2006.El.ii.C.6/10. szám] Ugyanis miután megmaradt a bíróságnak 
a be. 75.§ (1) bekezdésében szereplő, a tényállás valósághű megálla-
pítására vonatkozó kötelezettsége, a hivatalból való bizonyítás lehe-
tősége, a bíróság a bizonyítási eljárás során minden olyan rendelke-
zésre álló bizonyíték megvizsgálására és értékelésére köteles, amely 
a tényállás tisztázásához szükséges. Ha egy rendelkezésre álló, tehát 
ismert, de az ügyész által nem indítványozott bizonyíték megvizs-
gálását a bíró elmulasztja, és ez vezet az ítélet megalapozatlanságá-
hoz (felderítetlenség), akkor a másodfokú bíróság, vagy bizonyítás 
kiegészítés útján küszöböli ki a megalapozatlanságot, vagy ha ez 
nem lehetséges, hatályon kívül helyezéssel él.
az a tény, hogy a vád bizonyítási hiányosságainak hivatalból történő 
pótlása az ítélkező bíró számára nem tilos, sőt a bírói gyakorlat egye-
nesen kötelezettségként írja elő számára, az „eljárási feladatok meg-
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osztásának elvébe ütközik, s a bíróság pártatlanságát is kétségessé 
teheti.” [KirÁly, t.: Büntetőeljárási jog. Osiris Kiadó, budapest, 
2008. 246.] Ez még akkor is így van, ha a bíró bizonyításban betöltött 
szerepe „csupán” fakultatív, hiszen benne rejlik annak a lehetősége, 
hogy a bíró akár a vád, akár a védelem funkcióját átvegye. az a jogi 
szabályozás pedig, amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi, 
arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy ez az alkotmányel-
lenes jogkövetkezmény az ügyek hány százalékában következik be. 
„valamely rendelkezés alkotmányellenességének megítélése ugyanis 
nem matematikai kérdés.” [46/1991. (iX. 10.) ab határozat]

„a pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás alá vont 
személy iránti előítélet-mentesség és elfogulatlanság követelményét 
támasztja a bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a 
bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az 
eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell ke-
rülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró pár-
tatlansága tekintetében.” [67/1995. (Xii. 7.) ab határozat]
az Emberi jogok Európai bírósága kifejti, hogy a „funkcióhalmozó-
dás”, vagyis azon eset, amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálat-
tal vagy a váddal kapcsolatos feladatokat is ellát, a bíróság szerint 
jogos kételyeket ébreszt a pártatlanságával kapcsolatban. alapvető 
kérdés, hogy a bíró, aki a felek felett áll, a felektől különüljön el. 
a büntetőeljárás feltétele a vád, amelyet a védelem támad, ezért a 
bíró elkülönültsége úgy biztosítható, ha a vádat nem ő fogalmazza 
meg, a váddal kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy 
látja el. a vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos 
személy által történő ellátása önmagában alkalmas a bíró pártatlan-
ságának megkérdőjelezésére, függetlenül attól, hogy milyen szemé-
lyes magatartást tanúsított. [Case of De Cubber v. belgium]

a hatályos büntetőeljárási jogunkban keverednek az anyagi és ala-
ki igazságosság érvényre jutásának mechanizmusai. Úgy vegyíti az 
egyiket a másikkal, hogy egyiknek sincsenek meg az alkotmányos 
feltételei, sőt az egyik feladathoz szükséges alkotmányos feltételek 
megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetővé. az alkotmány-
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bíróság több döntésében kimondta, hogy „Ha egy, az anyagi igazsá-
gosság érvényesítésére vagy a törvényben való tévedés kiküszöbö-
lésére szolgáló jogintézmény […] pontos eljárási garanciák nélkül 
működik, akkor a jogbiztonság sérelmet szenved.” [lásd például: 
9/1992. (i. 30.) ab határozat] Kimondásra került az is, hogy a diszk-
recionális jogosítvány eleve nem lehet kényszerítően szükséges 
módja akár a törvényesség, akár az anyagi igazságosság megvalósí-
tásának a jogállam stabilitást adó alapértékei kárára. a törvényes-
ség, illetve az anyagi igazságosság önkényes válogatás szerinti érvé-
nyesülése nem alkotmányos [9/1992. (i. 30.) ab határozat].

az anyagi és alaki igazságosság ütközésénél az alaki igazságosság 
előbbre való. az alkotmány „az anyagi igazság érvényesülésére” 
éppúgy nem biztosít (nem biztosíthat) alanyi jogot, mint ahogy 
arra sem, hogy egyetlen bírósági ítélet se legyen törvénysértő. Ezek 
a jogállam céljai és feladatai, amelyek megvalósulása érdekében 
megfelelő – elsősorban eljárási garanciákat nyújtó – intézményeket 
kell létrehoznia, és az érintett alanyi jogokat garantálnia. az alkot-
mány tehát az anyagi igazság érvényrejuttatásához szükséges és az 
esetek többségében alkalmas eljárásra ad jogot. az 57. §-a bírósági 
eljáráshoz biztosít alanyi jogot, s nem azt garantálja, hogy annak 
eredménye minden esetben helyes lesz. [9/1992. (i. 30.) ab határo-
zat] az alkotmánybíróság azt is leszögezte, hogy „nincs olyan szük-
ségesség, amely miatt a tárgyalás „tisztességes” voltát arányosan 
ugyan, de korlátozni lehetne” [6/1998. (iii. 11.) ab határozat]. az 
alkotmányos büntetőjog alapintézményei legtöbb esetben ugyanis 
fogalmilag sem relativizálhatók, s nem képzelhető el velük szem-
ben mérlegelhető más alkotmányos jog vagy feladat. a büntetőjogi 
garanciák ugyanis már egy mérlegelés eredményét tartalmazzák. 
[11/1992. (iii. 5.) ab határozat] az alkotmánybíróság 14/2004. (v. 
7.) ab határozatában már nyíltan hangsúlyozta, hogy a büntető-
eljárás szabályrendszerének megalkotásakor a tisztességes eljárás 
követelményei az eljárás szereplőinek jogai és védelme érdekében 
olyan garanciákat is megkívánnak, amelyek még az (anyagi) igazság 
megállapításának lehetőségeit is szűkíthetik.
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az indítványozó véleménye szerint a be. 305. § (1) bekezdése, a 
be. 75. § (1) bekezdésének második mondata, valamint mindezzel 
összefüggésben a be. 351. § (2) bekezdésének a.) pontja és a b.) 
pont második fordulatával alkotmányellenes, mert a hivatalból 
történő bizonyítás funkcióhalmozást tesz lehetővé, mely sérti a 
pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjogot, és emellett a 
jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményének sem 
felel meg.

a be. 268. és 353. §-ainak hivatkozott rendelkezései szoros (tar-
talmi) összefüggés okán szintén alkotmányellenesek, mivel azok 
tartalmát adó hivatalból való bizonyítást az indítvány annak minő-
sítette. [az alkotmánybíróság ez irányú gyakorlatára lásd: 10/1990. 
(iv. 27.) ab határozat]

a bíró által történő kihallgatási és kikérdezési rendszert előíró 
eljárási szabályok szintén a hivatalból való bizonyítás okán találtatik 
alkotmánysértőnek, emellett azonban a vádlott számára a jelenle-
gi szabályozás még olyan látszatot is teremthet, hogy nemcsak az 
ügyészt, hanem a bírót is a bűnösségének megállapításának célja 
hajtja. E vonatkozásban pedig az alkotmánybíróság 17/2001. (vi. 
1.) ab határozatában elvi éllel szögezte le, hogy alkotmányellenes 
egy eljárásjogi intézmény olyan szabályozása, amely azon elv ellen 
hat „hogy a bírónak nem csak pártatlannak kell lennie, hanem pár-
tatlannak is kell látszania”.

az indítványozó kiemeli, hogy amennyiben a fenti két intézmény 
alkotmányellenességét elismerjük, úgy szükségképpen alkotmány-
ellenessé válik a bíró előzetes irattanulmányozása is. a tárgyalás 
primátusa tételéből nyilván következik, hogy a nyomozás során 
keletkezett iratoknak csak egy részét ismerje meg a bíróság. Így 
biztosítható a tárgyalás önálló megismerési funkciója, ily módon 
garantálható, hogy a bíróság elsődlegesen a tárgyaláson történtek 
alapján hozza meg döntését. az előzetes irattanulmányozás ugyanis 
az elfogultság melegágya.

tisztelt alkotmánybíróság! a részletesen kifejtett álláspontom sze-
rint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény hivatkozott 
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rendelkezései sértik az alkotmány 2. § (1) és 57. § (1) bekezdéseinek 
rendelkezéseit, ezért indítványozom megsemmisítésüket. 
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