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Igazságelméletek
egyszerűsítés és gyorsítás 

az új büntető eljárásjogban

„Jogászok nemzedékeinek sora tanulta, sőt tanulja ma is, hogy a büntetőeljárásban az anyagi 
igazságot kell megállapítani, miközben az eljárási törvény egyre többször enged ebből az elvá-
rásból (Erdei, 2010).”

a 2017. évi XC. törvény a büntető eljárásról (a továbbiakban: be.) számos, új jogintéz-
ményt vezetett be a hatékonyság, célszerűség és gyorsaság növelése érdekében. a törvény az 
eljárások gyorsítását szolgáló egyik hangsúlyos intézménye a beismerés, amely a büntetőel-
járás résztvevőit együttműködésre sarkallja mind az egyezség, mind az előkészítő ülés kere-
tében. a terhelti együttműködés gondolata végig kíséri az új eljárási törvényt. az új eljárási 
rend azzal az igénnyel lépett fel, miszerint: „szükségszerű, hogy az állam minden eddiginél job-
ban kifejezze, a sérelmet szenvedett fél mellé áll, és a büntetőeljárás lefolytatását érdemben előse-
gítőkre is partnerként tekint (...).”1

a büntetőeljárások hatékonyabbá válását, a terhelti együttműködés növelését és a funk-
ciómegosztás következetesebb érvényesítését lehetővé tevő új kódex a büntetőeljárásban 
részt vevő valamennyi személytől gyökeresen új büntetőjogi gondolkodást igényel. nehéz 
megjósolni, hogyan és miként kerülnek az új jogintézmények a gyakorlatban alkalmazásra, 
ezért szükségesnek találom a téma ilyen irányú elméleti megalapozását, ‒ tekintettel arra, 
hogy az új büntető eljárási törvény a terhelti együttműködésre támaszkodik és a gyorsítást, 
mint (közérdekű) célt olyan új jogintézmények bevezetésével kívánja javítani, mint példá-
ul az egyezség.az új büntető eljárásjogi kódex alapján ‒ a tudományos jogi viták állandó té-
májaként szereplő ‒ az igazságfelfogás új megvilágításba kerülhet. az igazság megítélése kor-
szakonként eltérő tendenciát mutat, azaz egy állításnak a saját tárgyához való viszonya idő-
ben változni képes.ezért az „igazság” definiálása és egy adott jogi rendszerben való elhelye-
zése relatív és absztrakt. Függ a történelmi kortól, a társadalmi berendezkedéstől, kultúrá-
tól, hagyományoktól, szokásjogtól.

1 2017. évi XC. törvény indokolása.
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kérdésfelvetés2

kérdésként merül fel, hogy a terhelti együttműködésre alapozó új jogintézmények milyen 
mértékben változtatják meg az itthoni igazságfelfogást. magyarországon ‒ hasonlóan a né-
met eljárásjoghoz, ‒ inkább az inkvizitórius rendszerhez közeledik a gondolkodás, azaz a 
büntetőeljárás célja alapvetően az állami büntetőigény érvényesítése és az igazság megálla-
pítása. ezt a követelményt a törvény nem rögzíti, csak a preambulumban történik erre uta-
lás (mohácsi, 2009).

arra kívánok választ találni, hogy igazolható-e az új eljárásjogi intézmények térnyerése, il-
letve a korábban is alkalmazott gyorsító intézmények alkalmazásának növekedése és ezzel egye-
temben a materiális igazság iránti igény gyengülése. ebből következően pedig, hogy ez az el-
tolódás a gyakorlatban milyen változást eredményezhet. a törvény az előző szabályozáshoz 
képest éles fordulatot vett, amelynek okán várhatóan a jogalkalmazónak is meg kell változ-
tatnia a gondolkodását. jelen dolgozatnak nem témája, de ebben a körben felmerül az a kér-
dés is, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog mennyire sérülhet, hiszen ezen jogintézmények 
alkalmazásánál elválik a ténybeli és a jogbeliigazság. elképzelhető, hogy a terhelt egyszámára 
jó ajánlatot fogad el, amelyhez szükséges a beismerése, ugyanakkor a valósággal, a megtör-
tént esettel nem egyezik az ezt felvonultató vádirati tényállás, ha úgy tetszik a „jogi” igazság. 
a terhelt számára kedvezőbbnek tűnhet a formális igazság elfogadása, mint a ténybeli igaz-
ság bizonyítása ‒ figyelemmel a bizonyítási eljárás szabályaira. a végeredmény, mint jövőben 
bekövetkező esemény a vádlott számára teljesen bizonytalanná válhat, mivel a bizonyítási el-
járás jogszabályban megkövetelt kritériumai, az idő múlásával olyan, objektív és szubjektív 
problémákat vethetnek fel, amelyek utólag kiküszöbölhetetlenné válhatnak.

mindenesetre az megállapítható, hogy az új büntető eljárásjogi törvény célja3 megvaló-
sulni látszik, mivel a hatályba lépése óta vádemelésig eljutott ügyek körülbelül 60 százalé-
ka4 zárult le már az előkészítő ülésen. ebből következően lényegesen kevesebb ügy kerül tár-
gyalási szakba. Vannak olyan bíróságok, ahol korábban egy bírónál akár 200 ügy is lehetett, 
most pedig átlagban 40 ügy van.5 Ugyanakkor – hasonlóan a többi gyorsító jogintézmény-
hez6‒ ez a tendencia a materiális igazság rovására mehet, ami nem zárja ki azt, hogy az ala-
ki és anyagi igazság egybevágjon.

2 jelen dolgozatom nem foglalkozik a jogorvoslati eljárásokkal, mert pl. a felülbírálat lehetőséget ad arra, 
hogy az eljárást újrakezdjék.

3 Hatékonyság, célszerűség, gyorsaság.
4 országos bírósági Hivatal statisztikája. az új be. alkalmazásának tapasztalatai. 2019.05.07. elérhető: a 

bírósági Intraneten. 2019.
5 Hack Péter: elte ájk büntető eljárásjog 1. előadása alapján. budapest, 2019. szeptember 23.
6 bíróság elé állítás, büntetővégzés (tárgyalás mellőzése), távollévő személlyel szembeni tárgyalás tartása, el-
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az alaki és az anyagi igazság elhatárolása

a tiszta alaki igazság megelégszik a formális igazság megtalálásával, amely egyfajta jogszol-
gáltatásként értékelhető. ezzel szemben a tiszta anyagi igazság a materiális igazság elérését 
célozza, azonban – egyetértve kadlót erzsébettel ‒az sokszor csupán „idea” marad (kadlót, 
2010). az alaki és az anyagi igazság esetébennem kizárt, hogy egymással átfedésben legyenek 
(bárd, 2014). gondoljunk arra az esetre, amikor a vádiratban foglaltak egy hosszasan elhú-
zódó, évekig tartó bizonyítási eljárás után az eljáró bíróság általteljes bizonyossággal megál-
lapításra kerülnek (erdei, 2014). Ilyen esetekben egyszerűbb lenne már az elején elfogadni 
az „alaki igazságot” és megspórolni egy kimerítő eljárást, amely jóval később ugyan, de szol-
gáltatja az „anyagi igazságot” ‒egyezően a vádiratban megállapított tényállással.7történeti 
megközelítésből nézve az akkuzatórius és inkvizitóriusfogalmakat érdemes először összeha-
sonlítani. az akkuzatórius, másszóval vádelvű rendszer a vád és védelem vitájára épít, ahol a 
bíró az eljárás kereteit, azaz a tisztességességet garantálja és dönt a bűnösségről, illetve bün-
tetésről is. a tiszta akkuzatórius rendszerben a bíró passzív szerepet tölt be, feladata az eljá-
rás felügyelete (bárd, 2014), tehát ebben a formában érvényesül leginkább a funkciómeg-
osztás elve. az akkuzatórius rendszer a büntetőeljárás „ősi” rendszere, azaz korábban létezett 
már, mint az inkvizitórius (erdei, 2010). ebben a rendszerben az igazság formális igazság-
nak tekinthető, mivel a bíró a felek jogvitája alapján döntaz „igazságról”, de ezen túl nem 
vesz fel bizonyítást (erdei, 2010). az inkvizitórius, másszóval nyomozóelvű jogrendszer a 
középkorban jelent meg. ebben a rendszerben a funkcióegyesítés elve érvényesül, mivel 
mindhárom funkciót ‒ azaz a vádat, a védelmet és bíráskodást is ‒ a bíró tölti be, aki bűn-
cselekmény észlelése esetén hivatalból jár el. az eljárás legfontosabb része a nyomozati szak, 
amelynek fő célja a materiális igazság felderítése, azaz a történeti tényállás tisztázása, amihez 
kínzást is használtak a XVIII. század közepéig (Fedor, 2015). az inkvizitórius rendszerben a 
terhelt az eljárás tárgya, szemben az akkuzatórius rendszerrel (bárd, 2014). az inkvizitórius 
rendszerben a bíró a valóságnak megfelelő igazságot keresi és nem a felek jogvitájának igaz-
ságát hivatott eldönteni.

a tortúra felszámolása után alakult ki az európai vegyes rendszer, amely mind az 
akkuzatórius, mind az inkvizitórius rendszerből átemelt elemeket, igaz helyspecifikusan, 
különböző mértékben. mindkét rendszer a saját igazságát keresi: az akkuzatórius a for-
mai-, az inkvizitórius pedig az anyagi igazságot tartja elérendő célnak. a vegyes rendszer az 

járás egyezség esetén. egyéb okok: pótmagánvádas eljárás, eljárás külföldön tartózkodó terhelt távollét-
ében, biztosíték letétbe helyezési eljárás.

7 a terhelt, akinek az időmúlás, mint enyhítő körülmény enyhíti az ítéletét nem tartozik ehhez a felvetés-
hez, ugyanakkor megjegyzendő, hogy az új eljárásjogi törvényünk több ízben is lehetőséget biztosít a be-
ismerésre, amelyet anyagi jogi kedvezményekkel kíván biztosítani és ezzel akár a „felesleges” hosszú eljá-
rások is elkerülhetők.
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inkvizitórius rendből ismert materiális igazságot emelte át. magyarországon a büntető eljárás 
célja az anyagi igazság keresése, ami egyre inkább a formális igazság irányába tolódik el, ha-
sonlóan több európai ország tendenciájához.8 a vegyes rendszerekre az anyagi és alaki igazság 
keveredése vált jellemzővé. az adott ország eljárásjogi törvényéből olvashatjuk ki,9 hogy me-
lyik dominál nagyobb súllyal. az angolszász jogrendszer, amely leglátványosabban az egyesült 
államokban van jelen, alapvetően az akkuzatórius rendszerre épül, ahol az eljárási garanciák 
kapnak hangsúlyt. a kontinentális jogrendszerben ezzel szemben a bíró aktív, az eljárása szabad 
és közvetlenbizonyítás elvére épül, tehát a bíró is beszerezheti a bizonyítékokat és meghatároz-
hatja azt, hogy az ügy eldöntéséhez, még mit szükséges bizonyítani (bárd, 2014). jelenleg ha-
tályos eljárásjogi törvényünk vegyes rendszerű, viszont több olyan új elemet épített be, amely 
az angolszász jogrendszer irányába tolja el azt. tóth mihálya hatályos szabályozásunkkal kap-
csolatban a következőket emeli ki: „a keresztkérdezés, a passzív bíró és az esküdtszék (és an-
nak kiváltása) ugyanannak a rendszernek egymásra épülő, egymást kölcsönösen kiegészítő elemei. 
Közülük csupán az egyik vagy másik bevezetését egy merőben más elveken építkező rendszer ide-
gen testként kiveti magából. (Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben egyes angolszász elemeket 
következetesen csak korrekciókkal, ellensúlyokkal kiegészítve próbáltunk meg adaptálni, s valljuk 
be, legtöbbjük nem is bizonyult igazán működőképesnek)” (tóth, 2016).

Hatályos büntetőeljárási törvény szabályozása

a 2017. évi XC. törvény - az 1998. évi XIX. törvényhez (a továbbiakban: régi be.) képest - 
számos új, az angolszász jogi gondolkodásból eredő egyszerűsítő jogintézményt vezetett be, 
az eljárás gyorsítását célozva. Ugyanakkor, a jogalkotó nem változtatott meg mindent, nem 
vette át rendszerszinten az alaki igazságra épülő gondolkodásmódot, annak csak néhány „ma-
gyarosított” elemét építette be az eljárásjogunkba. a régi büntető eljárásjogi törvény 12. §-a 
megegyezik az új törvény 11. §-val, miszerint a bíróság feladata az igazságszolgáltatás,10 tehát 
a büntető eljáráskiindulási alapját nem változtatta meg a hatályos törvényünk. e tekintetben 
a magyar rendszer továbbra is az anyagi igazság eszméjét tartja elsődleges célnak. bár már az 
előzőeljárásjogi szabályozás is engedett ebből, amit a jelenlegi törvény csak megerősített. az 

8 Például: németország (absprache jogintézménye), Franciaország (vádalkuhoz közelítő jogintézmények).
9 Fedor anett a vegyes rendszer itthoni jellemzésénél azt fogalmazta meg, hogy „bár az eljárási törvény köz-

vetlenül nem szól az igazság megállapításáról, a rendelkezések összességéből – az anyagi igazságosság „fö-
lénye” tükröződik.”

10 Fedor anett (2015): „az igazságszolgáltatás elnevezés valójában félrevezető, hiszen nem az igazságot, ha-
nem igazságosságot hivatott valójában szolgáltatni. (...) az igazság (veritas) és az igazságosság (justitia), 
nem azonos fogalmak. az igazság a valóságnak való tényszerű megfelelés, míg az igazságosság az erkölcs-
nek való megfelelés.”
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új eljárási törvény – szemben a korábbi szabályozással – 11. § (2) bekezdése nevesíti a bíró-
ság feladatát: az ítélkezést. az ítélkezés jelenleg passzívabbá vált, mint korábban volt, ami elő-
segíti a funkciómegosztás elvének érvényesülését, ezzel is közeledve az angolszász jogrendhez.

az 1998. évi törvény 75. § (1) bekezdése alapján a bizonyítás azokra tényekre terjed ki, 
amelyek a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok alkalmazásában jelentősek. a bizonyí-
tás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő tisztázására kell törekedni, 
azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizo-
nyítási eszközök beszerzésére és megvizsgálására. tehát a bíróságnak nem kellett törekednie 
az objektív igazság kiderítésére, de megtehette azt (erdei, 2014). a bekezdés megfogalmazása 
tükrözi a kontinentális vegyes rendszert, mivel mind az anyagi, mind az alaki igazság feltárá-
sára lehetőséget ad a „valóságnak” megfelelő tényállás felkutatására, viszont ügyészi indítvány 
hiányában megelégszik a formális igazság feltárásával is. álláspontom szerint az 1998. évi sza-
bályozási megoldást a bíróságok inkább kötelezettségükként, mint jogukként implementál-
ták, ezért függetlenül az ügyészi indítványtól, bizonyítást folytattak le az anyagi igazság fel-
derítése céljából. számosbírósági határozatban találkozhatunk azzal a hatályon kívül helyező 
döntéssel, hogy a bíróság nem tett eleget a régi be. 75. § (1) bekezdéséből fakadó ügyfelde-
rítési kötelezettségének. „A törvény e megfogalmazásából kitűnően nem támasztja követelmény-
ként az objektív igazság hiánytalan megállapítását, ugyanis a büntetőeljárás során erre nincs min-
dig lehetőség. Ugyanakkor viszont az objektív valóság megállapítására való törekvésnek azért van 
megkülönböztetett jelentősége, mert minél közelebb kerül a hatóság az objektív igazsághoz, annál 
megalapozottabb lesz az igazságszolgáltatás eredménye. Gyakorlatilag az objektív igazság feltárá-
sa és az igazságos ítélkezés szoros kapcsolatban és összefüggésben állnak.” (lassó 2003, 144-145). 
erdei árpád a régi szabályozás 75. §-át akként kritizálta, hogy ez a rendelkezés ugyan a funk-
ciómegosztás elvét erősítette, de nem volt következetes és nem tartotta fenntarthatónak a „bí-
rói aktív igazságfeltárási kötelezettséget, vagyis azt, hogy a bíró a vádlott terhére hivatalból bizo-
nyítást folytasson.” az anyagi igazság elvét abban az esetben tartja alkalmazhatónak, ha a „vád 
és a védelem saját álláspontja érdekében a döntést a kontradiktórius tárgyalástól várja.”(erdei, 
2014). a funkciómegosztás pedig az igazság keresése elé helyezendő, tekintettel az eljárás tisz-
tességére is, tehát a bírónak passzívnak kellene lennie, mint az angolszász rendszerben. a régi 
be. 75. §-ból ugyan egyértelműen el lehetett dönteni, hogy a bírónak jogosultsága az ügyé-
szi indítvány hiányában történő bizonyítás lefolytatása, de ugyanakkor az a jogszabályi köte-
lezettség, miszerint az eljáró bíróság feladata a valóságnak megfelelő tényállás megállapítása, 
az nemcsak a vád, hanem a védelem bizonyítékainak a beszerzését és az eljárás részévé tevését 
is jelentette. a problémát az okozhatta, ha úgy tetszik egyfajta jogbizonytalanságot, hogy az 
eljárásjog kiterjesztő és általános megfogalmazása eltérő bírói gyakorlatokat eredményezett, 
amit elvi állásfoglalásokkal, joggyakorlat elemzéssel igyekeztek egységesíteni.11

11 ez a megállapítás ügyvédi tevékenységgel járó, gyakorlati tapasztalatainkon nyugszik.
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a hatályos szabályozás a bizonyítás tárgyát a 163. §-ban szabályozza, amelyből kikerült 
a korábbi szabályozás második mondata és egyúttal a materiális igazsághoz való ragaszko-
dás is. megjegyzendő, hogy ez nem teljesen egyezik a törvény 11. §-val, ami még mindig az 
„igazságszolgáltatást”, mint megvalósítandó célt nevesíti a bíróságok számára. több, a bizo-
nyítás és egyben az igazság kérdésköréhez kapcsolható szabály is (például egyezség vagy beis-
merés előkészítő ülésen) alátámasztja azt, hogy a bíró szerepe passzívabbá vált a korábbi sza-
bályozáshoz képest, mivel például az egyezség vagy előkészítő ülésen történő beismerés ese-
tén sem a tényállás megállapítása, sem a bűncselekmény jogi minősítése nem lehet tárgya a 
beismerésnek és a bíróság jóváhagyja azt, amennyiben a törvényi (alaki) feltételeknek (kon-
junktív feltételek: 504. § (2)) megfelel és nincs helye jóváhagyás megtagadásának sem.12

az új szabályozással a bíró szerepe passzívabbá vált a korábbihoz képest, amivel a funk-
ciómegosztás elve érvényesülni látszik, viszont semmi sem tiltja azt, hogy ne vehessen fel bi-
zonyítást a bíróság. a 163. § (2) bekezdése rögzíti, hogy döntését „valósághű tényállásra” kell 
alapítania. megtagadhatja az egyezség vagy későbbi beismerés jóváhagyását, amennyiben az 
ellentétes az ügyiratokkal vagy az esetleges ellentmondásokat nem lehet az ügyiratok alap-
ján feloldani.13 tovább menve, amennyiben a bíróság elfogadja az előkészítő ülésen történő 
beismerést, még akkor is dönthet úgy, hogy nem ott, hanem később a tárgyalási szakban 
hoz majd ítéletet a beismerő terhelttel szemben. a törvény 164. § (2) bekezdése pedig újra 
egy régről ismerős, eldöntendő kérdés elé állítja a jogalkalmazót, miszerinta bírónak jogo-
sultsága vagy kötelezettsége-e a bizonyítás. a jogszabályhely alapján a bíróság bizonyítékot 
indítvány alapján szerzi be és indítvány hiányában nem köteles azt beszerezni. mivel a tör-
vény továbbra is a„nem köteles” megfogalmazással él, ezért megmaradt abírói diszpozíció. az 
új eljárásjogi törvényünk a preambulumában  kitér az igazságra, mivel úgy fogalmaz, hogy 
„az Országgyűlés a Büntető Törvénykönyv, illetve a nemzetközi jog által büntetendő bűncselek-
mények elkövetőinek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító, hatékony 
és észszerű határidőn belül lefolytatott eljárásban történő felelősségre vonása céljából, szem előtt 
tartva az igazság megállapításának igényét, különös hangsúlyt fektetve a bűncselekmények sér-
tettjeinek fokozott védelmére, valamint jogaik érvényesítésére, a funkciómegosztáson és rendelte-
tésszerű joggyakorláson alapuló eljárások biztosítása érdekében, Magyarország nemzetközi jogi 
és európai uniós kötelezettségeinek figyelembevételével, az állam kizárólagos büntető hatalmá-
nak a büntetőeljáráson keresztül történő érvényesítése céljából a következő törvényt alkotja.”14a 

12 az előkészítő ülésen a bíróság figyelmezteti a vádlottat, hogy a vád tárgyává tett bűncselekményben beis-
merő vallomást tehet és lemondhat a tárgyalásról való jogáról is. amennyiben a beismerést a bíróság el-
fogadja, nem vizsgálja a vádirati tényállás megalapozottságát és a bűnösség kérdését sem, azonban a be-
ismerésnek önkéntesnek kell lennie és egyeznie kell a rendelkezésre álló ügyiratokkal is.

13 be. 504. § (1) és 734. §.
14 az új be. preambuluma.
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törvény preambuluma több olyan kifejezéssel él, amely az anyagi és alaki igazsághoz is kap-
csolható. a két fogalom azonban keveredik a törvény megfogalmazásában. a funkciómeg-
osztás és a tisztességes eljárás elméleti síkon feltételezik a passzív bíró szerepét, aki nem bizo-
nyít, hanem kívülállóként a felek vitája alapján hoz döntést. a jelenleg hatályos törvényünk-
ben ugyan egyértelműen gyengült az aktív bíró szerepe, de nincs kizárva az, hogy a materi-
ális igazság megtalálása jegyében továbbra is bizonyítást foganatosítson. a hatékony és ész-
szerű határidőn belül lefolytatott eljárás, mint társadalmi igény is inkább az alaki igazsághoz 
kapcsolható, hiszen a materiális igazság elveszhet, ha az ügyet egy gyorsított eljárásban bírál-
ják el, ‒ igaz ez nem szükségszerűen van így. a törvény preambuluma egy pontban tart ki a 
materiális igazság megállapításának igénye mellett, mégpedig a „szem előtt tartja” megfogal-
mazással, de nem kötelezi a bírót arra, hogy azt minden körülmények között meg is találja. 
olyan elérendő célként fogalmazza meg, amely mellett a többi, preambulumban nevesített 
célnak is meg kell valósulnia és ezeket a célokat együttesen kell értelmezni. ezzel a jogalko-
tó egyértelműen áthelyezte a hangsúlyt a formális igazságra, hiába maradt a jelenleg hatályos 
törvényünk az anyagi igazság talaján. látszólag logikai bukfencnek tekinthetnénk az anya-
gi igazsághoz ragaszkodást, tekintettel arra, hogy túlnyomó többségben már az eljárásjogi 
törvényünk a formai igazsággal is megelégszik– azonban, ahogy erdei árpád is fogalmazott, 
nem lehet feladni az igazságot. a két modell egymást kiegészíti és orvosolja (bárd, 2014), 
ami egyébként eleget tesz a közérdeknek és a büntető eljárásjoggal szemben támasztott tár-
sadalmi elvárásoknak is.az új büntetőeljárásjog valamelyest orvosolta a bizonyítás körében 
a régi be. diszpozitív szabályozását. Pontosította, hogy mi a bíróság feladata– megszüntet-
ve ezzel a bíróság általános bizonyítási feladatát. mivel a bíróság feladatát nevesítette, ezzel 
egyértelművé vált, hogy a bizonyítás csupán, mint az ítélkezést segítő eszköze a bíróságnak.

az országos bírósági Hivatal ügyforgalmi adatainak elemzése15

az amerikai vádalkut tiszta formájában nem vette át az új büntető eljárási törvényünk, ahol 
– tekintettel az egyezkedés szabadságára - a legtöbb lehetőség található arra, hogy a materi-
ális igazság elvesszen. bárd károly felhívja a figyelmet arra, hogy a contest típusú eljárásban 
is az igazság megállapítására törekednek, amit az Evidence Law terjedelmes joganyagával tá-
maszt alá (bárd, 2019). jelenleg állandó jogviták tárgya, hogy az eljárások gyorsítása és egy-
szerűsítése az anyagi igazság elvesztésével jár-e. békés ádám megfogalmazásában a beismerés 
gyorsít, egyszerűsít, de elveszhet az igazság az anyagi kedvezményért cserébe (békés, 2017).

a magyar szabályozásban szereplő egyezség nem egyenlő a vádalkuval, ezért kevesebb 
lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy az anyagi igazságtól eltérjünk. belovics endre 

15 országos bírósági Hivatal (2019).
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úgy fogalmazott, hogy „az időszerűség oltárán a materiális igazság megállapítására vonat-
kozó jogalkalmazói kötelezettség nem áldozható fel”, illetve „az együttműködés helyes elgondo-
lás, kezdeményezése nem eredményezhet a büntetőeljárás céljával ellentétes megállapodást.”16 
megfogalmazása jól reflektál a törvény jelenlegi szabályozására, ahol ugyan túlsúllyal van-
nak felsorakoztatva a formális elemek, ugyanakkor az anyagi igazság elérése, mint cél nem 
változott.

az országos bírósági Hivatal (a továbbiakban: obH) ügyforgalmi adatai alapján – 
amely kimutatás többek között az új jogintézmények hatályosulására, kihasználására, szán-
dékolt jogalkotói célok megvalósulására és az ügyforgalmi hatásokra, tendenciákra vonat-
kozik, egyértelműen megállapítható, hogy 2018-ban körülbelül 10 százalékkal csökkent az 
összes érkezett (peres-nemperes) ügy 2017-hez képest, amely arány 2019-ben további 9 szá-
zalékkal javult, 2018. I. negyedévéhez képest. a statisztikából kiderül, hogy 2018. októbere 
óta állandósulni látszik ez a szám, mivel havonta körülbelül 9000 ügy érkezik a bíróságokra.

I) Peres és nemperes érkezett ügyek17

a bíróságokhoz (járásbíróság és törvényszék első fokon) érkezett peres ügyek tekintetében 
a csökkenő tendencia több faktorra is visszavezethető, így a regisztrált bűncselekmények 
csökkenő számára, az ügyészség számára biztosított lehetőségekre (pl. mediáció, megrovás, 
feltételes ügyészi felfüggesztés) és a nyomozás átalakítására is. számszerűleg 2017-hez ké-
pest 2018-ban 10 %-val csökkent az összes érkezett ügy száma, és 2019-ben pedig további 
9 %-kal csökkent ez a szám, ami állandósulni látszik a havi 9000 érkezett ügy környékén. 
Például 2017. márciusában 11.577, 2018. márciusában 10.211, 2019. márciusában pedig 
9386 peres és nem peres ügy érkezett. az obH kimutatta, hogy a peres ügyek érkezése is je-
lentősen csökkent, ami az új szabályozás céljával megegyezik, hiszen éves szinten 23 %-kal 
kevesebb ügy kerül bíróság elé. 2018. második félévében a csökkenés az 50 %-ot is meg-
haladta. az előző példánál maradva, 2017. márciusában összesen 5131, 2018. márciusá-
ban 4379, 2019. márciusában pedig 2868 ügy érkezett a bíróságokhoz. megállapítást nyert, 
hogy a peres ügyérkezés 23 %-os visszaesése nem magyarázható önmagában a bűncselekmé-

16 Ügyvédek lapja, lVIII. évfolyam 4. szám, 2019. július-augusztus.
17 17/2014 (XII.23.) obH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 11. § (2) bekezdése de-

finiálja a bírósági peres és nemperes ügyek fogalmát: a büntető ügyszakban peres ügyek azok a közvá-
das és pótmagánvádas ügyek, amelyekben a büntetőeljárás szabályai szerint a kezdőirat (a vádirat, a vád-
indítvány), illetve a kezdőiratként kezelendő iratok alapján megindult eljárásban a bíróság a büntetőjo-
gi főkérdésekben, így a vádlott bűnösségéről, a cselekmény minősítéséről, valamint a büntetés kiszabá-
sáról vagy intézkedés alkalmazásáról nyilvános vagy zárt tárgyaláson, előkészítő ülésen, nyilvános vagy 
zárt ülésen, illetve másod- vagy harmadfokú eljárásban tanácsülésen hozza meg az ügydöntő határoza-
tát. a magánvádas ügy akkor peres ügy, hogy ha a személyes meghallgatás alapján az ügyben tárgyalást 
kell kitűzni. minden más ügy büntető nemperes ügy.
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nyek számának csökkenésével. az obH statisztikája az érkezett nemperes ügyekre is kitér, 
ahol egyértelműen látszik, hogy azok növekvő tendenciát mutatnak.18

II) Eljárás gyorsítása
a kimutatás az eljárás gyorsítását biztosító jogintézményeket is vizsgálta, amely a téma 
szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír. elsőként a bíróság elé állítást és a büntetővég-
zést vették górcső alá, azokat az egyszerűsítő jogintézményeket, amelyek már a régi eljárásjo-
gunkban is jelen voltak.19 megállapítást nyert, hogy mindkét jogintézmény alkalmazása ki-
bővült. 2018. második félévében ugyan 15 %-val csökkent a gyorsított eljárások száma, vi-
szont 2018. decembere óta kismértékben, de folyamatosan növekedett az egyszerűsítő eljá-
rások száma. az emelkedés folyamatos, mivel több, mint duplájára nőtt azoknak a törvény-
székeknek a száma, ahol a gyorsított eljárások érkezése meghaladta az előző évit. azoknál a 
törvényszékeknél is kisebb arányú az eltérés 2018-hoz képest, ahol a változás negatív irányú. 
a statisztika a büntetővégzés és a bíróság elé állítás egymáshoz való viszonyát is mérte, ami 
alapján a büntetővégzés került előkelőbb helyre.

A) Egyezség
az új gyorsító jogintézmények vegyes fogadtatásban részesültek. az egyezség, másnéven a 
„magyar vádalku” egyelőre nem hozott átütő sikert. 2018 második félévében összesen 28 
darab egyezség jóváhagyása iránti ügy érkezett egész magyarországon az illetékes bíróságok-
hoz, ami rendkívül alacsonynak mondható. az eddigi felmérések alapján ez a szám 2019-
ben sem emelkedett, ebből következően az a következtetés vonható le, hogy a magyar vád-
alku eredménytelen.

B) Előkészítő ülés
az előkészítő ülésen 2018. második félévében az ügyek 13 %-a került befejezésre. az elő-
készítő ülésen20 befejezett ügyek száma nőtt és ez a szám kezd állandósulni, ami a jogerős 
ügyek magas arányát erősíti és a másodfokú peres érkeztetést csökkenti. kiemelendő, hogy 
a nagyobb volumenű törvényszéki ügyek esetén az előkészítő ülésen történő befejezés meg-
spórolta az éveken át tartó tárgyalási szakot, amire a dolgozatom korábbi részében utaltam 
(erdei 2014, 84). törvényszéki szinten az előkészítő ülésen befejezett ügyek 95 %-a vált 

18 a nemperes ügyek érkezésének emelkedését a statisztika azzal magyarázza, hogy a büntető peren kívü-
li (összbüntetések számának emelkedése) és büntető „egyéb” ügycsoportú nemperes ügyek száma kiug-
róan megemelkedett.

19 a bíróság elé állításnak már nem csak nyolc, hanem tíz évi szabadságvesztéssel büntethető cselekmé-
nyek esetén is alkalmazható, a büntetővégzéshez pedig már nem szükséges a vádlotti beismerés, illetve 
beismerés esetén már az öt évi szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt is indítványozható.

20 az előkészítő ülés nem része a tárgyalási szaknak! az a vádemelés után, de a tárgyalás előtt történik.
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jogerőssé, 2019-ben pedig az előkészítő ülésen befejezett ügyek száma tovább emelkedett, 
ami azt jelenti, hogy az első negyedévben már minden 5. ügy, tehát az érkezett peres ügyek 
20 %-a került lezárásra. a 20 %-os arány nem tartalmazza azokat a több vádlottas ügyeket, 
ahol a vádlottal szembeni jogerős befejezés ellenére nem volt lehetőség az elkülönítésre, te-
hát ez az arányszám még pozitívan korrigálható lenne. a rendelkezésre álló adatok alapján 
azt is meg lehet állapítani, hogy egyenesen arányosan csökken a jogerős befejezések aránya, 
ami arra vezethető vissza, hogy a bíró enyhébb büntetést szab ki, mint az ügyészi indítvány-
ban szereplő, ezért azt az ügyész megfellebbezi. az obH vizsgálata arra is kiterjedt, hogy a 
vádlottak száma mennyire befolyásolja az ügy kimenetelét. tízből kilenc előkészítő ülésen 
befejezett ügy egyvádlottas volt vagy a többvádlottas ügy esetén a befejezett ügy elkülönítés-
re került, a fennmaradó ügyek pedig többvádlottasak.

Összességében elmondható, hogy az előkészítő ülés eredményes, mivel 2018. második 
félévében 64.2 %-ban fejeződtek be az ügyek ebben a szakban, amelyben a többvádlottas 
eseti korrekció nem szerepel. 2019. első negyedévében kismértékű visszaesést mutatott ez a 
fejlődés, mivel az ügyek 60.8 % fejeződött be az előkészítő ülésen.

az obH a befejezéseket is megvizsgálta ezzel összefüggésben, amely első fokon nem iga-
zolta vissza a várakozásaikat, ugyanis az összes befejezések száma 2018. június óta elmaradt 
az előző évhez képest. a törvényszékeken ugyan kismértékű emelkedés volt tapasztalható, 
de ez nem tudta ellensúlyozni a járásbíróságok visszaesését. a peres ügyek tekintetében a 
visszaesés és a csökkenő érkezés nemcsak a járásbíróságokra, hanem a törvényszékekre is jel-
lemző volt, a gyorsított eljárások és az előkészítő ülés sikere ellenére.

a csökkenést arányba állították az érkezett ügyek arányával, ami alapján az a következ-
tetés volt levonható, hogy a bírák még így is több ügyet fejeznek be, mint amennyi érke-
zik.21 az érkezések csökkenése annyira jelentős mértékű, hogy végeredményben 2019. első 
negyedévében a bíróságok körülbelül másfélszer annyi peres ügyet fejeztek be, mint ameny-
nyi érkezett. ehhez a magas befejezési arányhoz pedig egyértelműen hozzájárul az előkészí-
tő ülésen történő befejezés.

Összegzés

még nem tudható, hogy hogyan változik a gyakorlat során az itthoni igazságfelfogás az új 
gyorsító és egyszerűsítő eszközök hatására, illetve, hogy a törvény által nyújtott garanciák 
képesek lesznek-e a tisztességes eljáráshoz való jogot, sérelem nélkül biztosítani a terhelt szá-
mára.

21 a nemperes ügyek érkezése emelkedik és növekszik a befejezések száma is mind járásbírósági, mint tör-
vényszéki szinten.
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az angolszász büntető jogrendszer egyes elemeihez hasonló jogintézmények átvétele és 
a magyar szabályozásba való beillesztése, álláspontom szerint egyértelműen, a processzuális 
igazság irányába billenti az eljárásjogi törvényünket, és megkívánja az ehhez való alkalmaz-
kodást a jogalkalmazóktól is. Fontosaz igazság keresése mellett azt is szem előtt tartani, 
hogy ez a trendhazánkban nem minősíthető rendszerszintűnek, mivel – sok másik jogintéz-
mény mellett ‒ például a klasszikus angolszász „vádalku” továbbra sem található meg a jog-
rendszerünkben, amely a materiális igazságtól talán a lehető legmesszebb álló jogintézmény 
ezen a skálán. ezen kívül az új szabályozás nem törte áta materiális igazság eszményét, csu-
pán puhította azt azzal, hogy a felelősségre vonás hatékonyságát és az eljárások ésszerű ha-
táridőn belül való lefolytatását helyezte előtérbe (bárd, 2019). az egyszerűsítő és gyorsító 
elemek az eljárásjogban alapvetően nem az igazság precíz rekonstruálást szolgálják, hanem a 
processzuális, azaz alaki igazság megtalálását, amely megállapítás a jelenleg hatályos eljárás-
jogi törvény új jogintézményeire is érvényesek. az úgynevezett „1.” és „2. típusú” beisme-
rés22 a büntető eljárás egyszerűsítését és gyorsítását szolgálhatják. mivel optimális esetben 
az egyezkedési eljárás során a vád és a védelem és/vagy a terhelt jutnak egy mindenki szá-
mára elfogadható közös megoldásra, a második esetben pedig a terhelt quasi„elfogadja” az 
ügyész ajánlatát, ezért az anyagi igazság, azaz a valóság pontos rekonstruálása egyik esetben 
sem lehet reális elvárás. azonban abból, hogy nem lehet elvárás, nem következik egyenesen 
az, hogy az anyagi igazság is egyidejűleg elveszne. 

az obH statisztikái alapján az a következtetés vonható le, hogy az előkészítő ülés rend-
kívül sikeres, szemben az egyezséggel. a gyorsításra vonatkozó társadalmi igény megvalósul-
ni látszik, ami álláspontom szerint nem jelenti az igazságról való lemondást, ahogy azt már 
korábban is írtam. az erre irányulónézetemet azzal is alátámasztom, hogy az előkészítő ülé-
sen a vádirattal egyezően történik a beismerés, azaz nincs szükség egy hosszadalmas eljárás 
lefolytatására annak érdekében, hogy az egyébként is rendelkezésre álló ügyiratok alapján 
a bíróság jóval később ítéletet hozzon. az egyezség áll a legközelebb az angolszász vádalku 
jogintézményéhez, azonban ez – talán az abszolút idegensége miatt – még nem került rend-
szerszinten implementálásra a jogalkalmazók által.23a két jogintézmény eltérő sikeréből arra 
is lehet következtetést levonni, hogy az anyagi igazság még mindig felülkerekedik az alaki 
igazság felett, ha abból indulunk ki, hogy az egyezség során inkább elveszhet a tényállás re-
konstruálása, mint az előkészítő ülés során tett beismeréskor. megközelíthetjük úgy is, hogy 
az előkészítő ülésen a vádhatóságnak és a védelemnek is egyaránt a bíróság elé kell tárni va-
lamennyi rendelkezésre álló bizonyítékot. a felek – szemben az egyezségi szakasszal – pon-

22 1. típusú beismerés: a vádemelésig történő beismerés: az egyezség és a 2. típusú beismerés: a vádemelés 
után, a vádirattal egyezően az előkészítő ülésen történő beismerés.

23 jelen dolgozatom nem boncolja azokat az eseteket, amikor valamilyen módon ugyan egyezség születik, 
de azt később visszavonja a terhelt vagy amikor a beismerő vallomását nem fogadja el a bíróság.
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tosan tudják, hogy mivel rendelkezik a másik és ezen bizonyítékok mérlegelése, illetve a va-
lóság tudatában már könnyebben hoz döntést a vádlott arra vonatkozóan, hogy szeretné-e 
elfogadni a vádhatóság ajánlatát.24

Utolsó gondolatként arra szeretnék kitérni, hogy az új büntetőeljárásjog koncepciójában, 
és új intézményeivel merész, újító eljárási rendet alkotott, aminek az eredményessége, egyelőre 
csak az idézett obH statisztikák adataival mérhető. az igazságelméletek absztraktivitása a re-
lativitása mellett abból fakad, hogy nem lehet pontosan meghatározni jelen eljárásjogi törvé-
nyünk kiinduló pontját, pedig a formális vagy az anyagi igazság melletti döntés a teljes bün-
tető eljárásjogi gondolkodást befolyásolja (Fantoly, 2015). az új törvény anyagi igazsághoz 
való viszonya ellentmondásos és következetlen, amely a gyakorlatban alkalmazási problémák-
hoz vezethet. a társadalmi igény az, hogy a jogerős ítélet megfeleljen az ún. igazságosság köve-
telményének.25 arra egyelőre nem lehet választ adni, hogy a törvény következetlenségei ezt az 
alapvetést felül fogják-e írni. álláspontom szerint az ellentmondásokat egyelőre a bírói jogal-
kalmazás, joggyakorlat igyekszik kialakítani és egységesíteni, ami az igazságosság elvének érvé-
nyesülése szempontjából hozhat pozitívumokat, de abszolút értelemben nem lehet ez a meg-
oldás, ugyanis az eljárásjog akkor tudja megvalósítani az igazságosság és a jogbiztonság elvét, 
ha egyértelmű, határozott és ellentmondásoktól mentes.
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