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LIPOVICS RÉKA, PALATINUS DIÁNA, PÖLÖSKEI ILDIKÓ, 
ZSIRAI BERNADETT 

KONSZENZUÁLIS ELJÁRÁSOK A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 

KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁSRA, A TÁRGYALÁSRÓL 
VALÓ LEMONDÁSRA ÉS A TÁRGYALÁS MELLŐZÉSÉRE 

A 2009/2010-es tanév első félévében megalakult asztaltársaságunk kutatási 
területe a büntetőjog, ezen belül is a büntetőjog alaki része.  
Dolgozatunk témájául a konszenzuális eljárásokat választottuk. Tudomá-
nyos munkánk célja a Be.-ben szereplő egyes egyszerűsítő külön eljárások - 
így a bíróság elé állítás, a lemondás a tárgyalásról és a tárgyalás mellőzése - 
szabályozásának, gyakorlatban való megvalósulásuknak közelebbi megvi-
lágítása. Témaválasztásunkat elsődlegesen ezen eljárások jelenkori aktuali-
tása, a büntetőjogban betöltendő sajátos helyzetük és céljuk indokolja. 
Tanulmányunkban a - teljesség igénye nélkül - bemutatásra kerül a kon-
szenzuális eljárások büntetőeljárásban való elhelyezkedése, szerepe, az 
eljárások csoportosítása, a fentebb már említett eljárások részletes bemuta-
tása - kitekintve az eljárások történeti kialakulására, fejlődésére is, és végül 
pedig egy rövid összegzéssel, konklúzióval zárjuk munkánkat. 

1. FEJEZET 
ELMÉLETI ALAPOK 

1.1. Bevezetés 
Egy büntetőeljárási törvényben minél több speciális eljárásra vonatkozó 
szabályt találunk, annál inkább megvalósul a büntetőeljárás differenciálá-
sa.1 Ennek hiányában viszont a büntetőeljárás egységességéről beszélhe-
tünk. A büntetőeljárás egységesítése és differenciálása ezek alapján nem 
más, mint ugyanannak a folyamatnak egymást kölcsönösen feltételező és 
kizáró oldala. 

A továbbiakban az ötvenes évektől kezdve mutatjuk be ezt a folyama-
tot. A büntetőeljárás differenciálódására alapvető hatással van az anyagi 

                                                 
1 FENYVESI CSABA – HERKE CSONGOR – TREMMEL FLÓRIÁN: Új magyar büntetőel-
járás, 2004, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 588. o. 



10 

jogi szabályozás egységes, vagy éppen differenciált volta.2 Ezt az össze-
függést nevezzük külső differenciálásnak, a tisztán eljárásjogi egyszerűsí-
tést pedig belső differenciálásnak.3 
Külső differenciálás 
Az ötvenes években egységessé vált az anyagi és alaki büntetőjog. Fősza-
bály szerint csak bűntettek (a korábbi kihágások egy része is a bűntettek 
közé került) és homogén bűnügyek voltak.4  

Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején megindult a büntetőel-
járás külső differenciálása. A bűnügyek szabálysértési útra történő elterelé-
se mellett, ezzel párhuzamosan nagymértékűvé vált a kisebb súlyú bűn-
ügyek fegyelmi útra, avagy a társadalmi bírósági eljárásra történő elterelése 
is.5 
Belső differenciálás: külön eljárások kialakulása 
A hatvanas években bevezették az ún. egyszerűsített nyomozást, visszaállí-
tották a volt „büntetőparancs” intézményét tárgyalás mellőzésével (pénz-
büntetés kiszabása elnevezéssel) valamint bevezették „a bíróság elé állítás 
vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül” intézményét.6 

1.2. A Büntetőeljárásról szóló törvényben szereplő eljárások 
meghatározása 
Hatályos törvényünk – azaz az 1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról 
(a továbbiakban Be.) – három eljárásból áll, melyek a következők: általá-
nos, külön és különleges eljárásokból.7 Főszabály szerint az általános eljá-
rásra vonatkozó szabályok alkalmazandóak az előbbiekben említett egyéb 
eljárásokban is, hisz az ezekről szóló fejezetek csupán az eltérő, valamint a 
kiegészítő rendelkezéseket tartalmazzák. 

Az általános eljárás célja a terhelt büntetőjogi felelősségének megálla-
pítása. (Be. V. részig). A külön eljárás az előző eljárással megegyezően a 
büntetőjogi főkérdés eldöntésére irányul, de ahhoz képest speciális szabá-
lyok szerint folyik. ( Be. V. rész). A különleges eljárásnak két fő jellemző-
vel mutatható be, mégpedig csak jogerős határozat után következhet be és 
csupán valamely részkérdésre vonatkozik. (Be. VI. rész) 

                                                 
2 FENYVESI – HERKE – TREMMEL: i. m. 588. o. 
3 Uo. 588. o. 
4 Uo. 588. o. 
5 Uo. 589. o. 
6 Uo. 589. o. 
7 TÓTH MIHÁLY (szerk.): Büntető eljárásjog, 2006, HVG–ORAC, Budapest, 498. o. 
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1.3. Külön eljárások (fogalom meghatározás) 
„A külön eljárások, azok az eljárások, amelyek a nyomozás és a bírósági 
eljárás szabályai tekintetében eltérnek az általános szabályoktól.”8 Ezeket 
az eltéréseket különböző tényezők indokolják. 

Az első nem más, mint az eljárások hatálya alá eső személyek köre.9 
Ide vonhatóak a fiatalkorúak, katonák elleni eljárás rendelkezései. Míg az 
előbbinél az e korosztályt jellemző sajátos biológiai, pszichés sajátosságok 
teszik indokolttá az eltérő szabályozást, az utóbbiaknál a katonai szervezeti 
és függelmi viszonyok védelme a „megkülönböztetés” oka. 

A második tényező az opportunitás elvéhez kapcsolódik, melynek ér-
telmében az állam lemond büntetőjogi igényének érvényesítéséről a sértett 
javára és lehetővé teszi számára, hogy magánvádlóként járjon el a magán-
vádas eljárásban.10  

A harmadik tényező az eljárás gyorsítása, egyszerűsítése. (Ezen kör-
be vonható az általunk későbbiekben tárgyalandó eljárások). 
Hatályos törvényünk nyolc külön eljárást szabályoz: 

- a fiatalkorúak elleni eljárást, 
- a katonai büntetőeljárást, 
- a magánvádas eljárást, 
- a bíróság elé állítást, 
- a tárgyalásmellőzéses eljárást, 
- a tárgyalásról lemondást, 
- a távol lévő terhelttel szembeni eljárást valamint 
- a mentességi eljárást. 

Mint arra a dolgozat legelején már utaltunk, főszabály szerint az általános 
rendelkezések irányadóak ezen eljárásokban is a külön eljárásokra vonat-
kozó fejezetekben foglalt eltérésekkel. Erre utal a következő törvényi meg-
fogalmazás is: „E törvény rendelkezéseit (a szóban forgó külön eljárásban) 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”11 

A külön eljárások alapvető feladata megegyezik az általános eljárásé-
val, azaz a büntetőjogi felelősség eldöntése, a büntető igazságszolgáltatás 

                                                 
8 FARKAS ÁKOS – RÓTH ERIKA: A büntetőeljárás, 2004, KJK–KERSZÖV Jogi és 
Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 341. o. 
9 Uo. 341. o. 
10 Uo. 341. o. 
11 FENYVESI – HERKE – TREMMEL: i. m. 591-592. o. 
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realizálása. Ez az általános cél azonban, eltérő szervezeti és eljárási rendel-
kezések segítségével valósul meg.12 
Stanislaw Waltos szerint a külön eljárások viszonya az általános eljáráshoz 
lényegében háromféle lehet: 

- más jellegű, de egyenértékű változat –– procédure équivalente 
- több biztosítékkal körülövezett változata –– procédure enrichie 
- egyszerűsített és gyorsított változata –– procédure réduite.13 

Fontos megemlíteni, hogy előfordulhat ún. áttérés az általános eljárásra a 
külön eljárásokról, melynek során (ha az egyes külön eljárások feltételei 
már nem állnak fenn) a bíróság a rendes eljárás szabályai alapján folytatja 
le azt. Ez az áttérés azonban fordítva is megvalósulhat, azaz amennyiben a 
hatóság az eljárás későbbi szakaszában észleli, hogy valamely külön eljárás 
alkalmazásának lenne helye.14 

A külön eljárások egymáshoz való viszonya, csoportosítása is szót ér-
demel. Így tehát beszélhetünk egyszerűsítő külön eljárásokról (bíróság 
elé állítás, lemondás a tárgyalásról, tárgyalás mellőzése, eljárás távollévő 
terhelttel szemben) és a vádlott speciális személyével kapcsolatos külön 
eljárásokról (fiatalkorúak elleni büntetőeljárás, katonai büntetőeljárás, 
eljárás mentességet élvező személyek ügyében). 

Tanulmányunk témája az (egyes) egyszerűsítő eljárások. 

1.4. Egyszerűsítő eljárások 
Az egyszerűsítő eljárások azt a régi dilemmát hordozzák magukban, hogy 
meddig lehet elmenni az egyszerűsítés és gyorsítás útján15 úgy, hogy az 
alapvető büntetőjogi garanciák, célok még érvényesülni tudjanak. Ezek 
biztosítása érdekében a törvényhozó szigorúan lefekteti és korlátozza az 
egyszerűsítés feltételeit. 

Az Emberi Jogok Európai Egyezményében részes államoknak – így 
hazánknak is – kötelezettsége megteremteni azon eljárási formákat, ame-
lyek biztosítják az általános eljárás keretén és szabályain is túlmenően az 
eljárások mielőbbi lezárását.16 Ezen intézmények biztosítják azon alapelvek 
hatékony érvényesülését miszerint a vádlottnak joga van a vele szemben 

                                                 
12 FENYVESI – HERKE – TREMMEL: i. m 592. o. 
13 Uo. 593. o. 
14 HERKE CSONGOR: Büntetőeljárásjog, 2007, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – 
Pécs, 313. o. 
15 TÓTH (szerk.): i. m. 499. o. 
16 Uo. 499. o. 
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folyó eljárás ésszerű időn belüli befejezéséhez illetve a tisztességesség kö-
vetelményéhez. 

Ezen gyorsítást szolgáló eljárások alkalmasak lehetnek az általános bí-
rósági eljárás késedelmének kiküszöbölésére is.17 Egyes, jellegüknél fogva 
csekélyebb súlyú cselekmények, vagy a terhelt által beismert illetve tetten-
érés miatt könnyen bizonyítható bűncselekmények rendelkezhetnek olyan 
ténybeli valamint személyi körülményekkel, amelyek nem indokolják a 
törvény szerinti hosszadalmas általános eljárás lefolytatását, ugyanakkor 
lehetőséget adnak az elkövető beismerésére, személyiségére, az elkövetés 
körülményeire, a kiszabható büntetésre, a bűnösség fokára, az okozott kár 
mértékére tekintettel az egyszerűsített eljárás lefolytatására.18 

A külön eljárás legfőbb jellemzői, előnyei a gyorsaság, az egyszerű-
ség, ugyanakkor magukban hordoznak bizonyos veszélyeket is, így például 
az anyagi igazság felderítése egyes esetekben csorbát szenvedhet. 

2. FEJEZET 
A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS 

2.1. A bíróság elé állítás jogintézményének történeti formái, ki-
alakulásának mérföldkövei 
A bíróság elé állítás francia gyökerű jogintézmény, mely először az 1808. 
évi Code d’instruction criminelle-ben jelent meg citation directe elnevezés-
sel. Alkalmazásának lehetősége már ebben az időben is többszintű feltétel-
rendszer teljesüléséhez volt kötve, nevezetesen az öt évet meg nem haladó 
fogházbüntetéssel fenyegetett vétségek esetén nyílt lehetőség az alkalmazá-
sára, feltéve, ha az ügyész vizsgálat lefolytatása nélkül, a feljelentés, illetve 
a nyomozás adatai alapján az ügyet tárgyalásra alkalmasnak találta. Ebben 
az esetben az ügyész, a terhelt és a tanúk nevének megjelölésével a tör-
vényszék elnökénél a tárgyalás kitűzését indítványozta. Ennek alapján a 
törvényszék elnöke oly módon tűzte ki a tárgyalást, hogy az idézés és a 
tárgyalás között legalább három nap álljon rendelkezésre. Ha a vádlott vagy 
képviselője az idézés ellenére nem jelent meg, a bíróság a távollétében is 
hozhatott ítéletet, ami ellen a kézhezvételtől számított öt napon belül kifo-
gással lehetett élni. Ezt az eljárást 1863-ban kiegészítették a tettenérés ese-
tén lefolytatott gyorsított eljárás lehetőségével. E szabály szerint a tetten ért 
elkövetőt kihallgatása céljából az ügyész elé állították. Ha megállapítást 

                                                 
17 TÓTH (szerk.): i. m. 499. o. 
18 Uo. 499. o. 
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nyert, hogy bűncselekmény történt, az ügyész elrendelhette a letartóztatást, 
és azt, hogy azonnal, vagy ha ez akadályba ütközött, a tettenérést követő 
nap az elkövetőt a törvényszék elé állítsák. Erre az ügyész idézte meg a 
terheltet és a tanúkat. 

Az előzőekben felvázolt közvetlen idézés intézménye a magyar bünte-
tőeljárásban az 1872. évi Ideiglenes bűnvádi eljárás szabályaiban, az úgy-
nevezett Sárga Könyvben jelent meg. Ennek szabályai szerint a királyi 
ügyész, az öt évnél rövidebb tartamú börtönbüntetéssel fenyegetett bűncse-
lekmény esetén a vádlottnak közvetlenül a végtárgyalásra idézését indítvá-
nyozhatta a törvényszéknél. További szükséges feltétel volt, hogy a nyo-
mozás során a bűncselekmény elkövetését már felderítették és a terhelt a 
bűncselekmény elkövetését beismerte, vagy a bűncselekmény elkövetése 
során „rajta kapatott”, azaz tetten érték.  

A közvetlen idézés intézményét az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a 
bűnvádi perrendtartásról (Bp.) is átvette, azzal a módosítással, hogy az 
idézés kibocsátása nem függhetett kizárólagosan csak az ügyésztől, mint 
ahogyan láttuk ezt a francia eljárásnál, hanem a bíróságnak is biztosította 
azt a jogot, hogy döntsön a közvetlen idézés elrendeléséről, vagy mellőzé-
séről. A Bp. részletszabályai szerint, közvetlen idézésnek a királyi ügyész 
vagy a pótmagánvádló indítványára, az öt évet meg nem haladó szabadság-
vesztéssel büntetendő bűntettek és vétségek esetén volt helye, ha a terheltet 
tetten érték vagy a bűncselekmény elkövetését beismerte.  

Az 1951. évi III. törvény (II. Bp.) szabályai a tárgyalt jogintézményt 
nem tartalmazták. Ismételten csak mintegy tizenöt évvel később, az 1966. 
évi 16. törvényerejű rendelet soraiban bukkant fel, más elnevezéssel: „bíró-
ság elé állítás vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül”. Ezt a jogintézményt a 
régi Be. is megtartotta 

Az évek során a jogintézmény eredeti elnevezése és eljárásjogi elhe-
lyezése megváltozott, külön eljárássá vált, de szerkezete alig módosult. 
Megfigyelhető, hogy az alkalmazási feltételek közül az eljárás hatálya alá 
tartozó bűncselekmények szabadságvesztéssel fenyegetettsége növekedett, 
valamint megjelent és szintén növekedett a bűncselekmény elkövetése és a 
bíróság elé állítás ideje között eltelt idő is.19 

 

                                                 
19 FARKAS – RÓTH: i. m. 363-364. o. 
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2.2. A bíróság elé állítás fogalma, a jogintézmény lényege 
A bíróság elé állítás a konszenzuális külön eljárások egyik típusa, melynek 
célja az eljárás egyszerűsítése révén az eljárás lefolytatásának gyorsítása. 
Azon egyszerű megítélésű ügyek esetében alkalmazható, melyeknél mind a 
speciális, mind a generális prevenció hatékonyan érvényesíthető. Továbbá 
ez a jogintézmény hivatott biztosítani azt a közérdek oldaláról jelentkező 
igényt, miszerint minél gyorsabban követi a felelősségre vonás a bűncse-
lekmény elkövetését, az annál hatékonyabb lehet.20 A gyors elbírálás az 
eljárás valamennyi alanya számára előnyökkel jár. A terhelt szempontjából 
biztosítja az eljárás ésszerű időn belüli lefolytatásának alapelvi követelmé-
nyét. A sértett számára is előnyös, hiszen a felmerülő kártérítési igényét 
előbb tudja érvényesíteni. Végül, azonban semmiképpen sem elhanyagolha-
tó pozitívuma, hogy az elkövetéshez közel eső eljárásban a bizonyítékok 
feltárása, a bizonyítási eljárás lefolytatása is könnyebb, és ezáltal előnyt 
jelent a hatóságok számára is. 

Ugyanakkor a jogszabály megfelelő garanciákat tartalmaz arra nézve, 
hogy a gyorsítás következtében a vádlott jogai ne sérüljenek.21 

2.3. A bíróság elé állítás törvényi feltételrendszere 
Be. 517. § (1) Az ügyész a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől szá-
mított harminc napon belül bíróság elé állíthatja, ha 
a) a bűncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél nem 

súlyosabb büntetést rendel, 
b) az ügy megítélése egyszerű, 
c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak, 
d) a terheltet tetten érték, vagy a bűncselekmény elkövetését beismer-

te. 
(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)- c) pontjában meghatározott 
feltételei fennállnak, tettenérés esetén az ügyész a terheltet a bűncselek-
mény elkövetésétől számított harminc napon belül bíróság elé állítja. 
(3) A magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló a terhelt bíróság elé állí-
tását nem indítványozhatja.22  

A továbbiakban a fent felsorolt, egyes törvényi feltételeket mutatjuk be 
részletesen. 

                                                 
20 TÓTH (szerk.): i. m. 500. o. 
21 VARGA ZOLTÁN (szerk.): A büntetőjog nagy kézikönyve, 2007, Complex Kiadó 
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 1513. o. 
22 Be. 517.§ (1)-(3) bekezdés. 



16 

A szabadságvesztés felső határa a Btk. Különös Részének egyes tör-
vényi tényállásainak büntetési tételkeretéhez igazodik. Ennek értékelésénél 
a bűnhalmazatra vonatkozó előírás, továbbá a különös és a többszörös visz-
szaesőkre vonatkozó megemelt büntetési felsőhatár bíróság elé állítás ese-
tén nem alkalmazható. Ugyanakkor halmazati büntetésként a szabadság-
vesztés tartama a nyolc évet meghaladhatja, azonban bűnhalmazat esetén, 
az elbírálás tárgyát képező valamennyi bűncselekmény kapcsán fenn kell 
állnia a tárgyalt jogintézmény alkalmazási feltételeinek. 

Értelmezést igényel, az ügy megítélésének egyszerűsége. Az egyszerű-
ség törvényi feltétele akkor értelmezhető, ha a bűncselekmény mind tény-
beli, mind jogi értelemben ilyennek tekinthető. Általában egyszerű az ügy 
megítélése, ha a bűncselekmény nem szerteágazó, nem összetett, és a bizo-
nyítás elsősorban közvetlen bizonyítékokon alapszik, valamint a rendelke-
zésre álló bizonyítékok nem ellentmondásosak. A jogi értelemben vett egy-
szerűség pedig azt jelenti, hogy a büntetőjogi főkérdés nem igényel hosszas 
bizonyítást, a bűnösség, illetve a jogi minősítés gyorsan és helyesen eldönt-
hető.  

A bizonyítékokról akkor mondható el, hogy rendelkezésre állnak, ha a 
tárgyalás megkezdésekor valamennyi, az ügy szempontjából releváns bizo-
nyíték a bíróság előtt van. Önmagában az a tény, hogy a bizonyítási eszkö-
zök könnyen beszerezhetők nem elegendő. Következésképpen a részben 
felderítetlen, hiányosan bizonyított ügyben ez az eljárási forma nem alkal-
mazható.  

A tettenérés esete akkor áll fenn, ha a terhelt a bűncselekményt rész-
ben, vagy egészben szemtanú, vagy szemtanúk jelenlétében hajtja végre, 
tehát vannak az ügyben olyan kihallgatható személyek, akik közvetlen ta-
núk voltak a terhelt cselekményénél. Ezen túlmenően a joggyakorlat tetten-
érésnek tekinti azt az esetet is, amikor az elkövetőt üldözés közben, vagy a 
helyszínről való távozás közben fogják el. Megállapítható a tettenérés ab-
ban az esetben is, ha az elkövetőt nem a bűnüldöző hatóságok valamelyike, 
hanem bármely más állampolgár fogja el. 

A bűncselekmény beismerése, akként értelmezhető, hogy a terhelt a 
bűncselekményt megvalósító valamennyi releváns tényt elismeri a hatósá-
gok előtt, ez természetesen nem jelenti, és nem terjed ki a bűnösség elisme-
résére is.23 

A bemutatott feltételek alapján megállapítható, hogy a bíróság elé állí-
tás nem kizárólag a helyi bíróság hatáskörébe, hanem a megyei bíróság 

                                                 
23 TÓTH (szerk.): i. m. 502-503. o. 
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hatáskörébe tartozó ügyek esetében is alkalmazást nyer, a törvény hatásköri 
korlátokat nem állít fel.  

2.4. A nyomozás lefolytatása és az ügyész feladatai az eljárás so-
rán 

Be. 518. § (1) Ha a bíróság elé állítás feltételei fennállnak, és az ügyész 
a gyanúsítottat bíróság elé kívánja állítani, közli a gyanúsítottal, hogy 
mely bűncselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság 
elé. 
(2) Az ügyész haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a gyanúsított vé-
dőt hatalmazhasson meg, ha a gyanúsítottnak nincs védője, védőt rendel 
ki. Ha a terhelt őrizetben van, gondoskodik arról, hogy a védő a terhelt-
tel a tárgyalás előtt beszélhessen. 
519. § (1) Az ügyész haladéktalanul értesíti a bíróságot, ha a vádlottat 
bíróság elé kívánja állítani, ebben az esetben a bíróság nyomban kitűzi 
a tárgyalás határnapját. 
(2) 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 meghatáro-
zott feltételek is fennállnak, az őrizetbe vétel bíróság elé állítás céljából 
is elrendelhető. Az őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ha a bíró-
ság az iratokat az ügyészhez visszaküldi, az ügyész indítványára az álta-
lános szabályok szerint határoz a személyi szabadságot elvonó vagy 
korlátozó kényszerintézkedésekről. 
520. § Az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közreműködésével vagy 
egyéb módon a bíróság elé állítja, a védőt rövid úton megidézi, és bizto-
sítja, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 
Gondoskodik továbbá arról, hogy a tárgyalásom jelen legyenek, akiknek 
a részvétele kötelező, illetve jelen lehessenek, akiknek a részvétele nem 
kötelező. 

Az eljárás jellegére és jogpolitikai céljára tekintettel a nyomozást gyorsan 
és egyszerűen kell lefolytatni. Ennek következtében a nyomozó hatóság 
feladata, hogy megteremtse azokat a feltételeket, amelyek segítségével az 
ügyész, a bíróság elé állítást megelőző feladatait el tudja végezni. 

Az ügyész közvádlói minőségéből fakadóan egyedül jogosult az is-
mertetett jogintézmény megválasztására. A törvény ezáltal kettős kötele-
zettséget ró az ügyészre. Egyfelől, a nyomozati szakban az ő feladata a 
törvény által megkövetelt garanciális feltételek biztosítása, másfelől az ő 
kötelessége, a bíróság haladéktalan értesítése és a tárgyalás előkészítése is. 
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Az ügyész értesítését követően a bíróságnak nyomban ki kell tűznie a tár-
gyalás határnapját. 

A Be. az ügyész feladatává teszi, hogy a gyanúsítottal közölje, mely 
bűncselekmény miatt, illetve milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság 
elé. Ennek a közlésnek rendkívüli jelentősége van, hiszen valójában a vád-
irat általános szabályok szerint kötelező kézbesítésének a helyettesítését 
hivatott biztosítani. 

Az ügyész további kötelezettsége, hogy gondoskodjon a terhelt megfe-
lelő védelméről. A tárgyaláson ugyanis az ügyész mellett a védő részvétele 
is kötelező. Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy a gyanúsított védőt 
hatalmazhasson meg, ha a gyanúsítottnak nincs védője, részére védőt kell 
kirendelni. A védelemhez való jog további aspektusa, hogy a terhelt őrizete 
esetén gondoskodni kell arról is, hogy a védő a gyanúsítottal a tárgyalás 
előtt beszélhessen, az érdemi tárgyalásra való felkészülés céljából.24 

A bíróság elé állítás jellegéből adódóan, tekintettel arra, hogy hiányzik 
az eljárási láncolatból a tárgyalás bírói előkészítése, illetve azt az ügyész 
végzi, speciálisan alakul a személyi szabadságot korlátozó kényszerintéz-
kedések helyzete. 
Be. 519. § (2) A bíróság elé állítás előtt elrendelt személyi szabadságot 
elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tar-
tott tárgyalás befejezéséig tart... 

Ez a rendelkezés nem módosítja az őrizet általános 72 órás időtarta-
mát, azonban tekintettel van arra, hogy adott esetben szükség lehet a gya-
núsított személyi szabadságának további elvonására, és ennek a helyzetnek 
a fennállása esetén az előzetes letartóztatás tartamára vonatkozó egyéb 
általános szabályok nem alkalmazhatók.25 

Ha a bíróság elé állítás során a bíróság a tárgyaláson az iratokat az 
ügyésznek visszaküldi, az ügy a vádemelést megelőző szakba kerül visz-
sza.26 Ebben az esetben a bíróságnak kell határozni a kényszerintézkedés 
tárgyában az általános szabályok szerint.  

Ha a tárgyalás elnapolására kerül sor, az ügy bírósági szakban marad, 
és a kényszerintézkedés tárgyában is a vádemelés utáni szabályok szerint 
kerül sor a döntésre. 

A szabadságot elvonó kényszerintézkedések közül is sajátos, az ideig-
lenes kényszergyógykezelés megítélése. A törvény értelmezése alapján arra 
a következtetésre juthatunk, hogy bíróság elé állítás esetén az ideiglenes 
                                                 
24 VARGA (szerk.): i. m. 1513-1514. o. 
25 FARKAS – RÓTH: i. m. 365. o. 
26 Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának 58/2007 véleménye. 
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kényszergyógykezelés nem jöhet szóba, hiszen a kóros elmeállapot kérdése 
bonyolultabbá teheti az ügy megítélését, valamint lényegesen hosszabb 
bizonyítási eljárást eredményezhet.  

A törvény kimondja, hogy a Be.-nek a tárgyalás előkészítésére vonat-
kozó rendelkezései bíróság elé állítás esetén nem alkalmazhatók. Ebből az 
következik, hogy a tárgyalás előkészítésének feladata az ügyészre hárul, 
neki kell gondoskodni arról, hogy a vádlottat bíróság elé állítsák, továbbá, 
hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Az 
ügyész felelőssége, annak biztosítása, hogy a tárgyaláson jelen legyenek 
azok, akiknek a részvétele kötelező, illetve jelen lehessenek, akiknek a 
jelenléte nem kötelező, de a törvény ezt lehetővé teszi számukra.27 

2.5. Az első fokú bírósági tárgyalás menete bíróság elé állítás ese-
tén 

Be. 522. § (1) A tárgyaláson az ügyész és a védő részvétele kötelező. 
(2) Az ügyész a tárgyalás megkezdése előtt - ha ez korábban nem történt 
meg - az iratokat és a tárgyi bizonyítási eszközöket a bíróságnak átadja, 
ezt követően a vádat szóban terjeszti elő. 
(3) A vád előterjesztése után a bíróság az iratokat az ügyésznek vissza-
küldi, ha a bűncselekmény elkövetésétől a bíróság elé állításig több mint 
harminc nap telt el, a bűncselekményre a törvény nyolcévi szabadság-
vesztésnél súlyosabb büntetést rendel, vagy a bizonyítási eszközök nem 
állnak rendelkezésre. 
523. § (1) A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgatja ki. 
(2) A bíróság a tárgyalást egy alkalommal, legfeljebb nyolc napra elna-
polhatja. Ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfelelően 
- további bizonyítási eszközök felkutatása érdekében – az ügyész megke-
resése szükséges, és ezért a tárgyalás nyolc napon belül nem folytatható, 
illetőleg újabb elnapolás szükséges, a bíróság az iratokat visszaküldi az 
ügyésznek. 
524. § A vád kiterjesztésének akkor van helye, ha a bíróság elé állítás 
feltételei a kiterjesztett vád szerinti bűncselekményre is fennállnak. 
Egyébként a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 
525. § Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése miatt fellebbezés-
nek nincs helye. 

                                                 
27 TÓTH (szerk.): i. m. 503-505. o. 
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A tanulmány e részének célja, hogy rávilágítson az általános első fokú bíró-
sági eljárás, és a bíróság elé állítás, mint külön eljárás közötti azonos, illető-
leg eltérő szabályokra.  

Bíróság elé állítás keretében tartott tárgyaláson akkor is kötelező a vé-
dő részvétele, ha az általános szabályok szerint nem lenne kötelező, vagy a 
vádlott nem tart arra igényt.  

Az iratok és a bizonyítási eszközök átadása a tárgyalás megkezdése 
előtt történik, majd ezt követően az ügyész szóban terjeszti elő a vádat. A 
szóbeli vádelőterjesztés ellenére az ügyész a gyanúsított bíróság elé állítá-
sáról rövid feljegyzést készít, amely tartalmazza a gyanúsított nevét, a bűn-
cselekményre vonatkozó történeti tényállást, illetve a cselekmény jogi mi-
nősítését.28 Ez a feljegyzés helyettesíti a vádiratot, melynek egy példányát 
az ügyész a vád előterjesztésekor mind a bíróságnak, mind a védőnek átad-
ja. A vád tárgyává tett tényállás ügyész általi minősítése ebben az eljárás-
ban sem köti a bíróságot, éppen ellenkezőleg, a bíróságnak törvényi köte-
lessége vizsgálni, hogy a cselekmény miként minősülhet. 

Az eljárás jellegére tekintettel természetszerű, hogy a tárgyalást a ter-
helt távollétében nem lehet megtartani, hiszen ennek a külön eljárásnak az a 
lényegi eleme, hogy a terhelt - akár akaratával ellentétesen is - a bíróság 
előtt megjelenjen.29 Amennyiben az eljárás törvényi feltételei fennállnak, a 
tanács elnöke kihallgatja a vádlottat és a tanúkat, keresztkérdezésre nincs 
lehetőség. Erre a korlátozásra azért van szükség, mert a rövid határidők 
miatt a védelemnek nincs elegendő ideje az iratok áttanulmányozására, így 
ennek következtében az ügyész a keresztkérdezés lehetőségével túlzott 
előnybe kerülhetne.30  

A kihallgatás során, amennyiben a vádlott a vallomástételt megtagad-
ja, nem mellőzhető korábbi vallomásának felolvasása, illetve bizonyítási 
eszközként történő felhasználása. A bíróság nem tekinthet el a sértett és az 
egyéb tanúk tárgyaláson történő kihallgatásától sem, valamint a tárgyalás 
anyagává kell tennie, és értékelnie kell az okirati bizonyítékokat is. Ugyan-
is a bíróság a tárgyalt külön eljárás során csak a bizonyítás teljes lefolytatá-
sa után kerül abba a helyzetbe, hogy a törvénynek megfelelő döntést hoz-
zon a terhelt büntetőjogi felelősségének kérdésében.  

Az eljárási törvény nem korlátozza az ügyész váddal való rendelkezé-
sének törvényes lehetőségeit, ennek köszönhetően az ügyésznek joga van a 
vád elejtésére, annak módosítására, illetve a vád kiterjesztésére. A vád ki-
                                                 
28 2/1999. (ÜK.2.) Legfőbb Ügyész utasítása 70.§. 
29 TÓTH (szerk.): i. m. 505-506. o. 
30 HERKE CSONGOR: A bíróság elé állítás, in Jura, 2000/1-2. szám, 96. o. 
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terjesztésére csak abban a korlátozott esetben van lehetőség, ha a kiterjesz-
tett vád szerinti bűncselekményre is fennállnak a bíróság elé állítás feltét-
elei, egyébként a bíróság kötelessége, hogy az iratokat az ügyésznek visz-
szaküldje. 

A bíróságra háruló feladat az eljárás feltételeinek meglétét vizsgálni 
mind a tárgyalás megkezdése előtt, mind pedig azt követően az egész eljá-
rás során. A bíróság e kötelessége szempontjából, a tárgyalás megkezdésé-
nek azt az időpontot tekintjük, amikor a tanács elnöke megállapítja, hogy a 
tárgyalás bíróság elé állításban történő megtartásának nincs akadálya, és 
ezért a vádlott kihallgatását megkezdi.31 Amennyiben a bíróság elé állítás 
törvényi feltételei hiányoznak, a bíróság az iratokat az ügyésznek vissza-
küldi. A törvényben megfogalmazott feltételek közül, erre azonban csak 
akkor van lehetőség, ha a bűncselekmény elkövetésétől a bíróság elé állítá-
sig több mint harminc nap telt el, vagy a bűncselekményre a törvény nyolc 
évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, vagy a bizonyítási 
eszközök nem állnak rendelkezésre. Ebből következően nincs helye az 
iratok visszaküldésének azért, mert a terheltet nem érték tetten, vagy a bűn-
cselekmény elkövetését nem ismerte be, de abba az esetbe sem, ha a bíró-
ság álláspontja szerint az ügy nem egyszerű megítélésű. Ezekben az esetek-
ben a bíróság deklarálhatja az eljárási feltételek hiányát, de azokhoz jogkö-
vetkezményt nem fűzhet.32 

A tárgyalás megkezdését követően is előfordulhat, hogy olyan körül-
ményre derül fény, amelynek alapján maga az eljárás folytatása nem ütkö-
zik akadályba, azonban az első tárgyaláson nem lehet ügydöntő határozatot 
hozni. Ilyenkor merülhet fel a tárgyalás elnapolásának szükségessége. An-
nak érdekében azonban, hogy a külön eljárás gyorsítását szolgáló jellege, 
célja ne szenvedjen sérelmet, a törvény korlátot állít fel, annak kimondásá-
val, hogy a bíróság a tárgyalást egy alkalommal, és legfeljebb nyolc napra 
napolhatja el. Amennyiben a kijelölt időtartamban, illetve a következő má-
sodik tárgyaláson nem lehet ügydöntő határozatot hozni, elkerülhetetlenné 
válik az iratok ügyészhez történő visszaküldése. Abban az esetben, ha a 
tárgyaláson felvett bizonyítás alapján további bizonyítási eszközök beszer-
zése válik szükségessé, ennek teljesítése érdekében az ügyészt kell megke-
resni. Ennek alapján, ha a megkeresésben foglaltak teljesítésére a nyolc nap 
nem elegendő, és így az nem teljesíthető, a tárgyalás nem folytatható, tehát 
az iratokat szintén vissza kell küldeni az ügyésznek és ettől kezdve az eljá-
rás az általános szabályok szerint a nyomozati szaktól folytatódik. Ha 
                                                 
31 BJD 10. 447. 
32 VARGA (szerk.): i. m. 1516. o. 
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ugyanis a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre, a külön eljárás 
lefolytatásának egyik feltétele hiányzik, és az eljárást fémjelző, gyors elbí-
rálás sem valósulhat meg. 

Összességében tehát elmondható, hogy a bíróság elé állítás csak abban 
az esetben zárulhat eredménnyel, azaz ügydöntő határozat meghozatalával, 
ha valamennyi, az ügy szempontjából szükséges és releváns bizonyítási 
eszköz rendelkezésre áll, illetve azok egyszeri elnapolás útján beszerezhe-
tők. 33 

Az általános büntetőeljárás és a bíróság elé állítás között meglévő eljá-
rási különbségek ellenére, a legfontosabb vizsgálati szempont alapján, mely 
nem más, mint a büntetőjogi főkérdések eldöntése, nem állapítható meg 
különbség. Mind az általános, mind a külön eljárás célja a vádlott büntető-
jogi felelősségének, bűnösségének kérdésében való, törvénynek megfelelő, 
helyes és igazságos döntés meghozatala. 

3. FEJEZET 
LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL 

(Be. 533.-542. §) 

A magyar vádalkunak nevezett eljárási forma jelenléte a büntetőeljárási 
jogunkban kétséget kizáróan üdvözítendő. Bevezetésének alapja, az Európa 
Tanács Miniszteri Bizottsága R(87) 18. számú, 1987-ben elfogadott Aján-
lása, mely a büntető bíráskodás egyszerűsítését szorgalmazza a tagállamok-
ban.34 További nemzetközi jogforrás az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. 
cikke, mely az ésszerű időn belüli tárgyalás lefolytatását teszi kötelezővé a 
részes felek számára.  

A vádalku fogalmi meghatározása meglehetősen nehézkes, ha ennek 
ellenére definiálni akarnánk, akkor a következőképp tehetjük ezt meg, 
Stephen Saltzburg szavaival élve: „a terhelt belegyezik abba, hogy bűnös-
nek vallja magát az ellene felhozott vád tekintetében, bízva abban, hogy 
mindezért cserébe valamit kap az államtól.” Újabban azonban az ügyész, 
vádlott és védő közötti megegyezésnek tartják35  

Ez az egyszerűsítés a magyar jogrendszerben akként valósult meg, 
hogy törvényi keretek között lehetőség nyílt a legalitás elvének áttörésére, 

                                                 
33 TÓTH (szerk.): i. m. 507. o. 
34 SZILVÁGYI ATTILA: Vádalku jellegű jogintézmények a büntetőeljárásban, in 
Büntetőjogi Tanulmányok IV., 2004, 77. o. 
35 NAGY ANITA: A vádalkuról, in Ügyészek Lapja, 2008/5. szám, 19. o. 
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tehát ez az eljárási forma az opportunitás elvének egy újabb megnyilvánu-
lása. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez merőben eltér a klasszikus, 
angolszász típusú, pontosabban az Egyesült Államokban honos vádalku 
intézményétől. A továbbiakban először az USA-beli vádalku lényeges is-
mérveit mutatjuk be, megteremtve ezzel az alapot a magyar szabályozással 
való összehasonlításhoz. Ezt követően röviden ismertetjük a vádalku jelle-
gű jogintézmények megjelenési formáit hazánkban, majd a tárgyalásról 
lemondás eljárási szabályait tekintjük át részletesen. 

3. 1. Plea bargaining 
Az USA-ban a büntetőügyek elintézésének mindennapos formája a vádal-
ku, esküdtszéki tárgyalásra csak egészen kivételes esetben kerül sor. ( Egy 
1994-es statisztikai adat: az összes szövetségi ítélet 91%-a végződött a 
bűnösség beismerésével, vagy a vád nem vitatásával ideértve a legsúlyo-
sabb bűncselekményeket is.) A kontinentális jogrendszerrel ellentétben, az 
USA-ban a vádemelés már közvetlenül az elkövető őrizetbe vétele, tehát az 
eljárás megindítása után megtörténik. 36 Így egy meglehetősen tág időinter-
vallum áll a vád és védelem rendelkezésére az alkudozásra. Ez az időinter-
vallum az őrizetbe vételtől a főtárgyalásig tart.37 További sajátossága a 
vádemelésnek az, hogy annak alapelve az opportunitás. Ez alapján teljes 
mértékben az ügyész diszkrecionális jogkörébe tartozik az erről való dön-
tés, ellentétben a kontinentális jogrendszerrel, ami alapvetően a legalitás 
talaján áll.38 

Az Egyesült Államokban a vádalku először mindennemű szabályozás 
nélkül, a gyakorlatban alakult ki. Ez a prohibíció idejére tehető, hiszen az 
alkoholtilalom idején ugrásszerűen nőtt a bűnelkövetések gyakorisága, így 
hamar jelentkeztek a túlterheltség jelei mind a nyomozóhatóságok, mind a 
bíróságok oldalán. A kezdeti titkos vádalkut követően az USA elnökének 
Büntetőjogi Tanácsadó Testülete 1967-es jelentésében fenntartásokkal 
ugyan, de elismerte a plea bargaining-ot. Pár évvel később a Legfelsőbb 
Bíróság 1971-es Santobello ügy kapcsán jogszerűnek ismerte el ezt az eljá-
rást, jogi szabályozására pedig 1975-ben került sor. 

A vádalku tulajdonképpen két részre tagolható: először a vád-védelem 
közötti kevésbé formalizált alkudozás zajlik, majd formális keretek között a 
bíró előtti szakasz, azaz az egyezség jóváhagyása történik.39 Nagyon fontos 
                                                 
36 FARKAS – RÓTH: i. m. 371. o. 
37 NAGY: i. m. 26. o. 
38 SZILVÁGYI: i. m. 88. o. 
39 NAGY: i. m. 24-25. o. 
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szabály, hogy a vádnak a vádesküdtszékhez való benyújtása előtt nincs mód 
az alkudozásra. A gyakorlatban ez azért nem jelent problémát, mivel a vád 
megfogalmazására az amerikai eljárási szabályok szerint nagyon korán 
kerül sor. Az USA-ban, némely tagállamban az egyezség létrejöttében a 
bíró szerepe aktív, míg a többi tagállamban a bíró nem vesz részt érdemben 
annak létrejöttében.40 Arra a kérdésre, hogy miért áll érdekében a feleknek 
az egyezség létrejötte, több válasz is adható. Az ügyész érdeke abban áll, 
hogy a bíróság általa is elfogadható büntetést szabjon ki, minél kevesebb 
energia-ráfordítással ítéljék el a terheltet, továbbá a felmentés és eljárás 
megszüntetés esélye a minimumra korlátozódik. Nem mellékesen politikai 
indíttatásból is érdekében áll a konszenzus az ügyésznek, hisz hazánkkal 
ellentétben, az USA-ban az ügyészeket közvetlenül választják, a vádalku 
révén pedig a váderedményességi mutatójuk meglehetősen jó lehet. Az 
egyezkedés a vád és védő között zajlik, abban tehát a terhelt nem vesz 
részt. Az alkutárgyalás során az ügyész van alkupozícióban, mivel az ame-
rikai büntetőszabályok egy bűncselekmény számos fokozatát ismerik. Az 
előbb említettekből kifolyólag tehát az ügyész célja nem az, hogy a lehető 
legsúlyosabb minősítést vagy a legsúlyosabb büntetést érje el, hanem az, 
hogy a számára is elfogadható büntetés kerüljön kiszabásra. A védők is 
szívesen élnek a vádalku lehetőségével, mivel számukra is egyszerűbb egy 
ügy elintézése ekként, mintha hosszas bizonyítást kéne lefolytatni. Kedvelt 
számukra, hisz így mentesülnek a magánnyomozás költségei alól –mivel az 
USA-ban nincs a védőnek iratbetekintési joga, így az ügyről információhoz 
csak magánnyomozás révén juthat. Másrészt az esküdtszéki eljárásban, 
amennyiben bűnösnek találtatik ügyfele, jóval súlyosabb büntetésre szá-
míthat, mint az alku révén.41 Az egyezkedés pedig a büntetés mértékére, 
nagyságára vonatkozik, míg Magyarországon ez a terhelt egy kérelme arra 
vonatkozóan, hogy az ügyész indítványozza a bíróságnál az ügy nyilvános 
ülésre való kitűzését. 

Az eljárás második szakasza a bíróság előtt zajlik. Ennek során a bíró 
egyesbíróként az előkészítő tárgyaláson dönt a jóváhagyásról. Előtte köte-
les tájékoztatni a vádlottat arról, hogy a beismeréssel több alkotmányos 
jogáról lemond, továbbá a bíró az egyezséget megvizsgálja formai és tar-
talmi szempontból is (a beismerés önkéntes és tudatos-e, továbbá megala-
pozott-e a beismert vád).42 A következő három legfontosabb alkotmányos 
jogáról mond le a vádlott beismerő vallomása következtében:  
                                                 
40 SZILVÁGYI: i. m. 85. o. 
41 FARKAS – RÓTH: i. m. 372-373. o. 
42 NAGY: i. m. 28. o. 
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- a vallomástételt megtagadhatja, ha önmagát bűncselekményt elköve-
tésével vádolná; 

- jog az esküdtszéki tárgyaláshoz; 
- jog az ellene vallókkal való szembesítéshez.43 

Ha a bíróság nem hagyja jóvá az egyezséget, a terhelt visszavonhatja beis-
merését és kezdeményezheti az ügy esküdtszéki tárgyalását. Azonban van-
nak államok, ahol a bűnösség beismerésének visszavonása kizárt, vagy 
feltételhez kötött.44 A jóváhagyást vagy az elutasítást követően a bíróság 
kitűzi a főtárgyalást. 

Az Egyesült Államokban ezt az egyezséget egyfajta szerződésnek te-
kintik az ügyész és a védelem között. Mindkét felet kötelezi, így ha bárme-
lyik fél megszegi a benne foglaltakat, a másik fél mentesül a vállalt kötele-
zettség alól. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy amennyiben a terhelt nem 
teljesíti a vállalt kötelezettséget, akkor az ügyész visszatérhet az eredeti 
vádhoz, ha pedig az ügyész szegi meg a megállapodást, akkor a terhelt 
visszavonhatja a vallomását, amit ezt követően nem lehet figyelembe ven-
ni.45  

Rövid áttekintés arról, hogy milyen típusú alkuk léteznek az Egyesült 
Államokban. Egyrészt beszélhetünk az előzetes eljárás során megkötött 
vádalkuról (charge bargaining). Ez lényegében az eddig tárgyalt eset, ami 
az őrizetbe vételtől a főtárgyalásig tarthat, és a büntetés mértéke a bizonyta-
lan pont az egyezségben. Ennek során vagy felmentő megegyezés, vagy 
enyhébb vádban való megegyezés születik. Másrészt létezik ún. ítéleti alku 
(sentence bargaining). Ami vagy úgy jön létre, hogy bevonják a bírót az 
alkufolyamatba, és az ügyész megegyezik egy konkrét szankcióban a bíró-
val, vagy a bíró mérlegelési jogáról lemondva elfogadja a felek által előter-
jesztett büntetési indítványt. Továbbá létezik egy köztes forma is, amikor a 
felek egyezségüket a bíró elé tárják, és amennyiben azt nem fogadja el a 
bíró, akkor a terhelt beismerő vallomásának visszavonásával egyidejűleg 
esküdtszéki tárgyalást kérhet.46  

Az ismertetett klasszikus vádalku a kontinentális jogrendszerben soha 
nem honosodott meg az eredeti formájában. Európa-szerte vettek át a bün-
tetőeljárási kódexek különböző eljárás gyorsítását, egyszerűsítését biztosító 
rendelkezéseket. De e reformok egyesek szerint előnyei mellett számos 

                                                 
43 SZILVÁGYI: i. m. p 89. 
44 Uo. 92. o. 
45 NAGY: i. m. 29. o. 
46 FARKAS – RÓTH: i. m. 372. o. 
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hátránnyal is járnak. Ellenzői a következő pontokon támadják létjogosult-
ságukat: 

- devalválja az anyagi jog szabályait; 
- ügyésznek quasi bírói funkciót ad a büntetéskiszabás terén; 
- sérti a kontradiktórius eljárás elvét, illetve ebből kifolyólag nagyobb 

lehetőséget ad ártatlan emberek elítélésére; 
- az ügyész és terhelt közti egyenlőtlenséget teremt; 
- sérül a büntetéskiszabás során az arányosság elve.47 

Herrmann Joachim szerint viszont a vádalku európai változatai a rendszer 
túlterheltségének enyhítése mellett felfoghatók a „liberális büntető igazság-
szolgáltatási modell irányába tett jelentős lépésnek, mely… az igazság ha-
tósági kutatását a bíró, a vádló, a védő és a vádlott együttműködésével pó-
tolja.”48 

3.2. Vádalku jellegű jogintézmények a magyar büntetőeljárásban 
Először nézzük meg összefoglaló jelleggel a magyar szabályozási megoldá-
sok és a klasszikus értelemben vett vádalku közötti hasonlóságokat, kü-
lönbségeket.  
Különbségek: 

- magyar „vádalku” rövidebb és kevésbé üzletszerű az USA-ban az 
ügyész és a védő között folyó egyezkedésnél; 

- hazánkban az ügyész nem általános diszkrecionális jogkörében eljár-
va dönt az alku megkötéséről, azaz az ügy nyilvános ülésen való el-
bírálásának kezdeményezéséről, hanem szigorú törvényi keretek közt 
a legalitás elve alóli kivételként; 

- amerikai vádalku elsősorban az ügy gyorsítását, egyszerűsítését tartja 
szem előtt, míg itthoni szabályozásunkban a magasabb bűnüldözési 
érdek az irányadó amellett, hogy ugyan megjelentek perökonómiai 
szempontok is a jogintézmény melletti érvek közt; 

- vádemelés, vádelejtés ügyészi privilégium, ez nem tárgya a szabá-
lyozásnak; 

- az amerikai vádalkuval ellentétben van egy megszorító rendelkezés: 
nem köthető megállapodás olyan személlyel, aki más életét szándé-
kosan kioltotta. 

Hasonlóságok: 

                                                 
47 FARKAS – RÓTH: i. m. 376. o. 
48 SZILVÁGYI: i. m. 95-96. o. 
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- ügyész hangsúlyos szerepe; 
- eljárás gyorsítása, egyszerűsítése körében betöltött funkció; 
- mindegyik köthető az elkövető több büntetőjogilag releváns cselek-

ményére vonatkozóan. 49 

Szilvágyi Attila tanulmánya alapján kijelenthető, hogy vádalku a magyar 
jogban nincs, csupán ahhoz hasonló jogintézmények. A hatósággal való 
megegyezés mindenképpen még a bíróság előtti szakaszban történik. Ható-
ság alatt értjük a rendőrséget, illetve az ügyészt. Mindkét esetben azonban 
az ügyész a kulcsfigura, ugyanis az Rtv. szerinti együttműködés esetén is az 
ügyész előzetes jóváhagyására van szükség. A rendőrségi törvény szabálya-
it csak pár mondat erejéig ismertetjük, a hangsúlyt a lemondás a tárgyalás-
ról nevű eljárás szabályaira helyezzük. 

Az Rtv. 67. §-a szerinti lehetőség Szilvágyi Attila szerint még távo-
labb áll a vádalku intézményétől, mint a tárgyalásról lemondásos eljárás. 
Ennek oka az, hogy míg utóbbit általánosságban bármely elkövetőnél (ki-
véve fiatalkorú) indítványozhatja az ügyész, amennyiben 8 évi szabadság-
vesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekményt követ el és nem 
szándékos emberölés, addig az Rtv. szerinti megállapodás információszol-
gáltatásra vonatkozik. Ez tehát az együttműködő terhelt esete, aki az ügy 
későbbi szakaszában (amennyiben az információszolgáltatás ellenére ügyé-
ben a feljelentést nem utasították el, vagy nem szüntették meg vele szem-
ben a nyomozást) 8 évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűn-
cselekmény elkövetése esetén is kérheti az ügyésztől ügyének nyilvános 
ülésen való elbírálására vonatkozó indítvány megtételét. 

Az említett 67. § (1) bekezdése a következőképp hangzik: „A Rendőr-
ség az ügyész hozzájárulásával a nyomozás megtagadásának vagy meg-
szüntetésének kilátásba helyezésével információszolgáltatásban állapodhat 
meg a bűncselekmény elkövetőjével, ha a megállapodással elérhető bűnül-
dözési célhoz fűződő érdek jelentősebb, mint az állam büntetőjogi igényé-
nek érvényesítéséhez fűződő érdek.” A (2) bekezdésben foglaltak szerint 
pedig ez esetben a Rendőrség az elkövető által a sértettnek okozott kárt 
megtéríti. Azzal a személlyel nem köthető ilyen megállapodás, aki más 
életét szándékosan kioltotta. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy ilyen 
megállapodás megkötését a rendőrség forráshiánya is hátráltathatja, gondo-
lunk itt a (2) bekezdésben foglaltakra. A megállapodás megkötésekor gon-
dosan vizsgálandó, hogy milyen esetben jelentős annyira a bűnüldözési 
célhoz fűződő érdek, hogy cserébe az állam büntetőjogi igényének érvé-

                                                 
49 SZILVÁGYI: i. m. 103. o. 
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nyesítéséről lemond. Az (1) bekezdés szerint ezen megállapodás megköté-
sére kizárólag a Rendőrség jogosult, így nem lehet azt kiterjesztően értel-
mezni valamennyi nyomozóhatóságra. Ezen az állásponton van Dr. Vincze 
István is, aki szerint amennyiben ügyészi kihallgatáson merülne fel az alku 
lehetősége, azt nem kötheti meg az ügyész, mint nyomozóhatóság. Ez eset-
ben pótnyomozásra kell visszaadni az ügyet, aminek eredményeképp a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően kerülhet sor az egyezség megköté-
sére.50 

Az Rtv. említett rendelkezéseit egészíti ki a Be. 175. § (1) bekezdése, 
miszerint: „A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén 
az ügyész, illetőleg a nyomozóhatóság az ügyész engedélyével a feljelen-
tést elutasíthatja, ha a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható személy az ügy, illetőleg más büntetőügy felderítéséhez, bizonyí-
tásához hozzájárulva olyan mértékben együttműködik, hogy az együttmű-
ködéshez fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek jelentősebb, 
mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik.” 
A Be. ismertetett szakaszát nem elemezzük, mert nem képezi szűkebb érte-
lemben véve a dolgozat tárgyát.51 

3. 3.Lemondás a tárgyalásról 
Hasonlóan az amerikai típusú vádalkuhoz, ez is egy garanciákkal gazdagí-
tott eljárás, mivel a vádlott lemond az Alkotmány 57. § (1) bekezdésben, 
továbbá a Be. 3 § (1) bekezdésben biztosított azon jogáról, hogy az ellene 
emelt vádról bíróság döntsön nyilvános tárgyaláson, valamint vállalja, hogy 
fellebbezési jogát meghatározott esetekben korlátozza a Be. Cserébe egy 
egyszerűbb, gyorsabb eljárást kap, valamint azt hogy a kiszabható törvényi 
büntetési tételkeretek csökkennek. Maga az, hogy a terhelt kezdeményezhe-
ti az ügyésznél ilyen típusú eljárás indítványozását, a terhelt ügy 
előbbreviteli jogait bővíti, hiszen ennek révén lehetősége nyílik az eljárási 
forma megválasztásához.  

Ellenben a valódi, klasszikus értelemben vett vádalkutól tehát a ma-
gyar „vádalku” esetén az ügyész és a terhelt közötti megállapodás kizárólag 
arra vonatkozhat, hogy az ügyész indítványozza a nevezett egyszerűsített 
eljárás lefolytatását a bíróságnál. A büntetési tétel, kiszabható szankcióra 
vonatkozóan nem születik egyezség, az arról való döntés továbbra is bírói 
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kompetencia maradt, de számára a büntetési tételkeretekkel kapcsolatban a 
Be. korlátokat állít fel. 
Az amerikai típusú és a magyar „vádalku” a következő pontokon tér el 
lényegesen egymástól, így ezek figyelembevételével volt szükséges a ma-
gyar szabályokat megfogalmazni: 

- mivel a magyar szankciórendszer relatíve határozott, ezért a bünteté-
si tételkeretek meglehetősen szűk határok közé vannak szorítva az 
amerikaihoz képest; 

- a vádlott beismerő vallomása csak akkor értékelhető, ha az bűncse-
lekmény részletes ténybeli feltárását segíti elő, azaz mivel a beisme-
rés a magyar jogrendszer szerint nem a bizonyítékok királynője, így 
megkövetelt, hogy azt más bizonyítékokkal is támasszák alá; 

- az ügyész manőverezési lehetősége adott a tekintetben, hogy a vád-
emelést követően a vád a törvényi keretek között módosítható; 

- nem képezheti megegyezés tárgyát a tényállás illetve a minősítés, 
ennek meghatározása kizárólag az ügyész joga; 

- végül pedig a bíróság nem kötelezhető a Btk. enyhítő rendelkezései-
nek alkalmazására, így erre vonatkozóan más szabályokat kellett ki-
alakítani.52 

3.4. Mik a tárgyalásról lemondás konjunktív feltételei? 
- A terhelt bűnösségére is kiterjedő, ténybeli feltáró jellegű beismerő 

vallomása, továbbá azon nyilatkozata, hogy a tárgyalásról lemond; 
- nem alkalmazható az eljárás minden bűncselekményre vonatkozóan. 

Kizárt abban az esetben, ha valaki szándékosan embert ölt, továbbá 
főszabályként (később ld: együttműködő terhelt) csak a nyolc évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények 
esetén van mód az ügy nyilvános ülésen való elbírálására; 

- fiatalkorú terhelt esetén kizárt ez az eljárási forma; 
- ügyész arra vonatkozó indítványa, hogy kéri az ügy nyilvános ülésre 

való kitűzését; 
- csak közvádas eljárásban van helye, mivel ebben tehető ügyészi in-

dítvány. 53 

Teljesen az ügyész mérlegelési körébe tartozik, hogy tesz-e ilyen indít-
ványt. Két féle módon kerülhet sor ennek kezdeményezésére attól függően, 
hogy a vádirat benyújtása előtt van-e beismerő vallomás, vagy nincs. 
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Amennyiben van, és a nevezett egyéb feltételek is fennállnak, ha az ügyész 
úgy gondolja, még a vádirat benyújtása előtt tájékoztatja a terheltet, hogy 
amennyiben lemond tárgyaláshoz való jogáról, ő indítványozza az ügy 
nyilvános ülésen való elbírálását. Másik eset, amikor a vádirat benyújtása-
kor ugyan még nincs beismerés, de a terhelt a vádirat részére történő kézbe-
sítéstől számított 15 napon belül jelzi az ügyésznek, hogy az ügyész indít-
ványa fejében vállalja a beismerést illetve a tárgyalásról lemondást. Ezt a 
terhelti kezdeményezést az ügyésznek nem kötelessége elfogadni, diszkre-
cionális jogkörében eljárva dönt felőle. Azonban amennyiben nem tesz 
indítványt, akkor a bíróságot nem tájékoztathatja, hogy a bíróságot a beis-
merés ne befolyásolja. Az ügyésznek jól át kell gondolnia, hogy indítvá-
nyozza-e a tárgyalásról lemondásos eljárást, mivel ez az indítvány fősza-
bályként nem vonható vissza. Két kivétel van ez alól: egyrészt ha utóbb 
felmerülő körülményeknél fogva súlyosabb bűncselekmény miatt, vagy 
más bűncselekmény miatt is vádat kell emelni.54 

Ha az egyéb eljárási szabályokat nézzük, látható, hogy a bíróság bün-
tetéskiszabási mozgásterét szűkíti a Be., amikor kimondja, hogy a büntetést 
a Btk. 87/C. §-ban foglalt keretek között kell kiszabni. Ezen egyszerűsített 
eljárás keretében több vádlott egy vagy több bűncselekménye, továbbá egy 
vádlott több bűncselekménye is elbírálható, ha valamennyi általános feltétel 
fennáll mind a terhelt(ek), mind a bűncselekmény(ek) vonatkozásában. Ha 
tehát több bűncselekményt bírál el a bíróság, halmazati büntetést a Btk. 
85/A. § alapján a büntetési tételek közül a legsúlyosabb alapulvételével 
szabja ki. Az egyszerűsítés a nyilvános ülésen van, ezért a tárgyalás előké-
szítése során az általános szabályokat kell alkalmazni. További eltérés, 
hogy a Be. kizárja a vádlott fellebbezési jogát, ha a váddal megegyező 
tényállásban mondják ki bűnösségét.  

Visszatérve a nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban bünte-
tendő bűncselekmény feltételére. Alapvetően két esetben kerülhet sor tár-
gyalásról lemondásos eljárásra: vagy a már említett nyolc évinél nem sú-
lyosabban büntetendő bármely bűncselekmény esetén, vagy együttműködő 
terhelt esetén, amikor ugyan nyolc évinél súlyosabb büntetési tétellel fe-
nyegetett bűncselekmény esetén is sor kerülhet az egyszerűsített eljárásra. 
Ebben az esetben viszont további feltétel, hogy bűnszervezetben követte el 
a cselekményt, jelentős mértékben együttműködött a hatóságokkal, továbbá 
az, hogy vele szemben a nyomozás megszüntetésére nem került sor. 
Együttműködő terheltnek az minősül, aki a bűncselekményt bűnszervezet-
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ben55 követte el, és a nyomozás során a nyomozó hatósággal illetve az 
ügyésszel oly mértékben működött együtt, mely tevékenysége a büntetőügy 
vagy más bűnügy bizonyítását jelentős mértékben elősegítette.56 Az eljárás 
kedvezménye előbbi esetben abban áll, hogy a büntetési tételkeretek csök-
kennek azáltal, hogy a bíróságnak azt a Btk. 87/C § keretein belül kell ki-
szabnia. Utóbbi esetben a kedvezmény az, hogy nem alkalmazhatók a ter-
helttel szemben a bűnszervezetben való elkövetésre vonatkozó szigorúbb 
szabályok, hanem az adott bűncselekmény Btk. Különös Részében megha-
tározott büntetési tételkeretei alkalmazandók.  
Melyek azok a szigorúbb szabályok, amiknek alkalmazása alól mentesül a 
bűnszervezetben bűncselekményt elkövető együttműködő terhelt? 

- bűnszervezetben elkövetés okán nincs helye vele szemben kitiltás-
nak, a büntetési tétel felső határa nem emelkedik a kétszeresére; 

- a szabadságvesztés leghosszabb tartama nem emelkedik húsz évre; 
- nem kell a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből kizárni; 
- lehetőség van a büntetés próbaidőre való felfüggesztésére; 
- végleges hatályú foglalkozástól eltiltás esetén a mentesítés lehetősé-

ge megmarad; 
- a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát nem kell emiatt fegyház-

fokozatban megállapítani; 
- méltányosságból mellőzhető az elkobzás alkalmazása, illetve nem 

kötelező a vagyonelkobzás a bűnszervezetben való részvétele alatt 
szerzett valamennyi vagyontárgyra.57 (A vagyon bűnszervezetben 
szerzésének vélelme, itt ennek ellenkezőjét a terheltnek kell bizonyí-
tania.) 

3. 5. Tárgyalásról lemondásos eljárás menete 
A bíróság egyesbíróként nyilvános ülésen jár el, ahol a bíró, jegyzőkönyv-
vezető, ügyész, vádlott és védője van jelen. A nyilvános ülés nem tartható 
meg az ügyész és a védő távollétében. Miután a bíró megnyitotta a nyilvá-
nos ülést, az ügyész az általános szabályok szerint ismerteti a vádat, ezentúl 
az ügy nyilvános ülésen való elbírálására tett indítványát. A vádlott sze-
mélyazonosságának megállapítása után tájékoztatja őt a bíróság arról, hogy 
a beismerő vallomása, a tárgyalásról lemondás milyen következményekkel 
jár. Ezt követően lehetősége van a vádlottnak védőjével tanácskozni, majd 
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nyilatkoztatni kell a vádlottat arra vonatkozóan, hogy ezek ismeretében 
lemond-e a tárgyalásról. Az általános szabályoktól eltérően alakul a nyilvá-
nos ülés megkezdésének időpontja, akkor kerül sor rá, amikor a vádlott 
nyilatkozik a bíróság előtt arról, hogy a tárgyaláshoz való jogáról lemond.58 
A bíróság ezt követően az ügy iratai, valamint amennyiben szükségesnek 
tartja az ügyészhez és védelemhez intézett kérdések alapján megvizsgálja, 
hogy fennállnak-e a tárgyalásról lemondás törvényi feltételei. Amennyiben 
nem, az ügyet tárgyalásra utalja, ha igen, akkor a vádlott tárgyalásról le-
mondó nyilatkozatát követően az ő kihallgatásával folytatódik az eljárás. 
Ez kiterjed a büntetés kiszabásánál értékelendő körülményekre is. Ha meg-
tagadja a vallomástételt, akkor a bíróság az ügy elbírálását végzéssel tár-
gyalásra utalja, mely végzés ellen fellebbezéssel élni nem lehet. Ezt ezen 
túlmenően a következő esetekben teheti meg: 

- bármikor az eljárás folytán úgy ítéli meg, hogy nem állnak fenn a tár-
gyalásról lemondás feltételei; 

- a vádlott kihallgatását követően a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott 
beszámítási képessége, beismerésének önkéntessége vagy hitelt ér-
demlősége iránt ésszerű kétely mutatkozik; 

- a vádlott kihallgatását követően a bíróság arra a következtetésre jut, 
hogy a vádtól eltérően súlyosabb minősítés látszik megállapítható-
nak; 

- a vádlott vallomása a nyomozás során tett vallomásától lényegesen el-
tér.59 Ez utóbbi rendelkezés nem értelmezhető akkor, ha a terhelt a 
vádemelést követően kezdeményezi az ügyésznél a külön eljárás in-
dítványozását.60 

A kihallgatást követően az ügyész és a védő felszólalhat, majd a bíróság 
amennyiben a vádlott bűnös, azt ítéletében állapítja meg. A bűnösségről a 
beismerő vallomás és a nyomozati iratok alapján dönt a bíróság, mivel a 
nyilvános ülésen a vádlott kihallgatásán túlmenően bizonyítás nem zajlik. 
Az ítélet rendelkező része az általános szabályoknál írtakkal megegyezik, 
viszont indokolása attól eltérően a következőeket tartalmazza: vádra történő 
utalás, vádirati minősítés, vádirati tényállás lényegének ismertetése, vádlott 
személyi körülményeire vonatkozó tények, vádlott korábbi büntetéseire 
vonatkozó adatok, bíróság által megállapított tényállás, büntetés kiszabási 
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körülmények, alkalmazott jogszabályok megjelölése és a tárgyalásról le-
mondás tényére való utalás.61 Ezt követően másodfokú eljárásra kerülhet 
sor, amennyiben joghatályos fellebbezés érkezik. A fellebbezés kizárt mind 
az ügyész, mind a védelem oldaláról, a bűnösség megállapítása, a váddal 
egyező tényállás megállapítása, valamint a vádirati minősítéssel megegyező 
minősítés miatt.62 Mivel azonban a cselekmény minősítése nem köti a bíró-
ságot, ezért ha a bíróság által megállapított minősítés eltér a vádirati minő-
sítéstől, ezért ebben a tekintetben az általános szabályok szerint van helye 
fellebbezésnek. Továbbá a büntetés illetve egyéb jogkövetkezmények te-
kintetében van helye fellebbezésnek a vádlott javára és terhére szintúgy. 
Viszont csak a fellebbezés folyamán kizárólag ennek keretei között lehet új 
tényt állítani, új bizonyítékra hivatkozni.63  

Másodfokú eljárásban az általános szabályoknak megfelelően a teljes 
revízió elve érvényesül, tehát hivatalból vizsgálnia kell a másodfokú bíró-
ságnak azt, hogy a külön eljárás lefolytatásához szükséges törvényi feltéte-
lek fennállnak-e, továbbá az elsőfokú ítélet tényállásának megalapozottsá-
gát, a bűnösség megállapítását illetve a cselekmény minősítését, valamint 
az eljárási szabályok betartását. A súlyosítási tilalom ugyanúgy érvényesül 
másodfokon, viszont az ügyészi fellebbezés nem terjeszkedhet túl a Btk. 
általános részében meghatározott csökkentett büntetési tételkereteken túl, 
azaz a másodfokú bíróság a Btk. 87/C. § illetve a 85/A. § alapulvételével 
súlyosíthat. 

A Be. 352. § (1) a) pontja alapján a másodfokú bíróság kiegészítheti, 
illetve helyesbítheti az ítéleti tényállást. Viszont reformatórius döntés csak 
akkor hozható, ha a vádlott felmentésének, az eljárás vele szemben történő 
megszüntetésének lenne helye, vagy ha a másodfokú bíróság lényegesen 
enyhébb szankciót alkalmaz. Tehát nincs lehetősége megváltoztatni az íté-
letet váddal egyező tényállás, valamint a vádirati minősítéssel egyező mi-
nősítés esetén. További, a bizonyítás felvételére vonatkozó megszorító 
szabály a Be.-ben, hogy a másodfokú bíróság bizonyítást csak az elsőfokú 
bíróság számára megengedett keretek közt vehet fel. 

A másodfokú bíróság a következő határozatokat hozhatja: amennyiben 
érdemben felülbírálja, helybenhagy, megváltoztat vagy hatályon kívül he-
lyez. Hatályon kívül kell helyeznie az ítéletet, ha a tárgyalásról lemondásos 
eljárást az esőfokú bíróság a törvényi feltételek hiányában folytatta le. 
Ilyenkor a megismételt eljárás szabályai szerint kell lefolytatnia az eljárást 
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az elsőfokú bíróságnak. Abszolút eljárási szabálysértés észlelése esetén 
szintén így jár el a másodfokú bíróság, azaz hatályon kívül helyez, és új 
eljárásra utasít. Továbbá lehetősége van mérlegelési jogkörében eljárva az 
ítélet hatályon kívül helyezésére, ha relatív eljárási szabálysértést észlel, és 
megállapítja, hogy ez lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, vagy a 
büntetőjogi főkérdések eldöntésére.64 

 

4. FEJEZET 
TÁRGYALÁS MELLŐZÉSE 

A Be. XXVII. fejezete tartalmazza a tárgyalás mellőzésére vonatkozó sza-
bályokat: 

543. § E törvény rendelkezéseit a tárgyalás mellőzésével végrehajtá-
sában felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés kiszabása, illető-
leg mellékbüntetés önálló büntetésként való alkalmazása vagy próbára 
bocsátás esetén az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
544. § (1) A bíróság a szabadlábon lévő vádlottal szemben tárgyalás 
mellőzésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesz-
tést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, illetőleg önálló büntetésként 
foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kiutasítást - katonával 
szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is -, továbbá in-
tézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz a három évi sza-
badságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén, 
ha 
a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, köz-
érdekű munka, pénzbüntetés kiszabását, a próbára bocsátást, illetőleg 
a mellékbüntetés önálló büntetésként alkalmazását lehetővé teszi, 
b) a tényállás egyszerű, 
c) a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, 
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. 
(2) Tárgyalás mellőzésével egy évet meghaladó szabadságvesztés nem 
szabható ki. 
(3) A tárgyalás mellőzésével meghozott végzésre - ha e törvény más-
képp nem rendelkezik - az ítéletre vonatkozó rendelkezéseket kell al-
kalmazni. 
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545. § (1) Az 544. § (1) bekezdésében meghatározott végzés meghoza-
talának az ügynek a bíróságra érkezésétől számított harminc napon 
belül van helye. 
(2) Magánvádas ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőt a 
személyes meghallgatás napjától kell számítani. 
546. § 
547. § (1) A bíróság a végzésben 
a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés vagy pénzbüntetés 
kiszabása esetén mellékbüntetésként foglalkozástól eltiltást, járműve-
zetéstől eltiltást vagy kiutasítást - katonával szemben lefokozást, a 
szolgálati viszony megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a vá-
rakozási idő meghosszabbítását is -, végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása esetén pénzmellékbüntetést alkalmazhat, 
b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása vagy , 
c) elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást is kimondhat, illetőleg a polgá-
ri jogi igénynek helyt adhat, vagy a polgári jogi igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasíthatja, 
d) a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezhe-
ti, 
e) az ügyek egyesítéséről, elkülönítéséről, az eljárás felfüggesztéséről 
és az eljárás megszüntetéséről rendelkezhet. 
(2) A bűnügyi költség viselésére a 338-340. § rendelkezéseit kell al-
kalmazni. 
(3) A tárgyalás mellőzésével hozott végzés rendelkező részének tartal-
maznia kell 
a) a bűncselekmény megjelölését, 
b) a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetőleg önálló bünte-
tésként alkalmazott mellékbüntetést, próbára bocsátást vagy megro-
vást, 
c) a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket, 
d) az 548. és az 550. §-ban foglaltakra való figyelmeztetést. 
(4) A végzés indokolása a megállapított tényállást, a végzés meghoza-
tala törvényi előfeltételeinek fennállására való utalást, valamint az al-
kalmazott jogszabályok megjelölését tartalmazza. 
(5) A végzést bírósági titkár is meghozhatja. 
548. § (1) A tárgyalás mellőzésével hozott végzés ellen fellebbezésnek 
nincs helye; az ügyész, a magánvádló, a vádlott, a védő, a magánfél és 
az egyéb érdekelt a kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgya-
lás tartását kérheti. A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. 
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(2) Az ügyész nem kérheti tárgyalás tartását azon a címen, hogy a bí-
róság az 544. § (1) bekezdése alapján járt el. 
(3) A magánfél kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezéssel, 
az egyéb érdekelt csak az elkobzással és a vagyonelkobzással kapcso-
latban kérheti tárgyalás tartását. Ha a tárgyalás tartását kizárólag a 
magánfél kérte, a bíróság a tárgyaláson a polgári jogi igényre vonat-
kozó rendelkezést hatályon kívül helyezi, és az igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasítja. 
(4) A tárgyalás tartására irányuló kérelemnek a végzés végrehajtására 
- az 549. § (2) bekezdésének esetét kivéve - halasztó hatálya van. 
(5) Ha a vádlott részére a tárgyalás mellőzésével hozott végzést nem 
lehetett kézbesíteni a bíróság az ügy tárgyalásának kitűzése iránt in-
tézkedik. 
549. § (1) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a tárgyalás 
mellőzésével hozott végzést és a tárgyalás tartására irányuló kérelmet. 
(2) A tárgyalás tartása iránti kérelemnek az 548. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetében, továbbá ha az ügyész, a vádlott vagy a védő 
kizárólag az elkobzásra, illetőleg vagyonelkobzásra, a polgári jogi 
igényre vagy a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a 
bíróság a tárgyaláson csak ebben a kérdésben határoz. 
(3) A bíróság - a (2) bekezdés kivételével - a tárgyalás mellőzésével 
hozott végzését hatályon kívül helyezi, ezt követően a tárgyalást a XIII. 
Fejezet rendelkezései szerint folytatja le. 
(4) A bíróság a vádlott terhére szóló kérelem hiányában akkor szabhat 
ki súlyosabb büntetést, illetve alkalmazhat súlyosabb büntetés helyett 
alkalmazott intézkedést, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és 
ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán 
súlyosabb minősítést kell alkalmazni, vagy jelentős mértékben súlyo-
sabb büntetést kell kiszabni, illetőleg súlyosabb büntetés helyett al-
kalmazott intézkedést kell alkalmazni. 
(5) A (3) bekezdés alapján hozott végzés ellen nincs helye fellebbezés-
nek. 
550. § (1) A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a kérelmező a tár-
gyalás megkezdéséig visszavonhatja. 
(2) A tárgyalást kérő személynek a tárgyaláson való részvétele kötele-
ző. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, előzete-
sen, haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérel-
mét visszavonta. Ez a rendelkezés az ügyészre nem vonatkozik. 
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A tárgyalás mellőzése (az 1896. évi Bp.-ben büntetőparancs) azon külön 
eljárások egyike, melynek célja az eljárás egyszerűsítése, gyorsítása, s ezzel 
a bíróságok munkaterhének csökkentése. Ebben az esetben a bíróság az 
iratok alapján dönt, nem folytat le bizonyítást, s így jelentős időmegtakarí-
tás érhető el. A tárgyalás mellőzése az opportunitás elvét juttatja érvényre.65 

Az 1896. évi Bp. honosította meg ezt a jogintézményt, büntetőparancs 
elnevezéssel, s csak kihágás, illetve pénzbüntetéssel büntetendő vétség 
esetén volt alkalmazható a járásbíróság előtti eljárásban. A jogintézmény 
életképességét mutatja, hogy azt az 1951. évi II. Bp. is átvette.66 Alkalmaz-
ható volt bármely kihágás, valamint főmagánvádra üldözendő bűntett ese-
tén. Összességében hasonló súlyú cselekmények esetén kerülhetett alkal-
mazásra, mint napjainkban: ha pénzbüntetés vagy háromévi börtönbünte-
tésnél nem súlyosabb büntetés kiszabását tette lehetővé a törvény. A II. Bp. 
novelláris módosítását jelentő 1954. évi V. törvény megszüntette a bünte-
tőparancs kiszabásának lehetőségét. A jogintézményt az 1962. évi 8. tvr. 
vezette be ismét „Tárgyalás mellőzése pénzbüntetés kiszabása esetén” 
címmel. Nem vitatva a tárgyaláson kívül való elbírálás veszélyeit, de elis-
merve a volenti non fit uniuria67 elve alapján, hogy ha a terhelt beismerő 
vallomást tett és nem kérte tárgyalás tartását, belenyugodott a büntetésbe, 
akkor mindezt nem tekintette jogtalannak. Bár a külön eljárás címe jó ideig, 
még az 1973. évi Be.-ben is változatlan volt, az alkalmazható szankciók 
köre folyamatosan bővült. Ezt a megnevezést vette át az 1998. évi XIX. tv. 
XXVI. fejezetének megnevezése. A törvény módosításáról rendelkező 
2002. évi I. törvény 267. §-ának (1) bekezdése azonban az archaikus elne-
vezést elhagyva a hatályos törvény szóhasználata szerint módosította a 
jogintézmény megnevezését.  

Ahogy már említettük, a tárgyalás mellőzése az eljárás jelentős gyorsí-
tását és egyszerűsítését szolgálja, a bíróság tárgyalás tartása nélkül, végzés-
ben határoz a terhelt büntetőjogi felelősségéről és alkalmaz vele szemben 
tényleges szabadságelvonással nem járó büntetőjogi joghátrányokat. Az 
egyszerűsítés és gyorsítás ára azonban egyes alapelvek sérülése. A jogin-
tézmény sajátos jellegéből adódóan nem érvényesül a közvetlenség, a nyil-
vánosság, a szóbeliség, miként a kontradiktórius eljárás elve sem. A jogal-

                                                 
65 FARKAS – RÓTH: i. m. 381. o. 
66 Uo. 381. o. 
67 A volenti non fit uniuria (Ulpianus) jelentése: Akivel olyasmi esik meg, amit 
maga is akart, azzal nem történt igazságtalanság. 
http://bsstudio.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=46315, 2010.04.09. 



38 

kotó azonban e hátrányokat megfelelő garanciákat magában foglaló szabá-
lyozással ellensúlyozza:  

- jogintézmény csak a terhelt beismerése esetén alkalmazható; 
- a törvény taxatíve meghatározza az alkalmazható joghátrányokat; 
- végül a legfontosabb garanciális elem az, ha a terhelt a tárgyalás mel-

lőzésével meghozott végzéssel szemben tárgyalás tartását kérheti, s 
ezzel elérheti, hogy a bíróság az általános eljárási szabályok szerint 
lefolytatott tárgyalás eredményeként fog dönteni büntetőjogi felelős-
ségéről.68 

4.1. A tárgyalás mellőzésének törvényi feltételei (544. § (1) be-
kezdés) 

- a vádlott szabadlábon van; 
- a bűncselekmény törvényi büntetési tétele 3 évi szabadságvesztés-

nél nem súlyosabb; 
- a Btk. a bűncselekményre lehetővé teszi végrehajtásában felfüg-

gesztett szabadságvesztés, közérdekű munka, pénzbüntetés, illető-
leg önálló büntetésként foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltil-
tás, kiutasítás – katonával szemben lefokozás és a szolgálati vi-
szony megszüntetését is -, intézkedésként próbára bocsátás, megro-
vás alkalmazását; 

- a tényállás egyszerű; 
- a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte; 
- a büntetés célja tárgyalás tartása nélkül is elérhető.69 

Tárgyalás mellőzésével egy évet meghaladó szabadságvesztés nem szabha-
tó ki. 

E feltételek konjunktív feltételek, azaz mindegyiknek együttesen fenn 
kell állni ahhoz, hogy a bíróság a nevezett egyszerűsített eljárást alkalmaz-
hassa. Ezek között vannak olyanok, amelyek mérlegelést igényelők (pl. a 
tényállás egyszerűsége vagy az, hogy a büntetés célja az adott esetben tár-
gyalás tartása nélkül is elérhető) és olyanok, amelyek mérlegelést nem tű-
rők (pl. a vádlott beismerése) feltételek.  
                                                 
68 TÓTH (szerk.): i. m. 521. o. 
69 CSÉKA (szerk.): A büntetőeljárási jog alapvonalai II., második átdolgozott ki-
adás, 2004, Bába és Társai Kiadó Kft., Szeged, 320. o. 
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A jogintézmény szabályainak alkalmazását a törvény csak a szabadlá-
bon levő terhelttel szemben teszi lehetővé, hiszen a fogva tartott terhelt 
esetében a védelemhez való jog ezen eljárásban megnyilvánuló korlátozása 
igen súlyos hátrányt jelentene.70 

A tényállás akkor egyszerű, ha a cselekmény egymozzanatú, nem szer-
teágazó, a bizonyítékok közvetlenek és eredetiek, ebben az esetben nyílik 
arra lehetőség, hogy a bíróság a nélkül is érdemi határozatot hozhasson, 
hogy tárgyaláson bizonyítást venne fel.  

A vádlott beismerő vallomása nem szükséges, hogy a bűnösség beis-
merésére is kiterjedjen, elegendő az ún. ténybeli beismerés. Ha azonban a 
vádlott a vádemelés előtti időszakban nem tett vallomást, illetve korábbi 
beismerő vallomását visszavonta, a bíróság nem járhat el tárgyalás mellő-
zésével.  

Fontos feltétel, hogy a büntetés célja tárgyalás tartása nélkül elérhető 
legyen. E szempont vizsgálatánál az elkövető egyéniségét, életvitelét, előé-
letét, az elkövetés motívumát kell figyelembe venni. A büntetett előélet 
önmagában nem kizáró ok, ezzel szemben önmagában a büntetlenség sem 
elegendő.  

Tárgyalás mellőzésével végzés meghozatalának a vádirat bíróságra ér-
kezésétől számított harminc napon belül van helye. Magánvádas ügyekben 
ezt a határidőt a személyes meghallgatás napjától kell számítani.71 

4.2. Az alkalmazható joghátrányok köre 
A törvény pontos felsorolást ad azon büntetőjogi joghátrányokról, melyek 
tárgyalás mellőzése esetén alkalmazhatók. Ezek a következők: 

- végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés; 
- pénzbüntetés; 
- közérdekű munka; 
- fentiek mellett, vagy önálló büntetésként járművezetéstől eltiltás, 

foglalkozástól eltiltás; 
- kiutasítás, katonával szemben lefokozás, szolgálati viszony megszün-

tetése; 
- végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén pénzmellék-

büntetés; 
- intézkedésként próbára bocsátás, megrovás alkalmazása; 

                                                 
70 FARKAS – RÓTH: i. m. 382. o. 
71 CSÉKA (szerk.): i. m. 321. o. 
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- pártfogó felügyelet (végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés 
vagy próbára bocsátás esetén); 

- elkobzás, vagyonelkobzás. 

A büntető anyagi jogi rendelkezések mellett eljárásjogi intézkedéseknek is 
helye lehet:  

- döntés a polgári jogi igény felől (helyt ad vagy elutasít); 
- próbára bocsátást kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezése; 
- egyesítés, elkülönítés; 
- eljárás felfüggesztése, megszüntetése. 

Ez a felsorolás, azaz az alkalmazható joghátrányok köre nem bővíthető. 
További feltétel, hogy mindezek csak abban az esetben alkalmazhatók, ha a 
bíróság három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűn-
cselekményt bírál el.72  

4.3. A bíróság mozgástere, döntése 
Az egyszerűsítő eljárás alkalmazása során a törvény feltételként rögzíti a 
bíróság számára, hogy a végzés meghozatalának kizárólag az ügynek a 
bíróságra érkezésétől számított harminc napon belül van helye. Ez a szabá-
lyozás áll ugyanis arányban az eljárás gyorsítására és egyszerűsítésére vo-
natkozó jellegével és céljával. Szükséges a fenti határidő megállapítása 
annak érdekében, hogy a bírósági eljárás minél gyorsabban befejeződhes-
sen. A határidő abszolút, tehát ennek letelte után csak tárgyaláson bírálható 
el az ügy. Ha a bíróság magánvádas ügyben dönt a jogintézmény alkalma-
zása mellett, akkor a harminc napos határidőt a személyes meghallgatás 
megtartásának napjától kell számítani. Ez a határidő, a meghallgatás kitűzé-
se miatt hosszabb, mint a közvádas ügyben meghatározott időtartam. A 
személyes meghallgatás napjától számított határidőre vonatkozó kötelezett-
ség ugyanakkor a törvény céljainak megfelelően szolgálja a gyorsítást. 

A bíróság a tárgyalás mellőzése során végzéssel határoz. A bírósági 
titkár jogkörének bővüléséből ered ez a rendelkezés. A bírósági titkár azon-
ban csak a tárgyalás mellőzése kapcsán járhat el, amennyiben az ügyben 
tárgyalás tartására kerül sor, azt csak bíró folytathatja le. Az előző pontban 
ismertettük a jogintézmény alkalmazása során kiszabható joghátrányokat. 
A bíróság a törvényi keretek között minden olyan kérdésben rendelkezhet, 
amelyet tárgyaláson is elbírálhat. Döntése során lényegében csupán a pol-
                                                 
72 TÓTH (szerk.): i. m. 523. o. 
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gári jogi igény elbírálásában kötött a jogköre. A törvény szerint a polgári 
jogi igénynek helyt adhat vagy annak érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasíthatja, de nem utasíthatja el azt. A törvény miniszteri indoklása ezzel 
kapcsolatban a következőképpen rendelkezik: „a magánféllel szemben mél-
tánytalan lenne, ha kárigényét a meghallgatása vagy az általa indítványo-
zott bizonyítás nélkül utasítaná el a bíróság, miközben a terhelt felelősségét 
az igény alapjául szolgáló cselekményben megállapítja”. 

4.4. A tárgyalás mellőzése során hozott végzés sajátosságai 
A tárgyalás mellőzésével hozott végzés ügydöntő végzés, a bíróság azt „A 
Magyar Köztársaság nevében!” hozza. Tekintettel arra, hogy bűnösséget 
megállapítani csak ítéletben lehet, a bíróság a tárgyalás mellőzésével hozott 
végzésben csak azt állapíthatja meg, hogy a vádlott a vád tárgyává tett cse-
lekményt elkövette és ezért vele szemben a 3. 2. pontban felsorolt joghátrá-
nyokat alkalmazhatja.  
A bíróság végzésének tartalmaznia kell: 

- a bűncselekmény megnevezését a törvényhely megjelölésével; 
- a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetve önálló büntetés-

ként alkalmazott mellékbüntetést, próbára bocsátást vagy megrovást; 
- a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket a jogszabály megjelö-

lésével; 
- arra való figyelmeztetést, hogy a tárgyalás mellőzésével hozott vég-

zés ellen jogorvoslatnak nincs helye, de az ügyész, a magánvádló, a 
vádlott, a védő, a magánfél és az egyéb érdekelt tárgyalás tartását 
kérheti a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül. 

A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. Ennek a kérelemnek a végzés 
végrehajtására halasztó hatálya van. Kivéve, ha a magánfél, vagy az egyéb 
érdekelt kérte a tárgyalás tartását, valamint, ha az ügyész, a vádlott vagy a 
védő kizárólag az elkobzásra, illetőleg vagyonelkobzásra, a polgári jogi 
igényre, vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezéseket sé-
relmezte, akkor a bíróság csak e kérdésekben dönt.73 A magánfél csak a 
polgári jogi igényt elbíráló rendelkezéssel, az egyéb érdekelt csak az elkob-
zással és a vagyonelkobzással kapcsolatban kérheti tárgyalás tartását. 

                                                 
73 CHWALA TAMÁS – FÜLÖP EDIT – SLÉDER JUDIT: Büntető-eljárási jog, 2004, 
Rejtjel Kiadó, Budapest, 365. o. 
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4.5. Az első fokú tárgyalás 
A tárgyalás tartása iránti kérelem folytán tartott tárgyaláson a tárgyalást 
kérő személy köteles részt venni. 

A tárgyaláson nem a vádirat, hanem a tárgyalás mellőzésével hozott 
végzés és a tárgyalás tartása iránti kérelem ismertetésére kerül sor. 

Ha a kérelem csak az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a polgári jogi 
igényre vagy a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezéseket sé-
relmezte, a bíróságnak a tárgyaláson csak ezekben a kérdésekben kell dön-
tenie, az egyéb rendelkezések vonatkozásában beáll a részjogerő. 

Ha a jogosultak nem csupán az előbb említett kérdésekben éltek jog-
orvoslattal, a tárgyaláson a bíróság a tárgyalás mellőzésével hozott végzést 
hatályon kívül helyezi, és az első fokú tárgyalásra irányadó szabályok sze-
rint lefolytatja a tárgyalást. A bíróság tehát az ügyet új ügyként kezeli és 
nem a tárgyalás mellőzésével hozott végzés felülbírálatára kerül sor.74 

A súlyosítási tilalom sajátos módon érvényesül ebben a külön eljárás-
ban. A bíróság a vádlott terhére kérelem hiányában csak akkor szabhat ki 
súlyosabb szankciót, ha a tárgyaláson új bizonyíték merült fel és ennek 
alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb 
minősítést kell alkalmazni vagy jelentős mértékben súlyosabb szankciót 
kell alkalmazni. A tárgyalás mellőzésével hozott végzésben az ittas jármű-
vezetés vétsége miatt alkalmazott közúti járművezetéstől eltiltás mellék-
büntetés tartalmát a bíróság a súlyosítási tilalom miatt a vádlott kérelmére 
tartott tárgyalás eredményeként meghozott ítéletében akkor sem emelheti 
fel, ha a közúti járművezetést a „B” kategóriára korlátozza (BH. 2002. 
478). 

A bíróság a tárgyalás eredményétől függően hoz érdemi határozatot. 
A jogosultak a tárgyalás tartására irányuló kérelmüket a tárgyalás 

megkezdéséig visszavonhatják. Ha a tárgyaláson a tárgyalást kérő nem 
jelenik meg és elmaradását előzetesen alapos okkal nem mentette ki, úgy 
kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta. Ez a rendelkezés az ügyész-
re nem vonatkozik.  

Ha a tárgyalás tartását kizárólag a védő kérte és előzetes kimentés nél-
kül a védő nem jelenik meg a tárgyaláson, a védőnek ez a mulasztása -a 
terhelt hozzájárulása nélkül- nem tekinthető a kérelem visszavonásának. Ha 
viszont magánvádas ügyben alkalmazott büntetőparancs miatt a magánvád-
ló kéri a tárgyalás megtartását, és előzetes kimentés nélkül nem jelenik meg 

                                                 
74 FARKAS– RÓTH: i. m. 384. o. 
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a tárgyaláson, ezt nem a kérelem visszavonásának kell tekinteni, hanem 
vádelejtésnek és emiatt az eljárást meg kell szüntetni.  

Ha a tárgyalás mellőzésével hozott végzés miatt a vádlott meghatal-
mazott védője a tárgyalás tartását kérte. Majd a védő még a tárgyalás előtt a 
bíróságnál bejelenti, hogy a vádlott a tárgyaláson nem tud megjelenni, és 
újabb határnap kitűzését kéri, ez okból a védő távolmaradása nem tekinthe-
tő a kérelem visszavonásaként, és nem eredményezheti a korábbi végzés 
jogerőre emelkedésének megállapítását. Ilyen esetben a védő bejelentését 
igazolási kérelemként kell elbírálni (BH. 2003. 186.)75 

5. FEJEZET 
ÖSSZEGZÉS 

Választott témánk különlegessége, mint ahogy arra már a bevezetésben is 
utaltunk, annak jelenkori aktualitása, hisz mind a hazai mind pedig a nem-
zetközi büntetőjog tudományában különleges szerepet töltenek be a kon-
szenzuális eljárások. Éppen ezért bőséges irodalom található róla írott és 
elektronikus formában egyaránt, valószínűleg azért, mert egyre nagyobb 
hangsúlyt helyeznek a büntetőjogban is az alapelvek érvényesülésére, így 
jelen esetben a tisztességes eljáráshoz való jogra illetve a vádlott azon jogá-
ra, hogy vele szemben az eljárást ésszerű időn belül fejezzék be. Hisz a 
fentebb bemutatott eljárások jellemzői – azaz a gyorsaság, az egyszerűség– 
mindezen elvek gyakorlatban való hatékony működését hivatottak biztosí-
tani. Az előbb említettek mellett fontos kiemelni, hogy a bíróság számára is 
előnyökkel járhat a hagyományos, hosszadalmas eljárás helyett a konszen-
zuális eljárások lefolytatása. Gondoljunk csak az időmegtakarításra, az 
ügyek egyszerűbb megítélhetőségére. Az előbb említett előnyök mellett, 
ezekkel párhuzamosan felmerülhet egyes garanciális büntetőjogi szabályok 
sérelme is. Ezek kiküszöbölésére a jogalkotó szigorúan meghatározott felté-
telek felállításával válaszol. 

Dolgozatunkban igyekeztünk a bíróság elé állítás, a tárgyalásról le-
mondás és a tárgyalás mellőzésére vonatkozó leglényegesebb pontokat 
érinteni, közelebbről megvilágítani az ezen eljárásokra vonatkozó rendel-
kezéseket kitekintve –elsősorban a „vádalku” intézményénél– a külföldi 
szabályozásra is. A terjedelmi korlátokat is figyelembe véve, természetesen 
nem érinthettünk minden egyes, a témánkkal kapcsolatos kérdést. 

Tanulmányunkat azon megállapítással zárnánk, miszerint a mai bünte-
tőjog -a hazai és a nemzetközi egyaránt- igyekszik széleskörűen biztosítani 
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a külön eljárások gyakorlatban való érvényesülését, egyszerre részletes, 
eljárást könnyítő szabályok ugyanakkor szigorú korlátok felállításával is. 
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