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A bíróság elé állítást hagyományosan a magyar büntető eljárás egyszerűsítő és gyorsító 
különeljárásaként a generál- és a speciálprevenció hatékony eszközének tekintik. Ahhoz, 
hogy valóban érvényesüljönek a deklarált célok, arra van szükség, hogy az érintett ügy az el-
követés után rövid időn belül a bíróság elé kerüljön. Mindez a tisztességes eljáráshoz való 
jog, azon belül is az eljárás észszerű időtartamon belüli elbírálásának követelményével van 
összefüggésben, s e követelményt nemzetközi szinten az ensz polgári és politikai jogok 
egyezségokmánya1, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezmény,2 továbbá Alaptörvényünk3 is rögzíti. 

A tisztességes eljáráshoz való jognak több szegmensét tartalmazza Alaptörvényünk, így 
többek között a nyilvánosság elvét, a törvény által felállított független és pártatlan bíróság 
kritériumát, a „fair” eljárás követelményét, valamint az ügy észszerű időn belül való elbírá-
lását. A tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét azonban nem okozhatja a hazai büntetőel-
járás gyorsítása, tehát a hatékonyság a jogbiztonságot,így végső soron a jogállamiságot nem 
veszélyeztetheti. 

1 Hazánk az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel hirdette ki az egyesült nemzetek közgyűlése XXi. ül-
ésszakán, 1966. december 16-án elfogadott polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát ( a 
továbbiakban ppje). A ppje 14. Cikk 3. pontjának c) alpontja szerint: „Az ellene emelt vád elbírálása-
kor mindenkinek teljes és egyenlő joga van legalább a következő biztosítékokra:indokolatlan késedelem 
nélkül tárgyalják az ügyét”.

2 Magyarország az 1993. évi XXXi. törvénnyel ratifikálta. Az egyezmény 6. cikke szabályozza a tisztessé-
ges eljáráshoz való jogot, melynek 1. pontja szerint: „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény 
által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, 
és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntető-
jogi vádak megalapozottságát illetően.”

3 szabadság és felelősség fejezet: XXiv. cikk (1) bekezdés: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a ha-
tóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvény-
ben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.
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Az Alkotmánybíróság a különeljárásokkal kapcsolatos elvi jellegű megállapításait rész-
ben még a Magyar köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénnyel összefüggés-
ben, valamint részben az 1973. évi i. törvény alapján fejtette ki. A 14/2004.(v.17.) Ab ha-
tározatában azt rögzítette, hogy „az államnak a társadalommal szembeni alkotmányos köteles-
sége a büntetőigény késedelem nélküli érvényesítése, amely a jogállamiság normatív tartalmából 
és a tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjogból vezethető le.”

Abüntető igazságszolgáltatásunk egyik tradicionális problémája az eljárás elhúzódása. 
Az igazságszolgáltatás a „legnagyobb bűnt” azzal valósítja meg, ha az elkövetett bűncselek-
ményre csak évekkel később ad választ. A késedelem veszélyezteti az eljárás sikerét, a kisza-
bott büntetés, az alkalmazott intézkedés várhatóan képtelen lesz a megfelelő eredményt elér-
ni, értelmét, hatékonyságát veszti, vagyis rontja a nevelő hatást, és csökkenti az igazságszol-
gáltatás tekintélyét (lajtár 2008, 4-5). emiatt az eljárás időszerűsége alapvető jogállami kö-
vetelmény. A büntető igazságszolgáltatás gyorsítása azonban nem járhat a tisztességes eljárás 
sérelmével, vagyis a hatékonyság nem állhat szemben a jogbiztonsággal.

ez némiképp ellentmondásosnak hat, hisz a jogbiztonság a jogállamiság szerves része. A 
jogállamiság azonban nemcsak az elkövetett bűncselekmények minél eredményesebb üldözé-
sét követeli meg, hanem elvárja az államtól, hogy e tevékenysége során tisztelje az alapvető jo-
gokat és biztosítsa védelmüket (Antali 2018, 22-29). Az Alkotmánybíróság a 6/1998. (iii. 
11.) Ab határozatában megállapította, hogy a fair eljárás olyan minőség, amelyet az eljárás egé-
szének és körülményeinek figyelembevételével lehet csupán megítélni. ezért az eljárás lehet fair 
egyes részletek hiánya ellenére éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára méltány-
talan, igazságtalan vagy nem tisztességes. [AbH 1998, 91., 95.] Az Alkotmánybíróság számos 
határozatában pontosította, hogy konkrét esetben mi értendő tisztességes eljáráshoz való jo-
gon.4 tanulmányomban az 1973. évi i. törvény, az 1998. évi XiX. törvény és a 2017. évi XC. 
törvény, tehát az utolsó három büntetőeljárási törvény bíróság elé állításra vonatkozó szabálya-
it vetem össze, a hasonlóságokat és a különbségeket elemzem, valamint néhány - álláspontom 
szerint – módosításra szoruló szakaszt illetően teszek megállapításokat.

A bíróság elé állítás, mint külön eljárás 

A külön eljárások között szabályozott bíróság elé állításnak az a célja, hogy lehetővé tegye az 
ügy gyors elbírálását olyan egyszerűbb megítélésű ügyek esetén, amelyeknél az egyéni és az 
általános megelőzés követelményének hatékony érvényesítéséhez fűződő nyomós közérdek 
negkívánja, miszerint a bűncselekmény elkövetését a lehető legrövidebb időn belül köves-
se büntetőjogi felelősségrevonás. A gyors elbírálás tehát hozzájárul a büntetés céljának ered-

4 58/1995. (iX.15.) Ab határozat (AbH 1995, 289)
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ményesebb eléréséhez, másrészt a sértett számára is előnyös (hiszen így előbb jut kártérítés-
hez, az őt ért sérelem jóvátételéhez vagy enyhítéséhez), de az elkövetéshez közel eső eljárás-
ban könnyebb a bizonyítékok beszerzése és biztosítása is (Akácz 2009, 1806). 

A jelenleg hatályos, 2018. július 1. napján hatályba lépett 2017. évi XC. törvény, az új 
be. szakítva a bíróság elé állítás korábbi, már megszokottnak tűnő szabályozásával és az ed-
dig egységes bíróság elé állítás időtartamát szétválasztotta mégpedig úgy, hogy tettenérés ese-
tében a cselekmény elkövetésétől számított 15 napon belül, míg a beismerés megléte esetében a 
gyanúsított kihallgatásától számított egy hónapon belül kell/lehet az ügyet bíróság elé állítani.

Mindhárom általam jelen tanulmányban vizsgált büntetőeljárásról szóló törvény a bíróság 
elé állítást külön eljárásként szabályozta/szabályozza. A bíróság elé állítás az ügyészség kezde-
ményezésén múlik, és az ügyészségre hárul az elvégzendő feladatok legnagyobb hányada, ame-
lyek egy részét igaz, hogy az ügyészség „átruházhatja” a nyomozó hatóságra (védő kirendelés, 
a bíróság által maghatározott időpont közlése a gyanúsítottal és védőjével), de a felelősség az 
ügyészségé marad, mert a bíróság elé állítás sikere vagy meghiúsulása az ügyészségen múlik ( 
az ügyek bizonyos hányadában a meg jelent terhelten illetve távolmaradó védőn).Az új be. 
szabályozása szerint az ügyészség a büntetőeljárás vizsgálati szakaszától kezdve az ügy ura: „rá-
lát” a gyanúsított kihallgatása után az ügy egészére, irányítási jogköre a gyanúsított kihallga-
tása után nyílik meg, és ha alkalmasnak találja az ügyet akár az elkövetéstől számított 15 na-
pon belül (tettenérés esetében), akár a gyanúsított kihallgatásától számított egy hónapon be-
lül ügydöntő határozattal zárulhat az ügy. A bíróság elé állítás néhány feltétele az idők folya-
mán némileg változott, azonban bizonyos feltételek változatlanok maradtak.

A feltételek konjuktívak: bármely feltétel hiánya a bíróság elé állításnak akadályát képe-
zi. először a „változatlan, majd a „változó” feltételeket tekintem át.

A változatlan feltételek

bíróság elé állításra kerülhet sor, ha:
• az ügy egyszerű megítélése, 
• a bizonyítási eszközök rendelkezésre állnak, 
• az elkövetőt a bűncselekmény elkövetésén tettenérték vagy ha a terhelt a bűncselek-

mény elkövetését beismerte, 

Az ügy megítélése egyszerű

A gyors elbírálás feltétele, hogy az ügy ténybelileg és jogilag egyszerű legyen. Az esetek több-
ségében az ügy megítélése és a tényállása szorosan összefügg, ugyanis amennyiben a tényál-
lás szerteágazó, bonyolult, úgy valószínűleg a cselekmény jogi minősítése sem lehet egysze-
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rű, így bíróság elé állításnak sem lehet helye.Ugyanakkor több elkövető esetében is sor ke-
rülhet bíróság elé állításra, ha a cselekmény ténybeli és jogi megítélése egyszerű, ennek a kí-
vánalomnak mindkét tartalmi elemre nézve teljesülnie kell (kónya 2018, 934).

A ténybeli egyszerűség nem csak azt jelenti, hogy a vád tárgyává tett tényállás megértése, az 
egyes tények feltárása ne kívánjon jelentősebb idő és értelmezési ráfordítást, hanem azt is, hogy 
tényállás tisztázása, így különösen az ehhez szükséges bizonyítás rövid időn belül elvégezhető 
legyen (Megyeri 2018, 1471). kónya istván ehhez hozzáfűzi azt is, hogy cselekmény ténybe-
li megítélésének egyszerűsége abban is megmutatkozik, amikor a cselekmény nem szerteága-
zó, bonyolult, és a bizonyítékok közvetlenek, vagy legalábbis a közvetettek mellett túlsúlyban 
vannak. Ajogi megítélés egyszerűsége a megállapított tényállás és annak jogi minősítése valamint 
a ebből eredő jogkövetkezmények közötti kapcsolatra utal, amelynek mentesnek kell lennie 
az ellentmondásos következtetések lehetőségétől és így a hosszadalmas, illetve szerteágazó jogi 
értékelési tevékenységtől (Megyeri 2018, 1471). Más álláspont szerint a jogi megítélés akkor 
egyszerű, ha az alapvető jogi kérdések: a büntethetőséget kizáró vagy megszüntető okok fenn-
forgása, a bűnösség kérdése, a jogi minősítés könnyen eldönthető, s e kérdések kapcsán egysé-
ges a jogértelmezés, illetőleg az ítélkezési gyakorlat (kónya 2018, 934-935).

Az az ügy, amelyben különösen védett tanú, tanúvédelmi programban résztvevő személy 
szerepel, vagy amelyben titkos adatszerzést végeztek, ténybelileg egyszerűnek eleve nem te-
kinthető, ennélfogva előállításra nem vihető (Akácz 2009, 1808).

lehetséges például, hogy a sorozatos pince- illetve présház betörések kiterjedt bizonyí-
tást igényelnek, jogi megítélésük akár egyszerű is lehet, de nem minden esetben. (Az érték 
meghatározása aránylag egyszerűnek is tűnhet a sértett elmondását alapulvéve, de ha az el-
követő vitatja az értéket, igazságügyi tárgyszakértő kirendelése nem mellőzhető, az üzletsze-
rűség a bűncselekmények elkövetésének időpontja és száma alapján lehet egyszerű, a foly-
tatólagos elkövetés meghatározása viszont lehet bonyolult, ha nem tudjuk az elkövetések 
konkrét időpontját (azonos napon történtek vagy egymást követő időintervallumokban), 
vagy nem ismert a sértett személye. A fegyveres rablás, ‒ amelynek büntetési tétele 5-10 
évig terjedő szabadságvesztés ‒ egy rövid, egyértelmű és teljeskörűen bizonyított tényál-
láson alapulhat, ugyanakkor jelentősebb jogértelmezési tevékenységet kívánhat, egyrészt a 
bűncselekmény tárgyi súlya és így a lehetséges jogkövetkezmények súlyosságából adódóan 
(Megyeri 2018, 1471). súlyos testi sértés bűntette esetében, amelynek tényállása lehet a kö-
vetkező: „X. előzetes szóváltást követően ököllel megüti Y.-t az arcán, akinek ennek következté-
ben eltörik az orrcsontja, amely nyolc napon túl gyógyuló sérülés.” A nyolc napon túl gyógyuló 
sérülés megállapítása igazságügyi orvosszakértői kompetenciába tartozik, így, habár a tény-
állás ténybeli és jogi megítélése egyszerű, azonban a bizonyíték beszerzése hosszabb időt vesz 
igénybe. Azt, hogy az ügy megítélése egyszerű-e az ügyészség feladata állást foglalni, és ezt a 
döntését a bíróság sem bírálhatja felül, azaz a bíróság ezen feltétel hiánya miatt a bíróság elé 
állítástól nem zárkózhat el. 
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A bizonyítási eszközök rendelkezésre állnak 

ennek a feltételnek a bíróság elé állítás keretében tartott tárgyaláson kell maradéktalanul 
teljesülnie. tehát, ha a bíróság elé állítást megelőző vizsgálati szakaszban nem került sor egy 
tanú kihallgatására, de a tanú a bíróság elé állítás időpontjában megjelenik bíróságon akkor 
a bizonyítási eszközök hiányára nem lehet hivatkozni. A bizonyítékok, bizonyítási eszközök 
tárgyalásra történő prezentáláséért az ügyészség a felelős, és a bíróság szabadon dönthet ar-
ról, hogy a szolgáltatott bizonyítási eszközök köre az érdemi döntés ilyen rövid időn belüli 
meghozatalához számára elégségesek-e (Megyeri 2018, 1472).

tettenérés illetve ha a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte 

A tettenérés5 fogalmát az ítélkezési gyakorlat a büntető anyagi jog és a büntetőeljárás tekin-
tetében is egységesen értelmezi. A tettenérés így a mai joggyakorlat szerint a nyelvtani foga-
lomnál tágabb kört ölel fel, nem csupán az elkövetőnek a cselekmény véghezvitele közben 
történt leleplezését jelenti, hanem a tettenérés megállapítható akkor is, ha a helyszínről tá-
vozó elkövetőt közvetlenül szemmel tartva nyomon követik, és megszakítás nélkül üldözik 
(bH 1983.227.). 

Dr. Akácz józsef a tettenérés fogalma alá tartozónak tartja, ha az elkövető a bűncselek-
mény törvényi tényállását – részben vagy egészben – szemtanú jelenlétében hajtja végre, il-
letve ha a bűncselekmény véghezvitelét észlelők az elkövetőt üldözés közben, illetve a hely-
színről távozóban fogják el, minthogy ezekben az esetekben a tárgyi bizonyítékok az elköve-
tőnél többnyire még megtalálhatók (Akácz 2009, 1808).

Az 1998-as be. kötelezően azt írta elő, hogy „tettenérés esetén a terheltet a bűncselekmény 
elkövetésétől számított 15 napon belül bíróság elé állítja,” amely álláspontom szerint a „köte-
lező előírás” ellenére sem volt mindig kivitelezhető. A bíróság elé állítás időpontját nem az 
ügyészség határozta meg,6 és ha a bíróság kapacitás hiányában nem tudott a bíróság elé ál-
lításra időpontot biztosítani, azt érezhette az ügyész, hogy hiábavaló volt az alapos szerve-
zés és a gyors munka. 

5  A „tettenkapás” az 1896-os bp-ben is ismert volt. eseteit a bp.142. §-a határozta meg, így: 1.ha valaki a 
tettest vagy részest bűncselekményen rajta éri, 2. ha valaki, mint szemtanú vagy szemtanú által figyelmez-
tetve, a tettest vagy részest azonnal a bűncselekmény elkövetése után elfogta vagy űzőbe vette.

6 bár az 1998. évi XiX. törvény 519. §- a azt tartalmazta, hogy „Az ügyész a bíróság elé állítás időpontjáról 
haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot”, és ezen szabályozás alapján úgy tűnt, mintha az ügyészség „álla-
pította volna meg a bíróság elé állítás időpontját. A 2002. évi i. tv. módosította a korabeli be. ezen §-át: 
„Az ügyész haladéktalanul értesíti a bíróságot, ha a vádlottat a bíróság elé kívánja állítani, ebben az eset-
ben a bíróság nyomban kitűzi a tárgyalást.” 
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tettenérés esetében nem volt, és úgy vélem ma sincs jelentősége annak, hogy a bíróság 
elé állítandó terhelt a bűncselekmény elkövetését beismeri, tagadja, esetleg a vallomástételt 
megtagadja, tehát él a hallgatás jogával. 

A változó feltételek
Hatáskör

Az 1973. évi be. a bíróság elé állítás szabályai között elsőként azt rögzítette, hogy „járásbí-
róság illetőleg katonai bíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények” esetében lehetséges a 
bíróság elé állítás, majd a járásbíróság elnevezés „helyi bíróságra” módosult az 1983. évi ii. 
törvény 7. § (2) bekezdése révén.

A közlönyállapotú 1998. évi XiX. törvénynél kimaradt az a szabály, hogy helyi bíróság 
vagy katonai büntetőeljárásra tartozó bűncselekmények esetében lehetséges a bíróság elé ál-
lítás, ezt a be. 2002. évi i. tv. pótolta,7 amely 2003. július 1-jén lépett hatályba. 

egyes külön eljárások speciális rendelkezései az előállításos eljárásban ugyancsak általá-
nos jellegűnek tekintendők, hiszen a katonai büntetőeljárás vagy a fiatalkorúak elleni eljárás 
sajátos szabályai a katona, illetve fiatalkorú ügyének előállításos eljárásban történő elbírálá-
sa esetén is irányadók (Akácz 2009, 1808).

A törvényhozó kizártnak tartotta illetve tartja, hogy magánvádló illetőleg pótmagánvád-
ló nem indítványozhatja a terhelt bíróság elé állítását, annak ellenére, hogy a bírósági tár-
gyaláson a pótmagánvádló a bírósági eljárásban – ha törvény másképp nem rendelkezik – az 
ügyész jogait gyakorolja tehát a pótmagánvádló és a magánvádló az ügyészt megillető jogo-
sítványok egy részével élhet csupán, mégpedig a vádképviselet körében azokkal, amelyeket a 
törvény megenged, illetve nem tilt, a bíróság elé állítással kapcsolatos jogosítványok pedig a 
„tiltó listán” szerepelnek (Akácz 2009, 1809).

7  2002. évi i. törvény 253. § (1) bekezdése: A módosítás javaslatának indokolása: a bíróság elé állítás fel-
tételeit szabályozó 517. §-át pontosítja, amikor a hatályos szabályozást fenntartva, akként rendelkezik, 
hogy bíróság elé állításnak csak a helyi bírósági hatáskörbe, illetőleg katonai büntetőeljárásra tartozó 
ügyben van helye. A be. eredeti szövege ezt a megszorítást nem tartalmazta, ugyanakkor nem indokolt, 
hogy olyan büntetőügyben is bíróság elé állítás során tisztázzák a terhelt felelősségét, amely a be. 16. §-a 
(1) bekezdésének a)-g) pontjának valamelyik rendelkezése alapján megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 
Aztán a 2006. évi li. törvény kivette ezt a szövegből. (hatályos 2006. július 1-től). így a terheltet nem-
csak a helyi bíróság hatáskörébe, illetőleg a katonai büntetőeljárás alá tartozó bűncselekmény, hanem az 
1998. évi XiX. törvény 16. § (1) bekezdése értelmében első fokon törvényszéki hatáskörbe tartozó min-
den olyan bűncselekmény miatt bíróság elé lehet állítani, amelynek törvényi büntetési tétele a nyolcévi 
szabadságvesztést nem haladja meg, s a XXiv. fejezetben foglalt eljárás további feltételei is fennállnának 
(Akácz 2009, 1808).
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A bíróság elé állítható bűncselekmények köre és büntetési tétele 

ezen feltétel megállapításánál a btk. különös részében megállapított büntetési tételke-
ret felső határa értendő. bíróság elé állításnak egyébkéntbűnhalmazat esetén is helye le-
het (ilyenkor a halmazati büntetésként kiszabott szabadságvesztés tartama a nyolc évet is 
meghaladhatja), az előállítás valamennyi egyéb feltételének (az ügy egyszerű megítélése, 
bizonyítékok rendelkezésre állása stb.) azonban a bűnhalmazatban álló bűncselekmények 
minedegyike kapcsán fenn kell állnia (Akácz 2009, 1808).

Az 1973. évi i. törvényöt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetési tétellel fenye-
getett bűncselekmények esetében tette lehetővé a bíróság elé állítást, amelyet az 1999. évi 
CX. törvény 106. §-a módosított, és 2000. március 1. napjától a nyolc évi szabadságvesztés-
nél nem súlyosabb fenyegetettségű bűncselekmények esetében tette lehetővé ezt a külön el-
járást. 2017. évi XC. törvény szakítva ezzel a bíróság elé állítható bűncselekmények bünte-
tési tételét tíz évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetében teszi ezt most 
lehetővé.  

Az időtartam 

Az időtartamok ismertetése előtt fontosnak tartom kiemelni, hogy a törvényalkotó elein-
te a bűncselekmény elkövetésének időpontjához kötötte azt az időintervallumot, amelyhez 
viszonyítva a bíróság elé állítást lehetővé tette, csak a későbbiek során vezette be a gyanúsí-
tott kihallgatásához kötött időpontot. A gyanúsított kihallgatásának időpontja a bíróság elé 
állítás lényegét „megtörheti”, ugyanis ha hónapokkal (netán évekkel később) később kerül 
sor a gyanúsított kihallgatására, „elveszik a lényeg”, tehát az, hogy bűncselekmény elköve-
tési időpontjához viszonyítva a lehető legrövidebb időn belül sor kerüljön az elkövető fele-
lősségre vonására. A kezdőnapnak egy bizonytalan időpontban bekövetkező eljárási aktus-
hoz (a gyanúsított kihallgatásához) rendelése nem feltétlenül szolgálja az időszerűség – eb-
ben az eljárástípusban immanens módon érvényesítendő – követelményét (Hevér, 2012).

Az 1973. évi i. törvény hosszú időn keresztül – hatálybalépésétől 1988. január 1. napjáig8 ‒ 
a bűncselekmény elkövetésétől számított hat napban határozta meg a bíróság elé állítást, amely 
nyolc napra módosult, végül 2000. március 1. napjától  tizenöt napban lett meghatározva.9

Az 1998. évi XiX. törvény az előző be. legutolsó módosítását alapulvéve a bűncselek-
mény elkövetésétől számított 15 napban határozta meg a bíróság elé állítás időpontját, az-
zal, hogy – amint azt már említettem – tettenérés esetében (elméletileg) ezt kötelezővé tet-

8 1987. évi iv. törvény 53. § (hatálybalépés: 1988. január 1. napja) 
9 1999. évi CX. törvény 106. § 



144 A bíróság elé állítás feltételeinek, szerepének változásA Az 1973. évi i. törvénytől nApjAinkig..

te. A 2009. évi lXXXiii. törvény10 még mindig a bűncselekmény elkövetésétől számított 30 
napot állapított meg a bíróság elé állításra. 

A következő módosítás „kettéválasztotta” a tettenérés esetére, illetve a terhelt beismerő 
vallomására alapított bíróság elé állítást: a 2011. évi lXXXiX. törvény11 tettenérés esetében 
az elkövetéstől számította a 30 napot, míg beismerés esetében a gyanúsított kihallgatásától. 

Az ezt követő újabb módosítás szerint „az ügyész a terheltet a gyanúsítottként történő 
kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé állíthatja, haa terhelt a bűncselek-
mény elkövetését beismerte.12 Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)-c) pontjában megha-
tározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén az ügyész a terheltet a gyanúsítottként törté-
nő kihallgatásától számított harminc napon belül bíróság elé állítja.13

tehát összefüggéseiben áttekintve az elkövetéstől számított 6 nap, 8 nap, majd 15 nap lett a 
bíróság elé állítás időtartama, végül ez 30 napra emelkedett. A törvényhozó a 30 napot először 
kettéválasztva alkalmazta: tettenérés esetében a bűncselekmény elkövetésétől rendelte számíta-
ni, beismerés esetében a gyanúsított kihallgatásától. ezt a „megoldási javaslatot” vette alapul a 
2017. évi XC. törvény azzal, hogy tettenérés esetében jelenleg a bűncselekmény elkövetésétől 
15 nap, míg beismerés esetében egy hónapon belül lehetséges az elkövető bíróság elé állítása. 

Az „egy hónap” ‒ a korábbi szabályozásokat figyelembe véve gyakorlatilag 30 napot je-
lent, és álláspontom szerint ezt pontossága okán szerencsésebb lett volna így „átvenni”. 

neuralgikus pontok

Aggályosnak tartom a védő kötelező jelenlétét illetve az őrizet, valamint a személyi szabad-
ságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedéssel érintett terheltek bíróság elé állítása kap-
csán a hatályos előírások, illetve folytatott gyakorlat egyes elemeit.

védő kötelező jelenléte 
A védő kötelező jelenléte minden bíróság elé állítandó ügyben álláspontom szerint nem indo-
kolt, annak ellenére, hogy a „fegyverek egyenlőségének elve” ezt elméletileg megköveteli, hi-
szen bíróság elé állítás esetében hiányzik a bírósági előkészítő szakasz: a bíróság nem kül-
di ki a vádiratot, amelyből a vádlott tudomást szerez „a vádról”, amely a fair eljárás egyik 
alapeleme.

10 2009. évi lXXXiii. törvény 43. §, amely 2009. július 13. napján lépett hatályba.
11 2011. évi lXXXiX. törvény 20. §, hatályos 2011. július 13-tól
12 Az 1998. évi XiX. törvény 517. § (1) bekezdését az 2011. évi Cl. törvény 67. §- a módosította
13 Az 1998. évi XiX. törvény 517. § (2) bekezdését a 2011. évi Cl. törvény 68. §-a módosította
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Az Alkotmánybíróság 25/1991. (v.18.) Ab határozatában foglaltak szerint „mivel a vád-
iratban foglaltak képezik a bíróság eljárásának és ítélkezésének ténybeli alapját és jelölik meg 
a vád által felhasználni kívánt bizonyítási eszközöket, a vádirat „birtoklása” alapvető fontos-
ságú a tárgyalásra felkészüléshez, mind a terhelt, mind a védő számára.14

bíróság elé állítás esetében az ügyészség látja el a bíróság előkészítő szakaszába tartozó felada-
tait: vádirat helyett feljegyzés15 készül, amelyet az ügyészség legkésőbb a bíróság elé állítást meg-
előzően kézbesít a terheltnek és védőjének, a tárgyaláson pedig a vádat az ügyész szóban ismerteti.

A tárgyalás előkészítésének hiánya és a szóbeli vádemelés, tehát a védelemhez való jog 
szempontjából jelentékeny részjogosultságokat korlátoznak (Antali 2018, 22-29). 

Ugyanakkor tegyük hozzá, bíróság elé állításra a fentebb írtakat alapulvéve egyszerűbb 
megítélésű ügyekben kerül sor, a védekezésre való felkészülésre sincs szükség annyi időre, 
mint egy bonyolult, mondjuk 20 vagy 60 vádlottas, több vádpontból álló gazdasági ügyben, 
ráadául tettenérés történt vagy a terhelt a bűncselemény elkövetését elismerte, és ezen kívül 
a bizonyítékok is rendelkezésre állnak. 

A védő szerepe a bíróság elé állítás során nem érinti a teljes eljárást. A nyomozás során, 
egészen addig, amíg az ügyész a bíróság elé állítás mellett nem dönt, a védőre semmilyen sze-
rep nem hárul (kivéve ha fiatalkorú az elkövető, vagy az ügyben a be. 44. §-a alapján felso-
rolt esetek miatt egyébként kötelező lenne a védelem). 

egészében véve is nehezen indolkolható a védőkényszer. „A vádlottak java része nem is 
tartja szükségesnek a védőket ebben a külön eljárási formában. A vádlott nem kéri, nem is 
érti miért szükséges, sőt sokszor kijelenti, hogy neki nem kell védő.” (fenyvesi 2001)

bíróság elé állítás esetében az, hogy az elkövetőt bíróság elé kívánjuk állítani nem a 
gyanúsítottkénti kihallgatása előtt derül ki (sem tettenérés, sem beismerő vallomáshoz kö-
tött esetben), hanem utána, így a gyanúsítottkénti kihallgatáson általában nem vesz részt a 
védő, kivéve, ha a terhelt ehhez ragaszkodik. Az esetek legnagyobb részében a kirendelt védő 
a bíróság elé állítandó terhelttel a bíróság elé állítás időpontjában találkozik a bíróság folyo-
sóján. feladata abban merül ki, hogy a terheltet felkészítse, hogy mi várható a bíróságon, te-
gyen-e vallomást az ügyben, vagy közölje, hogy a nyomozás során tett vallomását fenntart-
ja, és ezenkívül mást elmondani nem kíván.

A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 
32/2017. (Xii. 27) iM rendelet 7-9/A. §-ai 2018. július 1. napjától alapjaiban változtatták meg 
a kirendelt védők díjazását. felkészülési díj is megilleti a kirendelt védőt, aki, ha a bíróság elé ál-
lítandó gyanúsított kihallgatása után rendelik ki ( az esetek legnagyobb részében) egy percet sem 

14 25/1991. (v.18.) Ab határozat, AbH 1991,414,416)
15 A 2017. évi XC. törvény hatálybalépése csak a 11/ 2003. lÜ. utasítás 67. §-ának (1) bekezdése tartal-

mazta azt, hogy bíróság elé állítás esetében az ügyész feljegyzést nyújt be a bíróságra, ezt a be. most be-
emelte szabályai közé.
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tölt felkészüléssel. Miért is tenné? Hiszen „bagatell” (egyszerű megítélésű) ügyben rendelték ki, a 
bíróság elé állítás időpontjában kezébe nyomják a kb. egy oldalas feljegyzést, bemegy a tárgyaló-
terembe, ahol elmond egy „sablonos” védőbeszédet. (Cseke – Csekéné kovács 2018, 97)

Cseke gábor és Csekéné kovács Anita tanulmányukban arra is kitértek, hogy egy 
áfalevonási joggal rendelkező ügyvéd díjazása más, mint akinek áfalevonási joga nincs, tehát 
ugyanazért a munkáért más-más díjazás illetti meg a kirendelt védőket.

álláspontom szerint, bíróság elé állítás esetében a be. 44. §-ában foglalt esetei közül az 
a), részben a b) illetve d) pontjában16 foglalt esetkörökben tartom indokoltnak a kötelező 
védői részvételt. 

Ha terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédfogyatékos, más okból beszédképtelen, vagy 
abban súlyos fokban korlátozott, továbbá – a beszámítási képességére tekintet nélkül – kó-
ros elmeállapotú illetve a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, a bíróság, 
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a terhelt indítványára, vagy azért mert az egyéb ok-
ból szükségesnek tartotta szerintem olyan védő kirendelési okok, amelyek a bíróság elé állí-
tás be. 723. § b) pontjában meghatározott „az ügy megítélése egyszerű” feltételének nem fe-
lelnek meg, legalábbis az egyszerű jogi megítélésbe „nem férnek bele”.

bíróság elé állítás alkalmával a terhelt tulajdonképpen minimális időn belül a bíróság előtt 
találja magát, és büntetőeljárási jogainak érvényesülése érdekében biztosítja a törvényhozó 
a védő kötelező jelenlétét, azonban felteszem a kérdést: valóban szükséges ez? kétségtelen, 
hogy tettenérés esetében is vannak a bíróság előtt tagadó terheltek és lesznek is.sem a koráb-
bi, sem a mostani büntetőeljárási törvény nem írta elő, hogy tettenérés esetében még beis-
merő vallomásra is szükség lenne).  Ugyanakkor a jelenlévő kirendelt védő a rendelkezésre 
álló tényszerű bizonyítékokat nem fogja negligálni, és védőbeszédét ugyanúgy el tudja mon-
dani, mintha a terhelt beismerte volna a bűncselekmény elkövetését. álláspontom szerint 
tettenérés esetében sem lenne indokolt védő kirendelése. 

kényszerintézkedések

Az 1973-as be. alapján lehetséges volt az őrizet: 72 órán túl ügyészi jóváhagyással az első tár-
gyalás befejezéséig tarthatott.17

16 be. 44. § a) a bűncselekményre a törvény öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés büntetés 
kiszabását rendeli b) a terhelt személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, más ügy-
ben letartóztatás, előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt áll, valamint, ha szabadságvesztést, elzárást 
vagy javítóintézeti nevelést tölt, d) a terhelt a magyar nyelvet nem ismeri. A b) pontban felsorolt okok 
közül előzetes kényszergyógykezelés esetében nem tenném lehetővé a bíróság elé állítást. 

17 1973. évi 347. § (1) bekezdés, ugyanakkor nem rendelkezett arról, hogy mi legyen az őrizettel, ha a bí-
róság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 
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Az 1979. évi 4 tvr. 45. §-a, amely módosította az akkor hatályban lévő büntetőeljárási tör-
vényt. A törvény rendelkezett arról, ha tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfele-
lően pótnyomozás szükséges, ez esetben a vádlott fogvatartása kérdésében a bíróság határoz.

Az 1994. évi XCii. törvény18 is módosította az 1973-as be.-t, és 1995. március 1. nap-
jától bíróság elé állítás esetében nem kerülhetett sor őrizetbe vételre. 

Az 1998. évi XiX. törvény 519. § (2) bekezdése szerint a bíróság elé állítás előtt elrendelt 
személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján 
tartott tárgyalás befejezéséig tart. Amennyiben a bíróság az iratok ügyészhez való visszakül-
déséről döntött, a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedésről való a 
bíróság hivatalból hozott döntést, nem volt szükség az ügyész indítványára.

2002. évi i. törvény19 ismét lehetővé tette az őrizetbevételt bíróság elé állítás céljából, 
amely 72 óráig tarthatott, az általános szabályok szerint. A személyi szabadságot elvonó 
vagy korlátozó kényszerintézkedés továbbra is a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás 
befejezéséig tarthatott, amelyről abban az esetben is, ha a bíróság az iratokat visszaküldte 
az ügyésznek, a kényszerintézkedés fenntartásáról vagy megszüntetéséről a bíróság döntött.

A 2009. lXXXiii. tv. 44. §-ának módosítása szerint „a bíróság elé állítás előtt elrendelt 
személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tartott 
tárgyalás befejezéséig tart. Ha az 517. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek is fennállnak, 
az őrizetbe vétel bíróság elé állítás céljából is elrendelhető.”20

A 2017. évi XC. törvény csak a 723. §-ban (tettenérés) felsorolt feltételek fennállása ese-
tében teszi lehetővé az őrizet, illetve személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszer-
intézkedés (távoltartás, bűnügyi felügyelet, letartóztatás, előzetes kényszergyógyítás)21 elren-
delését, amely a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. őrizetet elrendel-
ni a be. 274. § (2) bekezdés a) pontja alapján tettenérés esetében akkor lehet, ha az elköve-
tő személyazonossága nem állapítható meg. A 723. § alapján azonban a tettenérés esetén a 
bíróság elé állítás célja lesz az a további feltétel, amely az őrizetbe vételt lehetővé teszi akkor 
is, ha az elkövető személyazonossága megállapítható (kónya 2018, 936).

Amennyiben a bíróság az ügyiratokat az ügyészségnek visszaküldi, az általános szabá-
lyok szerint indítványra határoz a terhelt bírói engedélyes kényszerintézkedés meghosszabbí-
tásáról, elrendeléséről, illetve megszüntetéséről. ekkor az ügy visszakerül a vádemelést meg-
előző szakba, így a bíróság ‒ mintha nyomozási bíróként járna el ‒ az ügyész, illetve távol-
tartás esetében a sértett indítványára hoz döntést. elnapolás esetén az ügy bírósági szakban 

18 1994. évi XCii. törvény 16. §
19 2002. évi i. törvény 254. §
20 1998. évi XiX. törvény 519. § (2) bekezdésének módosítása
21 2017. évi XC. törvény 272. § (2) bekezdés b)-e) pontok
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marad, a bíróság immár hivatalból is dönthet a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedésről.22

A fentiekben ismertetett szabályozás alapján megállapítható, hogy a korábbi törvények 
lehetővé tették az őrizet illetve – mellőzve a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedések körébe tartozó jogintézmények felsorolását ‒ a „letartóztatás” elren-
delését, ami szerintem bonyolultabbá teheti/teszi a bíróság elé állítást, legalábbis ha a bíró-
ság elé állítás nem sikeres, hiszen akkor döntenie kell róla a bíróságnak: vagy indítványra 
vagy hivatalból. 

nem tartom teljes egészében „rossznak” a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedéseket bíróság elé állítás esetében, de csak akkor, ha azokat valóban „bíró-
ság elé állítás céljából” rendeltetjük el/ teszünk indítványt elrendelésükre. Megjegyzem, ha 
személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésére sor kerül bí-
róság elé állítás esetében, ez nagyon megbonyolítja az egész ügymenetet: 72 órán belül (ha 
ez alatt nem kerül sor a bíróság elé állításra) indítványt kell tenni a nyomozási bíróhoz, aki 
vagy elrendeli a kényszerintézkedést, vagy nem. Ha nem rendeli el, akkor fellebbezés esetén 
meg kell várni a másodfokú bíróság döntését, amely vagy helybenhagyja az elsőfokú bíróság 
döntését, vagy nem. tettenérés esetében a bíróság elé állításra 15 nap áll rendelkezésre, az 
idő pedig fogy… nem állítom, hogy bizonyos esetekben nem indokolt a személyi szabad-
ságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés valamelyikének elrendelése, de a tetten-
érést, mint feltételt alapul véve nagyon-nagyon gyorsan kell intézkedni: idő- és energiakölt-
séges az egész lebonyolítása, és ha meghiúsul a bíróság elé állítás, akkor kárba vész az egész.

indokolt lehet továbbá a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintéz-
kedés elrendelése erőszakos vagyon elleni bűncselekmény (rablás, kifosztás stb.) esetében, 
azonban például a távoltartás nyomozási bíró általi elrendelésére – a gyanúsított kihallgatá-
sa után – a bűncselekmény elkövetésétől számítva még később kerül(het) sor.

összefoglalás

kétségtelen tény, hogy a bíróság elé állítás olyan jogintézmény, amely ‒ ha sikeres – nagyon 
rövid időn belül az ügy kölcsönösen megnyugtató lezárását eredményezheti. Minden évben 
nagyobb a bíróság elé állított ügyek száma, elfogadottságát tehát statisztikai adatok is igazol-
ják. Ugyanakkor, ha a bíróság elé állítás meghiúsul, kárba vesznek a soron kívüliség kétség-

22 4/2007 bk vélemény: A 2012. évi C. törvény és az 1998. évi XiX. törvény egyes rendelkezéseinek ér-
telmezéséről. ii. (fenntartotta a 2/2013 (vii.8.) bk vélemény. Az iratoknak az ügyészhez való vissza-
küldés setén a bíróság úgy rendelkezik, hogy az előzetes letartóztatás a tárgyalás előkészítése során ho-
zott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az előzetes letartóztatást egy hónap elteltével a nyo-
mozási bíró hosszabbítja meg. 
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telen terhét is felvállaló törekvések. további feladatok is jelentkeznek, így a védő kirendelé-
sének visszavonásáról kell rendelkezni, védői díjat kell megállapítania stb. 

Megjegyzem a meghiúsult bíróság elé állításos ügyek nagy része büntetővégzés megho-
zatalával, kényelmesebb munkatempóban elintézhető, ami miatt viszont jogosan merül fel 
az a kérdés: megéri – e a sok munka, a gyorsaság, a szervezéssel töltött idő, és az esetleges 
többletköltségek? 

reméljük, hogy a válasz igenlő, mert a helyes jogpolitikai célok megvalósulásában je-
lentkező eredmény az erőfeszítéseket igazolhatja.
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