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7. szám

JOGSZABÁLYOK
2009. évi LXXXIII.
törvény
a büntetõeljárások idõszerûségének javítása céljából
a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
módosításáról*
1. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész
és a nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész és
a nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetõleg, ha e törvény azt lehetõvé teszi, a bíróság, az ügyész és a nyomozó
hatóság intézkedésének elmulasztása miatt jogorvoslatnak
van helye.”
2. § A Be. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A bíró az ügyben a kizárási ok bejelentésétõl
kezdve nem járhat el, ha a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelenti be.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kivéve a bíró a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de az ügydöntõ határozat meghozatalában nem vehet részt.
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik
arra az esetre, ha a kizárási okot a 21. § (1) bekezdés
e) pontjára alapították.
(4) A bíró a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás
nélkül járhat el, ha a bejelentõ a kizárás megtagadása után,
a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, újabb bejelentést tesz a bíró kizárása iránt.
(5) Ugyanazon bíró ellen, a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, ismételten bejelentett,
alaptalan kizárás iránti bejelentést indokolás nélkül el lehet utasítani.
(6) A bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelölése
iránt, ha a bíró a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan
a tanács elnöke jelentette be, vagy a bíró a kizárásához
hozzájárult. Ebben az esetben a kizárásról nem kell külön
határozatot hozni.
(7) Ha a kizárás iránti bejelentés a (6) bekezdésben szabályozott módon nem intézhetõ el, és
a) a bíróság egyesbírája ellen jelentették be, azt a bíróság másik bíróból és két ülnökbõl álló tanácsa,
b) a bíróság tanácsa ellen irányul, azt a bíróság másik
tanácsa
bírálja el.”
3. § A Be. a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) A 22. §-ban szabályozott esetben, vagy ha
a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok
nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú bíróság, ha pedig a kizárás iránti bejelentés a másodfokú bíróságra vagy
arra is vonatkozik, a harmadfokú bíróság határoz. Ha a kizárási ok az ítélõtáblára mint harmadfokú bíróságra vagy
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.

arra is vonatkozik, a kizárásról a Legfelsõbb Bíróság határoz. Ha a kizárás iránti bejelentésnek helyt adnak, az eljáró
bíróság kijelölésére a 20. § irányadó.
(2) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha a kizárás iránti bejelentést nem a bíró tette, vagy a kizárásához
nem járult hozzá, be kell szerezni a bíró nyilatkozatát.
(3) A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye, a kizárás megtagadását az ügydöntõ határozat
elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni.
(4) A külön törvény szerinti közvetítõi eljárás során elõterjesztett, a közvetítõ kizárását megtagadó határozat elleni fellebbezésrõl a bíróság a 24. § és a 24/A. § értelemszerû
alkalmazásával határoz.”
4. § A Be. 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást
vagy egyes nyomozási cselekményeket [35. § (2) bek.], az
ügyész felügyel arra, hogy azt e törvény rendelkezéseit
megtartva végezzék (nyomozás feletti felügyelet), az eljárásban részt vevõ személyek a jogaikat érvényesíthessék.
Ennek érdekében az ügyész
a) nyomozást vagy feljelentéskiegészítést rendelhet el,
annak lefolytatásával a nyomozó hatóságot bízhatja meg,
a nyomozó hatóságot – annak illetékességi területén – nyomozási cselekmények végzésére vagy további nyomozásra, a nyomozásnak az általa megjelölt határidõn belüli befejezésére utasíthatja,
b) a nyomozási cselekményeknél jelen lehet, a nyomozás irataiba betekinthet, azokat magához kérheti,
c) a nyomozó hatóság határozatát megváltoztathatja
vagy hatályon kívül helyezheti, a nyomozó hatóság határozata, intézkedése ellen, illetve intézkedésének elmulasztása miatt a hozzá megküldött panaszokat elbírálja,
d) a feljelentést elutasíthatja, a nyomozást megszüntetheti, a nyomozó hatóságot a nyomozás megszüntetésére
utasíthatja,
e) az eljárást magához vonhatja.”
5. § A Be. 36. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyomozó hatóságok a legfõbb ügyész engedélyével a külön törvényben meghatározott feltételek esetén az
Európai Unió tagállamainak nyomozó hatóságai, továbbá
az Európai Rendõrségi Hivatal (EUROPOL) részvételével
egy ügyre vagy ügyek meghatározott csoportjaira közös
nyomozó csoportot alakíthatnak, illetõleg abban részt vehetnek.”
6. § A Be. 47. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre
módosul:
„(3) Ha a terhelt fogva van, a meghatalmazott védõ személyérõl és elérhetõségérõl az a bíróság, ügyész, illetõleg
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nyomozó hatóság, amely elõtt az eljárás folyik, haladéktalanul értesíti a fogvatartást végrehajtó intézetet.”
7. § A Be. 48. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha a terhelt fogva van, a kirendelt védõ személyérõl és elérhetõségérõl a kirendelõ haladéktalanul értesíti
a fogvatartást végrehajtó intézetet.”
8. § A Be. 63/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság a bûncselekmény elkövetését közvetlenül lehetõvé tevõ, a büntetõeljárás során megállapított okokról és körülményekrõl
a további bûncselekmények megelõzése végett, ha ez
szükséges, haladéktalanul, de legkésõbb az eljárása befejezésekor tájékoztatja a bûnözés megelõzésére illetékes állami vagy önkormányzati szervet.
(2) Ha a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
az eljárása során olyan tényt állapít meg, vagy körülményt
észlel, amely miatt hivatalból további bírósági, adóigazgatási vagy más közigazgatási eljárás, illetõleg más eljárás
kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja.”
9. § A Be. 67. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az idézés és az értesítés írásban, illetõleg más alkalmas módon vagy eszközzel – különösen távbeszélõ, telefax, számítógép útján – vagy a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság elõtti személyes megjelenés alkalmával szóban történik. Az idézésnek, illetõleg értesítésnek
tartalmaznia kell
a) a megidézettnek hol, mikor, milyen minõségben kell
megjelennie,
b) az értesített hol, mikor, milyen minõségben jelenhet
meg,
c) az idézés, illetõleg az értesítés alapjául szolgáló eljárási cselekmény várható idõtartamát (órákban),
d) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést,
e) a vádirat benyújtása után a vádlott nevét és az eljárás
alapjául szolgáló bûncselekmény megjelölését.
(3) Sajtóhirdetményben tehetõ közzé az értesítés, ha ezt
az érdekeltek rendkívül nagy száma indokolttá teszi.”
10. § A Be. a következõ 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a védõ egymással az írásbeli kapcsolatot a külön
jogszabályok szerint meghatározott központi rendszer útján tartja.
(2) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a jogi képviselõ vagy a képviselõként eljáró ügyvéd egymással az írásbeli kapcsolatot a külön jogszabályok szerint
meghatározott központi rendszer útján tartja.”
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11. § A Be. 69. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a tanú, illetve a szakértõ idézése külföldrõl történik, és az idézett nem tesz eleget az idézésnek, vele
szemben az (1)–(5) bekezdés szerinti jogkövetkezmények
nem alkalmazhatók.”
12. § A Be. 70. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
[A bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés) történhet]
„f) külön jogszabályok szerint.”
13. § A Be. a következõ 71/B. §-sal egészül ki:
„71/B. § (1) Bíróság, ügyészség, közjegyzõ, bírósági
végrehajtó, pártfogó felügyelõ, jogi segítõ, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére – törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben és idõtartamban – a bíróság, az ügyész, illetve
a nyomozó hatóság a büntetõügy iratait vagy annak hiteles
másolatát megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez.
(2) Törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdéssel,
illetõleg az Európai Közösségek jogi aktusával létrehozott
szerv megkeresésére – a szerv nemzetközi szerzõdésben
vagy az Európai Közösségek kötelezõ jogi aktusában meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben
és idõtartamban – a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó
hatóság a büntetõügyrõl – indokolt esetben az érintettek
személyes adatainak közlésével – felvilágosítást ad, a büntetõügy irataiba betekintést engedélyezhet, a büntetõügy
iratairól hiteles másolatot ad át.”
14. § A Be. 115. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy (dolog), amely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas,
így különösen az, amely a bûncselekmény elkövetésének
vagy a bûncselekmény elkövetésével összefüggésben az
elkövetõ nyomait hordozza, vagy a bûncselekmény elkövetése útján jött létre, amelyet a bûncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amelyre a bûncselekményt elkövették.”
15. § A Be. 116. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható a 151. § (2) bekezdésében felsorolt dolgokra.”
16. § A Be. 117. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A terhelt kihallgatása elõtt meg kell állapítani a személyazonosságát, ennek érdekében meg kell kérdezni
a terhelt nevét, születési nevét, korábbi nevét, születési
idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és tartózkodási
helyének lakcímét, a személyazonosító okmánya számát
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és az állampolgárságát. Ezekre a kérdésekre a terhelt akkor
is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadja.”
17. § A Be. 126. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az õrizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendõ
bûncselekmény megalapozott gyanúja – különösen tettenérés – esetén rendelhetõ el, feltéve, hogy a terhelt elõzetes
letartóztatása valószínûsíthetõ. Az õrizetbe vétel elrendelhetõ abban az esetben is, ha a 281. § (6) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak (tárgyalási õrizet).”
18. § (1) A Be. 132. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elõzetes letartóztatás megszûnik,
a) ha annak tartama az egy évet eléri, és a terhelttel
szemben három évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel
büntetendõ bûncselekmény miatt van folyamatban eljárás,
b) ha annak tartama a két évet eléri, és a terhelttel szemben öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt van folyamatban eljárás,
c) ha annak tartama a négy évet eléri, és a terhelttel
szemben tizenöt évig terjedõ vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt van folyamatban eljárás,
d) ha annak tartama – az a)–c) pont alá nem tartozó esetekben – a három évet eléri,
kivéve az ügydöntõ határozat kihirdetése után elrendelt
vagy fenntartott elõzetes letartóztatás esetét, továbbá ha az
ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül
helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban.”
(2) A Be. 132. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nyomozó hatóság elõzetes letartóztatás indítványozása iránti elõterjesztésének részletesen tartalmaznia
kell azokat a körülményeket, amelyek a 129. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének fennállását megalapozzák.”
19. § A Be. 136. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a nyomozás befejezõdött, és a vádemelésre várhatóan a nyomozás 176. § (2) bekezdése második mondatában megállapított határidejének lejárta után kerül sor,
e határidõ lejárta elõtt az ügyész indítványára a bíróság az
elõzetes letartóztatást legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Ha ez alatt vádemelésre nem került sor,
a bíróság az elõzetes letartóztatást további, legfeljebb két
hónappal meghosszabbíthatja. Az elõzetes letartóztatás
ebben az esetben is az elsõfokú bíróságnak a tárgyalás elõkészítése során hozott határozatáig tart, de ha annak tartama a 132. § (3) bekezdésében meghatározott, az ott írt
megkülönböztetés szerinti tartamot eléri, azt meg kell
szüntetni.”
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20. § A Be. 137. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésérõl a bíróság
határoz. A lakhelyelhagyási tilalmat elrendelõ határozatában a bíróság elõírhatja, hogy a terhelt meghatározott idõközönként a rendõrségen jelentkezzék, és a lakhelyelhagyási tilalom célját biztosító más korlátozásokat is elrendelhet. A bíróság úgy rendelkezhet, hogy a lakhelyelhagyási tilalom elõírásainak megtartását a rendõrség – a terhelt hozzájárulásával – a terhelt mozgását nyomon követõ
technikai eszközzel is ellenõrizze. A lakhelyelhagyási tilalom elõírásai megtartásának ellenõrzésérõl külön jogszabály rendelkezik.”
21. § (1) A Be. 151. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lefoglalás a bizonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetõleg a vagyonelkobzás biztosítására a dolognak
a bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság általi õrzésbe vétele vagy megõrzésének más módon történõ biztosítása.”
(2) A Be. 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság
elrendeli annak a dolognak – ideértve a nyomozó hatóság
által saját segédanyagainak és eszközeinek a felhasználásával létrehozott dolgokat, azokat a dolgokat, amelyeket
valamely tárgyról vagy tárgyból úgy különítenek el, hogy
értéke nincs és önmagában hasznavehetetlen, és azokat
a dolgokat is, amelyek gazdátlannak tekintendõk –, illetõleg számítástechnikai rendszernek vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó adathordozónak a lefoglalását, amely
a) bizonyítási eszköz,
b) a törvény értelmében elkobozható vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhetõ el.”
22. § A Be. 155. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a dolog lefoglalására nem az elkobzás, illetõleg
a vagyonelkobzás biztosítása érdekében került sor, és a lefoglalt dolgot szakértõ már megvizsgálta, újabb szakértõ
kirendelését az arra jogosultak nem kérték, és további
szakértõi vizsgálatot a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó
hatóság sem tart indokoltnak, akkor a lefoglalást meg kell
szüntetni.”
23. § A Be. 165. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„165. § (1) Az ügyész rendelkezik a nyomozásról. Az
ügyész a nyomozó hatóságot utasítja. Az ügyész betekinthet a nyomozó hatóságok külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásaiba, és ezek adatait felhasználhatja.
Egyes nyomozási cselekmények teljesítése végett az
ügyész akkor is a nyomozó hatósághoz fordulhat, ha
egyébként a nyomozást maga végzi.
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(2) A nyomozó hatóság az ügyésznek az ügy nyomozására vonatkozó utasításait határidõre teljesíti, az ügyészt
– annak rendelkezése szerint – a nyomozás elrendelésérõl
és az ügy állásáról írásban tájékoztatja. Ha a nyomozó hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény elvégzése,
illetõleg határozat meghozatala szükséges, amelyrõl
a döntés a bíróság, illetõleg az ügyész hatáskörébe tartozik, errõl az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja.
(3) Az ügyész a határozatai elõkészítésére a nyomozó
hatóságot utasíthatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a nyomozó hatóság a nyomozást a 35. §
(2) bekezdése alapján önállóan végzi.
(5) Az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoztatást – a (6) bekezdés esetét kivéve – írásban adja.
(6) Halasztást nem tûrõ esetben az ügyész az utasítást,
a nyomozó hatóság a tájékoztatást szóban is adhatja, azonban az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoztatást utólag, haladéktalanul írásban megismétli.
(7) A nyomozó hatóság vezetõje az ügyészi utasítás ellen felettes szerve útján elõterjesztést tehet a felettes
ügyészhez. A felettes szerv az elõterjesztést az arra vonatkozó ténybeli és szakmai álláspontjának kifejtésével továbbítja a felettes ügyészhez. Az elõterjesztésnek nincs
halasztó hatálya.
(8) A felettes ügyész az elõterjesztés alapján az iratokat
megvizsgálja és a vizsgálata eredményérõl, jogi álláspontjáról az elõterjesztõt az elõterjesztés hozzá érkezésétõl
számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja.”

(3) Az ügyész a nyomozó szerv vezetõjével írásban közli, ha az ügyben fokozott ügyészi felügyeletet gyakorol.
(4) A nyomozó hatóság a fokozott ügyészi felügyelet
bejelentésének tényérõl – annak indokának megjelölése
nélkül – feljegyzést készít. A feljegyzést a nyomozási iratba kell fûzni.
(5) Fokozott felügyelet gyakorlása esetén az ügyész az
ügy iratait havonta megvizsgálja és az e törvény szerinti
szükséges intézkedést – figyelemmel a 28. § (4) bekezdésében foglaltakra – megteszi.”

24. § A Be. a következõ 165/A. §-sal egészül ki:
„165/A. § (1) Az ügyész a nyomozó hatóság önállóan
végzett nyomozása felett fokozott felügyeletet gyakorol,
ha
a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bûncselekmény bizonyítása bonyolult,
b) a nyomozás során lényeges törvénysértést, mulasztást vagy a nyomozás eredményességét veszélyeztetõ körülményt észlelt,
c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés hatálya alatt áll,
d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be. 176. § (2) bek.] számított egy év eltelt, illetõleg a meghosszabbított határidõben el fog telni,
e) a nyomozás olyan bûncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel fenyeget,
f) a bíróság az ügyben tanút különösen védetté nyilvánított,
g) az ügyben fedett nyomozó igénybevételét engedélyezte,
h) az ügy közérdeklõdésre tarthat számot.
(2) Az ügyész a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása felett fokozott felügyeletet gyakorolhat akkor is,
ha a gyanúsított személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedés elrendelése óta hat hónap eltelt.

27. § A Be. 178/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható bûncselekmény elkövetésével, e személyrõl be kell
szerezni a bûnügyi nyilvántartás és a központi szabálysértési nyilvántartás adatait, és – ha annak külön törvényben
meghatározott feltételei fennállnak – a szervezett bûnözés
elleni fellépés koordinációjáért felelõs közigazgatási szerv
adatnyilvántartásában kezelt adatokat.”

25. § A Be. 169. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ha névcsere, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás történt, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság
a határozat kijavítását mind indítványra, mind hivatalból
elrendelheti. A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni.”
26. § A Be. 175. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A polgári perben az államot az igazságügyért felelõs miniszter képviseli. A polgári perben eljáró bíróság
a kereset elbírálása elõtt beszerzi a feljelentés elutasításáról határozatot hozott ügyész nyilatkozatát a felperes sérelmére elkövetett cselekményrõl, illetõleg a cselekménnyel
okozott kárról. Az ügyész nyilatkozata nem terjedhet ki
olyan tényre, amelynek alapján az elkövetõ személyére, illetve a feljelentés elutasításának indokaira lehet következtetni.”

28. § A Be. 186. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A sértett, illetõleg a tanú vallomását vagy egyébként személyi adatait tartalmazó, a nyomozás során keletkezett, illetõleg annak során beszerzett, benyújtott vagy
csatolt iratról készült másolaton nem tüntethetõk fel a sértett, illetõleg a tanú személyi adatai. Nem adható másolat
az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság határozatának tervezetérõl. Nem adható másolat az ügyész és a nyomozó
hatóság között a 165. §, valamint a 165/A. § alapján keletkezett iratokról, kivéve azt, amely az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak az üggyel kapcsolatos jogi álláspontját
tartalmazza – ideértve különösen a nyomozási cselekmény
elvégzésére vonatkozó ügyészi utasítást tartalmazó iratot,
feltéve, ha a megjelölt nyomozási cselekmény végrehajtásra került –, ha az nyomozási érdeket nem sért.”
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29. § A Be. 188. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:
[Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha]
„c) az elkövetõ kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható,”
30. § (1) A Be. 189. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyomozó hatóság határozattal felfüggesztheti
a nyomozást a 188. § (1) bekezdésének a), c), e) és h) pontjában meghatározott esetekben. A nyomozást felfüggesztõ
határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi.”
(2) A Be. 189. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 188. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
esetben az ügyész és a nyomozó hatóság az ügyet nyilvántartásba veszi, és ha az elkövetõ személyére utaló újabb
adat birtokába jut, a nyomozást folytatja.”
31. § A Be. 190. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a), b), e), g) és h) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetõséget
a gyermekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a nyomozás
megszüntetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A nyomozást megszüntetõ határozatot a nyomozó hatóság az
ügyésznek haladéktalanul megküldi.”
32. § (1) A Be. 267. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az
ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát, továbbá tájékoztatja a 229. § (3) bekezdésében foglaltakról. Ha a sértett hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az
eljárást a bíróság megszünteti. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni,
a vádindítványt a bírósághoz nyújtja be. A pótmagánvádló
jogi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelezõ.”
(2) A Be. 267. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki, és a jelenlegi (4) és (5) bekezdés számozása (6)
és (7) bekezdésre módosul:
„(4) Ha a sértett a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt kérelmet
terjesztett elõ, a (3) bekezdés szerinti határidõt a kérelem
tárgyában hozott jogerõs határozat közlésétõl kell számítani.
(5) Ha a sértett a (4) bekezdés szerinti kérelmet terjesztett elõ, errõl a kérelem elõterjesztésétõl számított nyolc
napon belül tájékoztatja az ügyben addig eljárt bíróságot.
A tájékoztatás elmulasztása esetén a (4) bekezdés szerinti
határidõ-számítás nem alkalmazható. Erre a sértettet figyelmeztetni kell.”
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33. § A Be. 268. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (3) és
(4) bekezdésre módosul:
„(2) A bíróság a megkeresésre vonatkozó szabályok
szerint okiratok, adatok rendelkezésre bocsátását, valamint felvilágosítás adását kérheti állami és helyi önkormányzati szervtõl, hatóságtól, köztestülettõl, gazdálkodó
szervezettõl, alapítványtól, közalapítványtól és társadalmi
szervezettõl. Ennek keretében a bizonyítás eredményessége érdekében adatok szolgáltatását igényelheti különösen
az adóhatóságtól, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó
adatot kezelõ szervtõl, a banktitoknak, értékpapírtitoknak,
pénztártitoknak, egyéb üzleti titoknak minõsülõ adatot kezelõ szervtõl, a hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettõl,
a közúti közlekedési nyilvántartásból, valamint az ingatlan-nyilvántartásból is. A bíróság beszerzi a vádlottra vonatkozó bûnügyi nyilvántartás és a központi szabálysértési
nyilvántartás adatait is.”
34. § A Be. 272. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Elõkészítõ ülésnek akkor is helye van, ha az ügy
különös bonyolultságára figyelemmel a bizonyítás keretének, terjedelmének, a bizonyítás felvétele sorrendjének
meghatározása érdekében az ügyész, a vádlott és a védõ
meghallgatása látszik szükségesnek.”
35. § A Be. 281. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés esetében, ha a (9) bekezdés alkalmazásának nincs helye, a megjelent személyek kihallgatását, illetõleg meghallgatását követõen a tárgyalást el kell
napolni, és a meg nem jelent vádlottnak a következõ tárgyalási határnapra történõ elõvezetését kell elrendelni. Ha
a bírósági eljárás során a meg nem jelent vádlott elõvezetését már elrendelték, szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény esetén elfogatóparancsot kell kibocsátani
vagy – a (7) bekezdés esetét kivéve – ha a vádlott lakóhelye, illetve tartózkodási helye ismert, a vádlott tárgyalási
õrizetét kell elrendelni. Ha a vádlottnak nincs védõje, számára védõt kell kirendelni. A tárgyalási õrizet elrendelésérõl szóló határozatot a kényszerintézkedés foganatba vételekor a rendõrség kézbesíti a vádlott részére. A határozat
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A tárgyalási
õrizet tartama a hetvenkét órát nem haladhatja meg. A tárgyalási õrizet foganatba vételét követõen a vádlottat hetvenkét órán belül a tárgyalási õrizetet elrendelõ bíróság elé
kell állítani. A bíróság a vádlottat meghallgatja és a meghallgatás eredményétõl függõen a vádlott elõzetes letartóztatását rendelheti el. Ha a bíróság a vádlott elõzetes letartóztatását nem rendelte el, a vádlottat szabadon kell bocsátani.”
36. § A Be. 287. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(4) Ha a hivatásos bíró vagy az ülnök személyében
változás történt, a tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás
anyagának ismertetésével is megismételhetõ. A tárgyalás
anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt,
a vádlottat és a védõt arra, hogy az ismertetésre észrevételt
tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzõkönyvbe kell foglalni.”
37. § A Be. 325. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nem a kihirdetéskor bejelentett fellebbezést az elsõ fokú bíróságnál kell írásban vagy telefax, illetve számítógép útján benyújtani, illetõleg jegyzõkönyvbe mondani.”
38. § A Be. 335. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:
„(2) Ha a bíróság az ítéletében megállapítja a bûncselekménnyel okozott kár, vagyoni hátrány, adóbevételcsökkenés, vámbevétel-csökkenés összegét, illetve a bûncselekmény elkövetési értékét, ezen összeg mértékéig az
elõterjesztett polgári jogi igényt érdemben el kell bírálni.”
39. § A Be. 349. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a másodfokú bíróság az elsõ fokú bíróság ítéletének a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, vagy a fellebbezéssel nem
érintett vádlottat felmenti, és az elsõ fokú bíróság által
e vádlott tekintetében kiszabott büntetést összbüntetésbe
foglalták, a másodfokú bíróság az összbüntetési ítéletet is
hatályon kívül helyezi.”
40. § A Be. 373. § (1) bekezdés II. a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A másodfokú bíróság
II. hatályon kívül helyezi az elsõfokú bíróság ítéletét, és
az elsõfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha]
„a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy
a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen
[240. § (1) bekezdés],
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró
vett részt.”
41. § A Be. 386. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal
egészül ki, és a jelenlegi b) pont jelölése c) pontra módosul:
[A másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van
helye a harmadfokú bírósághoz, ha a másodfokú bíróság
a büntetõjog szabályainak megsértésével]
„b) olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott
bûnösségét, amelyrõl az elsõ fokú bíróság nem rendelkezett,”
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42. § A Be. 387. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó
részét hatályon kívül helyezi, vagy a fellebbezéssel nem
érintett vádlottat felmenti, és a másodfokú bíróság által
e vádlott tekintetében kiszabott büntetést összbüntetésbe
foglalták, a harmadfokú bíróság az összbüntetési ítéletet is
hatályon kívül helyezi.”
43. § A Be. 517. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyész a terheltet a bûncselekmény elkövetésétõl számított harminc napon belül bíróság elé állíthatja, ha
a) a bûncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel,
b) az ügy megítélése egyszerû,
c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak,
d) a terheltet tetten érték, vagy a bûncselekmény elkövetését beismerte.
(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén az
ügyész a terheltet a bûncselekmény elkövetésétõl számított harminc napon belül bíróság elé állítja.”
44. § A Be. 519. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A bíróság elé állítás elõtt elrendelt személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart.
Ha az 517. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek is
fennállnak, az õrizetbe vétel bíróság elé állítás céljából is
elrendelhetõ. Az õrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat.
Ha a bíróság az iratokat az ügyészhez visszaküldi, az
ügyész indítványára az általános szabályok szerint határoz
a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedésekrõl.”
45. § A Be. 522. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A vád elõterjesztése után a bíróság az iratokat az
ügyésznek visszaküldi, ha a bûncselekmény elkövetésétõl
a bíróság elé állításig több mint harminc nap telt el, a bûncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, vagy a bizonyítási eszközök nem
állnak rendelkezésre.”
46. § A Be. 529. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha az elfogatóparancs kibocsátása tizenöt napon
belül nem vezetett eredményre, a bíróság errõl az ügyészt
tájékoztatja. Ha az ügyész indokoltnak tartja, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg, illetõleg folytassák, a bíróság tájékoztatásától számított tizenöt napon
belül erre indítványt tesz.”
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47. § A Be. XXVI. Fejezete helyébe a következõ Fejezet
lép:
„XXVI. Fejezet
LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL
533. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás
esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
534. § (1) A tárgyalásról lemondás során az ügyész és
a terhelt közötti írásbeli megállapodás jön létre, amely tartalmazza a terhelt által beismert bûncselekmény leírását,
a Btk. szerinti minõsítését, az ügyész és a terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemû és mértékû,
illetõleg tartamú büntetést, illetõleg intézkedést vesz tudomásul.
(2) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban – ha a megállapodás szerinti büntetés szabadságvesztés – a Btk. 85/A. §-ának, illetõleg a Btk. 87/C. §-ának alapulvételével meghatározott mértékû szabadságvesztésben
lehet megállapodni.
(3) A megállapodásban a büntetés, illetõleg intézkedés
mértékének, tartamának alsó és felsõ határát kell rögzíteni.
(4) Ha a terhelt a tárgyaláshoz való jogáról lemond, valamint bûnösségére is kiterjedõ beismerõ vallomást tesz,
és a megállapodás tartalmával a bíróság egyetért, a bíróság
az ügyész indítványára a nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános ülésen hozott ítélettel megállapíthatja a vádirattal egyezõ tényállás, valamint a vádirattal
egyezõ minõsítés miatt a vádlott bûnösségét, és büntetést
szabhat ki, illetõleg intézkedést alkalmazhat.
(5) A bíróság az ítéletben az ügyész által a vádiratban
indítványozott nemû büntetést, illetõleg intézkedést szabhat ki, illetõleg alkalmazhat, amelynek tartamát, illetve
mértékét a vádiratban indítványozott keretek között határozhatja meg.
(6) A magánvádló, illetõleg a pótmagánvádló a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás lefolytatását nem
indítványozhatja.
535. § (1) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásra – az 536. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve –
nem kerülhet sor, ha a terhelt
a) a bûncselekményt bûnszervezetben követte el,
b) bûncselekménye halált okozott.
(2) A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el.
A tárgyalásról lemondás együttmûködõ terhelt esetén
536. § (1) Azzal szemben, aki a bûncselekményt bûnszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) követte el, és a nyomozás során az ügy, illetõleg más büntetõügy bizonyításához
hozzájárulva az ügyésszel, illetõleg a nyomozó hatósággal
jelentõs mértékben együttmûködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem került sor, a tárgyalásról
lemondásnak nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabban
büntetendõ bûncselekmény miatt is helye van.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy esetén
a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban a Btk.
98. §-a, valamint a Btk. Általános Részében a bûnszervezetben elkövetett bûncselekményre elõírt szigorúbb rendelkezések nem alkalmazhatóak. A büntetést a Btk.
85/A. §-ának, illetõleg a Btk. 87/C. §-ának az alapulvételével kell kiszabni. Ha a bûncselekményre a törvény nyolc
évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel,
a büntetést e büntetési tételkeret között kell kiszabni.
Ügyész eljárása
537. § Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a terhelt személye és az elkövetett bûncselekmény
figyelembevételével a vádiratban indítványozhatja az ügy
nyilvános ülésen való elbírálását, ha az ügyész és a terhelt
írásban megállapodott a vádról, amely tartalmazza a terhelt által beismert bûncselekmény leírását, a Btk. szerinti
minõsítését, az ügyész és a terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemû, mértékû, tartamú büntetést,
illetõleg intézkedést vesz tudomásul.
538. § (1) Ha az ügyész a 193. § (1) bekezdése szerinti
eljárási cselekményt maga végezte, ennek megtörténte
után, ha pedig azt a nyomozó hatóság végezte, az iratok
hozzá érkezését követõ harminc napon belül az ügy iratait
megvizsgálja, és ennek eredményéhez képest dönt arról,
hogy a nyomozás során a bûnösségére is kiterjedõ beismerõ vallomást tevõ terheltnek a tárgyalásról lemondásra irányuló kezdeményezését elfogadja-e. Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, errõl határozatot hoz. A határozat
ellen nincs helye panasznak.
(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel nem ért egyet, errõl a terheltet értesíti.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt határidõ a 216. §
(3) bekezdés szerint meghosszabbítható.
(4) Ha az ügyész a terhelt kezdeményezését elfogadja,
az eljárásban védõ részvétele kötelezõ. Az ügyész a terhelt
részére – ha nincs védõje – védõt rendel ki, és gondoskodik arról, hogy a védõ a nyomozás iratait megismerhesse.
(5) Az ügyész a terhelt kezdeményezésének elfogadásáról szóló határozat meghozatalát követõ harminc napon
belül vádat emel.
(6) Az ügyész a terheltet meghallgatja és közli
a) a terhelt által beismert bûncselekmény leírását,
b) a Btk. szerinti minõsítését,
c) továbbá azt, hogy milyen nemû, mértékû, tartamú
büntetést, illetõleg intézkedést vesz tudomásul.
(7) Az ügyész a terheltet tájékoztatja a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás következményeirõl, illetõleg arról, hogy a megállapodást a bíróság nem köteles elfogadni. A tájékoztatást és a terhelt nyilatkozatát jegyzõkönyvbe kell foglalni.
(8) Ha a terhelt az ügyész (6) bekezdés szerinti közlését
elfogadja, az ügyész és a terhelt írásban megállapodik. A
megállapodás tartalmazza a terhelt által beismert bûncselekmény leírását, a Btk. szerinti minõsítését, az ügyész és
a terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen
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nemû, mértékû, tartamú büntetést, illetõleg intézkedést
vesz tudomásul.
(9) Az e fejezet szabályai szerint létrejött, írásba foglalt
megállapodás a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás célján túlmenõen joghatás kiváltására nem alkalmas.
(10) Az ügyész a megállapodásban foglaltakkal azonos
tényállás és minõsítés miatt vádat emel, és indítványt tesz
az ügy nyilvános ülésen történõ elbírálására, a megállapodásban rögzített nemû, mértékû, tartamú büntetés, illetõleg
intézkedés alkalmazására, annak alsó és felsõ határának
megjelölésével.
(11) Az ügyész a vádirattal és a nyomozás irataival
együtt a megállapodást és az annak alapjául szolgáló jegyzõkönyvet is benyújtja a bíróságnak.
539. § (1) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem jön létre, az ügyész a terhelt kezdeményezésérõl
a bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben
keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, továbbá
ha a bíróság a megállapodás tartalmával nem ért egyet,
vagy az e fejezet szerint az ügyet tárgyalásra utalja, a megállapodásban foglalt nyilatkozatok sem az ügyészt, sem
a terheltet nem kötik.
(3) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálására
vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza. Ha az ügyész az
ülés eredményéhez képest úgy látja, hogy a vádlott súlyosabb
bûncselekményben bûnös, vagy más bûncselekményben is
bûnös, indítványozza az ügy tárgyalásra utalását.
540. § (1) A nyomozás során beismerõ vallomást nem
tett terhelt a nyomozás befejezése után, de legkésõbb
a vádirat kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül az
ügyésznél kezdeményezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy nyilvános ülésen való elbírálását.
(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, a meghallgatás során a terheltet részletesen meghallgatja a vád
tárgyává tett cselekményrõl, és közli, hogy milyen nemû,
mértékû, tartamú büntetést, illetõleg intézkedést vesz tudomásul. Az ügyész az 538. § (7) bekezdésében foglaltakat is közli a terhelttel.
(3) Ha az ügyész és a terhelt között az 538. § (8) bekezdésében megjelölt megállapodás létrejön, az ügyész indítványt tesz az ügy nyilvános ülésen történõ elbírálására,
a megállapodásban rögzített nemû, mértékû, tartamú büntetés, illetõleg intézkedés alkalmazására. Az ügyész az indítványokkal kiegészített vádirattal együtt a megállapodást és az annak alapjául szolgáló jegyzõkönyvet is benyújtja a bíróságnak.
(4) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem
jön létre, az ügyész a terhelt kezdeményezésérõl a bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz.
A bíróság eljárása
541. § (1) Ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállással, minõsítéssel és az ügyész által indítványozott büntetés, illetõleg intézkedés nemével, mértékével, illetõleg tar-
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tamával egyetért, akkor az ügyet az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követõ hatvan napon belül nyilvános
ülésre tûzi ki.
(2) A tárgyalásról lemondás esetén a bíróság egyesbíróként jár el. A nyilvános ülésen az ügyész és a védõ részvétele kötelezõ.
(3) A nyilvános ülés elõkészítésére a tárgyalás elõkészítésének szabályai irányadók.
542. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész ismerteti a vádat,
és az ügynek a nyilvános ülésen alapuló elbírálására vonatkozó indítványát, továbbá a büntetés, illetõleg intézkedés nemére, mértékére, tartamára vonatkozó indítványát.
(2) A vád és az indítványok ismertetését követõen a bíróság tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról lemondás és
a bíróság elõtt tett beismerése következményeirõl, különösen az 542/A. § (5) bekezdésében és az 542/C. § (1) és
(3) bekezdésében foglalt rendelkezésekrõl.
(3) Ezt követõen a bíróság a vádlottat felhívja, hogy nyilatkozzék lemond-e a tárgyalásról, illetõleg a bûnösségét
elismeri-e.
(4) A nyilatkozat megtétele elõtt a bíróság lehetõvé teszi, hogy a vádlott a védõvel tanácskozzék.
(5) Ha a vádlott a bûnösségét elismeri, a tárgyalásról lemond és a bíróság e tény, az eljárás iratai, valamint – szükség esetén – az ügyészhez, a vádlotthoz és a védõhöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján nem látja akadályát
az ügy nyilvános ülésen való elintézésének, a vádlottat kihallgatja a vád tárgyává tett cselekményrõl. Egyéb esetben
a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek.
542/A. § (1) Ha a vádlott a vallomástételt megtagadja,
a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, e végzés ellen nincs
helye fellebbezésnek. Erre a vádlottat a kihallgatás megkezdése elõtt figyelmeztetni kell.
(2) Ha a vádlott kihallgatását követõen a bíróság úgy
ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, beismerésének önkéntessége vagy hitelt érdemlõsége iránt ésszerû
kétely mutatkozik, továbbá ha – az 540. § (1) bekezdése
szerinti esetet kivéve – a vádlott vallomása a nyomozás során, valamint az ügyész elõtt tett vallomásától lényegesen
eltér, az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
(3) Ha a bíróság a tárgyalásra utalásra nem lát alapot,
a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is kihallgatja.
(4) A vádlott kihallgatásának befejezése után az ügyész,
ezt követõen a védõ felszólalhat.
(5) A bíróság a vádlott bûnösségét a beismerõ vallomására és a nyomozás irataira alapítja.
(6) Ha a vádtól eltérõ minõsítés látszik megállapíthatónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen
nincs helye fellebbezésnek.
(7) A bûnösséget megállapító ítélet indokolásában
a 258. § (3) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakon kívül
a büntetéskiszabási körülmények és az alkalmazott jogszabályok megjelölése mellett elegendõ a tárgyalásról lemondás tényére utalni.
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542/B. § Ha az ügyész a nyilvános ülést az 538. §
(10) bekezdése alapján indítványozta, és a bíróság a nyilvános ülésen az ügyet tárgyalásra utalta – feltéve, hogy
a tárgyalás megtartásának nincs akadálya –, a bíróság a tárgyalást nyomban megtartja. A tárgyalásra a XIII. Fejezet
rendelkezései az irányadók.
A másodfokú bírósági eljárás
542/C. § (1) A bûnösség megállapítása, az 542/A. §
(5) bekezdés szerint megállapított, a váddal egyezõ tényállás, minõsítés, valamint a vádirat keretei között meghatározott büntetés, illetõleg intézkedés neme, mértéke, tartama miatt nincs helye fellebbezésnek.
(2) A fellebbezésben az (1) bekezdés korlátai között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni.
(3) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott
ítélet tényállásának megalapozottságára, a bûnösség megállapítására és a bûncselekmény minõsítésére vonatkozó
rendelkezéseit felülbírálja, de a bûnösség megállapítása,
az 542/A. § (5) bekezdés szerint megállapított, a váddal
egyezõ tényállás, valamint a vádirati minõsítéssel egyezõ
minõsítés esetén az elsõ fokú ítéletet akkor változtathatja
meg, ha a terhelt felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének van helye.
(4) A másodfokú eljárásban bizonyítás az 542/A. §
(5) bekezdésében meghatározott keretek között vehetõ fel.
(5) Ha az elsõfokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi
feltételek hiányában tartotta meg, a másodfokú bíróság az
elsõfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsõfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. Az új eljárás során e fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók.”
48. § A Be. 544. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a szabadlábon lévõ vádlottal szemben
tárgyalás mellõzésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, illetõleg önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást,
jármûvezetéstõl eltiltást, kiutasítást – katonával szemben
lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is –, továbbá
intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz
a három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény esetén, ha
a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, közérdekû munka, pénzbüntetés kiszabását,
a próbára bocsátást, illetõleg a mellékbüntetés önálló büntetésként alkalmazását lehetõvé teszi,
b) a tényállás egyszerû,
c) a vádlott a bûncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhetõ.”
49. § A Be. 587. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biztosíték a terheltnek arányosan visszajár, ha
a kiszabott pénzbüntetés, alkalmazott vagyonelkobzás
vagy a megállapított bûnügyi költség összegét a biztosíték
összege meghaladja.”
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50. § A Be. 604. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter,
hogy]
„h) a házi õrizet végrehajtási szabályait, valamint a lakhelyelhagyási tilalommal összefüggésben a terhelt mozgását nyomon követõ eszköz alkalmazásának szabályait
a rendészetért felelõs miniszterrel együttesen”
[rendeletben szabályozza.]
51. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a büntetõeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés
tartama az elévülés határidejébe nem számít be. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetõeljárást azért függesztik fel, mert az elkövetõ kiléte a nyomozásban nem
volt megállapítható, ismeretlen helyen tartózkodik vagy
elmebeteg lett.”
52. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 99. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az ügyviteli, igazgatási, illetõleg szolgálati jellegû
adatokról (házi iratokról) – az ügyészség teljes tevékenységi körét illetõen – tájékoztatás nem adható, kivéve, ha
azt a büntetõeljárásról szóló törvény lehetõvé teszi, vagy
a nyilvánosságra hozatalt közérdekbõl a legfõbb ügyész
engedélyezi.”

Átmeneti rendelkezések
53. § (1) Azokban az ügyekben, amelyekben e törvény
hatálybalépésekor már megtörtént a vádemelés, de az elsõfokú bíróság még nem hozott ügydöntõ határozatot, a Be.
XXVI. Fejezetének rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a megállapodás feltételei fennállnak, e törvény
hatálybalépését követõ tizenöt napon belül a vádlott kezdeményezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy nyilvános ülésen való elbírálását. Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, indítványt tesz a bíróságnál a büntetõeljárás felfüggesztésére.
(3) Ha az ügyész a kezdeményezéssel nem ért egyet, errõl értesíti a vádlottat.
(4) A bíróság az ügyész (2) bekezdés szerinti indítványára az eljárást, az indítvány elõterjesztésétõl számított
tizenöt napon belül, legfeljebb egy hónapra felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztése vagy az indítvány elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek.
(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, az ügyész eljárására az 538. § (6)–(8), illetõleg az 540. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
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(6) Ha az eljárás felfüggesztésének tartama alatt az
ügyész és a vádlott között az 538. § (10) bekezdés szerinti
megállapodás létrejön, az ügyész a megállapodást, az annak alapjául szolgáló jegyzõkönyvet és – az 538. § (10) bekezdésére figyelemmel – az indítványokkal kiegészített
vádiratot benyújtja a bíróságnak.
(7) Ha az eljárás felfüggesztésének tartama eredménytelenül telt el, az eljárást folytatni kell.
54. § (1) Ha a bíróság az ügyben még nem kezdte meg
a tárgyalást, és az 534. § (4) bekezdésében írt feltételek
fennállnak, a bíróság a tárgyalásról lemondás alapjául
szolgáló iratok hozzá érkezésétõl számított hatvan napon
belül az ügyet nyilvános ülésre tûzi ki.
(2) Ha a bíróság az ügyben már megkezdte a tárgyalást,
és az 534. § (4) bekezdésében írt feltételek fennállnak,
a bíróság a tárgyalásról lemondás alapjául szolgáló iratok
hozzá érkezésétõl számított hatvan napon belül kitûzi
a tárgyalás folytatásának napját. A tárgyaláson a bíróság
az 541–542/B. § rendelkezései szerint jár el, és errõl az
érintetteket tájékoztatja.
55. § Ha a tárgyalásról lemondás feltételei nem állnak
fenn, a bíróság az ügyet tárgyalásra tûzi ki, illetve a már
megkezdett tárgyalást folytatja.
56. § Ha e törvény hatálybalépésének idõpontjában az
ügyben a korábbi jogszabály alapján az ügyész arra tett indítványt, hogy a bíróság tárgyalásról lemondás alapján járjon el, az eljárást a tárgyalásról lemondás e törvény hatálybalépése elõtti szabályai alapján kell lefolytatni.
57. § E törvény hatálybalépésének idõpontjában a jogerõsen befejezett ügyekben a Be. 571. §-ának értelemszerû alkalmazásával az elsõ fokon eljárt bíróságnak meg kell szüntetni a Be. 151. § (2) bekezdésében felsorolt tárgyi
bizonyítási eszközöknek az iratok mellékletenkénti kezelését, és azokról e törvény rendelkezései szerint kell határozni.
58. § E törvény 28. §-ának utolsó mondatát az e törvény
hatálybalépését követõen keletkezett iratok vonatkozásában kell alkalmazni.
59. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ harmincadik napon lép hatályba.
(2) E törvény 27. §-a és a 33. §-ában az „és a központi
szabálysértési nyilvántartás” szövegrész 2010. január
1-jén lép hatályba.
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életveszélyt (halált) okozó testi sértés [Btk. 170. § (6) bek.
és (7) bek. harmadik fordulata]” szöveg, a Be. 16. § (1) bekezdés h) pontjában az „és közérdekû üzem mûködésének
megzavarása [Btk. 260. § (4) bek.]” szövegrész helyébe
a „ , a különösen nagy, illetõleg a különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó közérdekû üzem mûködésének megzavarása [Btk. 260. § (3) és (4) bek.]” szöveg, a Be. 29. §
f) pontjában az „a hatóság eljárásának akadályozása” szövegrész helyébe az „a hatósági eljárás akadályozása” szöveg, a Be. 135. § (3) bekezdésében az „amely a letartóztatást” szövegrész helyébe az „amelyet a letartóztatást” szöveg, a Be. 207. § (3) bekezdésében a „[268. § (2) bek.” szövegrész helyébe a „[268. § (3) bek.]” szöveg, a Be. 276. §
(1) bekezdés i) pontjában a „268. § (1)–(3) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „268. § (1)–(4) bekezdésében” szöveg, a Be. 305. § (3) bekezdésében a „268. § (2) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „268. § (3) és (4) bekezdése” szöveg, a Be. 354. § (4) bekezdés c) pontjában a „tartalmú” szövegrész helyébe a „tartamú” szöveg, a Be.
455. §-ában a „letartóztatást meg kell szüntetni” szövegrész helyébe a „letartóztatás megszûnik” szöveg lép.
(6) Hatályát veszti a Be. 74/B. § (6) bekezdése, a Be.
174. § (5) bekezdése, a Be. 190. § (1) bekezdés i) pontja,
a Be. 477. § (3) bekezdésében az „és a legfõbb ügyésszel
egyetértésben” szövegrész, a Be. 546. §-a, a Be. 604. §
(2) bekezdés a) pontjában az „és a legfõbb ügyésszel” szövegrész, a Be. 604. § (2) bekezdés b), h) és l) pontjában az
„és a legfõbb ügyésszel egyetértésben” szövegrész, a Be.
604. § (2) bekezdés c), g), j), m) és n) pontjában az „és
a legfõbb ügyésszel egyetértésben,” szövegrész, a Be.
604. § (2) bekezdés o) pontjában a „az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben” szövegrész, a Be.
604. § (2) bekezdés q) és r) pontjában az „a legfõbb
ügyésszel egyetértésben” szövegrész, a Be. 604. § (3) bekezdésében az „ , a legfõbb ügyésszel egyetértésben” szövegrész, a Be. 604. § (4) bekezdés a) és b) pontjában
az „ , és a legfõbb ügyésszel egyetértésben” szövegrész,
a Be. 604. § (6) bekezdésében a „ , valamint a legfõbb
ügyésszel” szövegrész.
60. § (1) E törvény 1–9. §-a, 11. §-a, 13–17. §-a,
19–26. §-a, 28–32. §-a, 34–36. §-a, 38–52. §-a, 59. §
(5)–(6) bekezdése az e törvény hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) E törvény 27. §-a és 33. §-a 2010. január 2-án hatályát veszti.
(3) E törvény 18. §-a 2010. július 2-án hatályát veszti.

(3) E törvény 18. §-a 2010. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 10. §-a, 12. §-a és 37. §-a 2012. január
2-án hatályát veszti.

(4) E törvény 10. §-a, 12. §-a és a 37. §-ában az „ , illetve
számítógép” szövegrész 2012. január 1-jén lép hatályba.

(5) Az (1)–(4) bekezdés 2012. január 3-án hatályát
veszti. Ez a bekezdés 2012. január 4-én hatályát veszti.

(5) A Be. 16. § (1) bekezdés d) pontjában az „az életveszélyt (halált) okozó testi sértés [Btk. 170. § (5) bek. és
(6) bek. harmadik fordulata]” szövegrész helyébe az „az

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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HATÁROZATOK
Az Alkotmánybíróság
72/2009. (VII. 10.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés alapján – dr. Balogh Elemér,
dr. Lenkovics Barnabás és dr. Paczolay Péter alkotmánybírók különvéleményével – meghozta az alábbi
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés
a), c), d), e), f) pontjai alkotmányellenesek, ezért e rendelkezéseket 2010. december 31-ei hatállyal megsemmisíti.
A megsemmisítés következtében a büntetõeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
„241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezõ”.
2. Az Alkotmánybíróság a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e),
f) pontjainak a Veszprémi Városi Bíróság elõtt 6.B.
1995/2006/3. számon folyamatban lévõ ügyben való alkalmazás tilalmára vonatkozó indítványt elutasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
A Veszprémi Városi Bíróság bírája az elõtte folyamatban lévõ 6.B. 1995/2006/3. számú ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a és a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 266. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az elõtte lévõ büntetõeljárást felfüggesztette és az Alkotmánybírósághoz fordult, kezdeményezve
a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
A Be. vizsgálni kért szabályai felsorolják, hogy mikor kötelezõ az ügyésznek a tárgyaláson való részétele, így vannak olyan ügyek, amelyek tárgyalásán az ügyész nem vesz
részt. Az indítványozó kifejtette, hogy a Be. egyéb szabályai pontosan meghatározzák és elhatárolják a bíróság és

– büntetõeljárás során – az ügyész feladatait a „Be. 241. §
(1) bekezdése a fentiekkel belsõ ellentmondásban is álló
módon, és alkotmányellenesen azt rögzíti, hogy mikor kötelezõ az ügyész tárgyaláson való részvétele, vagyis nem
általában kötelezõ a részvétele, hanem pont fordítva, csak
esetenként és akkor kell jelen lennie, amikor azt a Be.
241. § (1) a)–f) pontjai megszabják.”
Az indítványozó hivatkozott az Alkotmánybíróság
1009/B/2000. AB határozatára [Magyar Közlöny szám:
14/2002. (III. 20.) AB határozat] amelyben az Alkotmánybíróság részletesen kifejtette az ügyészségi és a bírósági
funkciók elválasztásának alkotmányi követelményeit.
Ezekkel a követelményekkel – az indítványozó szerint –
a Be. vizsgálni kért szabályai ellentétben állnak. A bíróság
feladata az igazságszolgáltatás és nem a vádképviselet. Az
indítványozó utalt arra, hogy a bizonyítási eljárás a vádirat
benyújtásával nem fejezõdik be, a bizonyítás fõ helyszíne
a tárgyalás, ott viszont – a Be. megtámadott rendelkezése
értelmében – az ügyész nem biztos, hogy jelen van, ezért
ilyenkor a vádképviselet a bíróságra hárul: „a bírónak ki
kell lépni a bírói szerepbõl, és a bizonyítási eljárás felvétele során az ügyész távollétében, mintegy a vád képviseletében kell kérdeznie”. Az indítványozó szerint a Be. 241. §
(1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai alapján a bírói és az
ügyészi funkciók keverednek, amely „a bíró pártatlanságába vetett hitet alapjaiban ássa alá!”.
Hiánypótlási felhívás után az indítványozó az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, 45. § (1) bekezdését 50. §-át,
51. § (1) és (2) bekezdését, valamint 57. § (1) bekezdését
jelölte meg, mint olyan alkotmányos tételeket, amelyek
szempontjából kéri a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d),
e), f) pontjai alkotmányossági vizsgálatát. Ezeken belül
külön hangsúlyt helyezett az Alkotmány 57. § (1) bekezdésébõl eredõ tisztességes eljáráshoz való jogra.
Az Alkotmánybíróság az ügyben megkereste a Legfõbb
Ügyészt az üggyel kapcsolatos álláspontjának ismertetése
végett.

II.
1. Az Alkotmány indítványozó által jelölt szabályai
szerint:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(...)
45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága, az ítélõtáblák, a Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják.
(...)
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50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek,
a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bûncselekmények elkövetõit.
(2) A bíróság ellenõrzi a közigazgatási határozatok törvényességét.
(3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak
alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
(4) A bíróságok igazgatását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács végzi, az igazgatásban bírói önkormányzati szervek is közremûködnek.
(5) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról, továbbá
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.
51. § (1) A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze és az
ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek jogainak a védelmérõl, valamint az alkotmányos
rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértõ vagy
veszélyeztetõ minden cselekmény következetes üldözésérõl.
(2) Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat
gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat
a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.
(...)
57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság elõtt mindenki egyenlõ, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és
kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”
2. A Be. vizsgálni kért szabályai értelmében:
„241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezõ
a) elsõ fokon, ha a bûncselekményre a törvény ötévi
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b)
c) a vádlottat fogva tartják,
d) ha a vádlott – a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú,
e) ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte,
f) ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt
vesz.”

III.
1. Az Alkotmánybíróság elsõként az eljáró bíró indítványozási jogával kapcsolatos kérdéseket tekintette át. Az
Abtv. 38. § (1) bekezdése szerint „[a] bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alkotmánybíróság eljárását
kezdeményezi, ha az elõtte folyamatban levõ ügy elbírálá-
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sa során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi
eszközét kell alkalmazni, amelynek alkotmányellenességét észleli.” Az Abtv. 38. § (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés keretében anyagi jogszabály, eljárási
jogszabály, jogegységi határozat, és elnevezésében bár
jogszabálynak vagy állami irányítás egyéb jogi eszközének nem minõsülõ, tartalmában azonban normatív szabály
[lásd: 60/1992. (XI. 17.) AB határozat, ABH 1992, 275.]
– tehát valamennyi norma – vizsgálatát lehet kezdeményezni.
2. Az Abtv. 38. § (1) bekezdése szerinti további feltétel, hogy a bírónak a vizsgálni kért jogszabályt az elõtte lévõ ügyben alkalmaznia kellene. Jelen ügyben ez a feltétel
is teljesül: ha az eljáró bíró nem alkalmazza a Be. 241. §
(1) bekezdés e) pontját (azaz az ügyész tárgyaláson való
részvételre kötelezését), akkor a fõszabály érvényesül, az
ügyész nem vesz részt a tárgyaláson. Az ügy irataiból megállapítható, hogy a Veszprémi Városi Bíróság elõtt lévõ
a 6.B. 1995/2006/3. számú ügyben az ügyész közúti baleset gondatlan okozása vétsége miatt emelt vádat, és bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. Az eljáró bíró a tárgyalás elõkészítése során észlelte, hogy a tárgyaláson szükséges az ügyész részvétele. A bíró ezt csak
a Be. 241. § (1) bekezdésének alkalmazásával tudja elérni,
tehát az indítványban olyan eljárási szabályról van szó,
amelyet a bírónak az elõtte folyamatban lévõ ügyben alkalmazni kell. Az eljáró bíró e szabályról állította – az ismertetett indokok alapján –, hogy alkotmánysértõ, s kezdeményezte annak vizsgálatát.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság azt állapította
meg, hogy az eljáró bíró az Abtv. 38. §-ának megfelelõ kérelmet nyújtott be.

IV.
1. A magyar jogrendszerben az ügyész nélküli tárgyalás megtartásának lehetõségét a büntetõ perrendtartásról
szóló 1951. évi III. törvényt módosító 1954. évi V. törvény
vezette be, a járásbíróság elõtti eljárásban. Az ezt követõ,
a büntetõ eljárásról szóló 1962. évi 8. törvényerejû rendelet e szabályt lényegét tekintve fenntartotta, míg a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Régi
Be.) a vétségi eljárásban tette lehetõvé az ügyész távollétében történõ tárgyalástartást. A Régi Be. 19. § (2) bekezdés
értelmében vétségi eljárásban az ügyész akkor volt köteles
a tárgyaláson részt venni, ha a) a terheltet fogva tartják,
b) bejelentette, hogy a tárgyaláson részt kíván venni,
c) kényszergyógykezelés kérdésében kell határozni, d) a
bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte.
E szabályokat váltotta föl a büntetõeljárásól szóló
1998. évi XIX. törvény jelen ügyben vizsgált rendelke-
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zése. A Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai értelmében a tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezõ:
„a) elsõ fokon, ha a bûncselekményre a törvény ötévi
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel,
b)
c) a vádlottat fogva tartják,
d) ha a vádlott – a beszámítási képességére tekintet nélkül – kóros elmeállapotú,
e) ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte,
f) ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt
vesz.”
A büntetõjogi szabályok rendszerében elsõként az állapítható meg, hogy a Be. hatályos rendelkezései széles körben teszik lehetõvé tárgyalás tartását ügyész részvétele
nélkül. Az ötévi vagy ennél enyhébb szabadságvesztés körébe tartozik pl. a közösség elleni izgatás, a halált okozó
segítségnyújtás elmulasztása, az embercsempészés, az
összes választás rendje elleni bûncselekmény, a gazdasági
bûncselekmények nagy része stb. Megemlítendõ továbbá,
hogy a korábban fogva lévõ vádlottal szemben a fogva tartás bármely okból való megszüntetése is azt eredményezi,
hogy a tárgyaláson (akár elsõ fokú, akár másodfokú) az
ügyésznek már nem kötelezõ részt venni.
A Legfõbb Ügyész tájékoztatása szerint 2008-ban az elsõ fokú bíróságok tárgyalásainak 36–37%-án nem vett
részt az ügyész.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a tárgyalandó
ügyek jelentõs hányadát érinti a jelen ügyben vizsgált Be.
241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontja.
2. Az Alkotmánybíróság az indítványozó által is hivatkozott 14/2002. (III. 20.) AB határozatában (a továbbiakban: Abh.) az Alkotmánynak a bíróságokat érintõ rendelkezései [45. § (1) bekezdés, 50. § (1) bekezdés], valamint
az ügyészségre vonatkozó egyes szabályai [51. § (2) bekezdése] összevetése és a tisztességes eljáráshoz való jog
[57. § (1) bekezdés] értelmezése kapcsán fejtette ki álláspontját a közvádlói és az igazságszolgáltatási funkciók
szétválasztásának – az Alkotmányból fakadó – követelményérõl. Az Abh. a Be. azon szabályának alkotmányellenességét állapította meg, amely a bíró kötelezettségévé tette az ügyész figyelmének felhívását (illetve értesítését), ha
a vád kiterjesztésének lehet helye. Az Abh. megállapította:
„Az Alkotmánnyal összhangban a büntetõeljárásról szóló
törvény a közvádra üldözendõ bûncselekmények miatti
vádemelés tekintetében a döntés felelõsségét kivételt nem
tûrõ módon az ügyészre ruházza. A vádemeléssel az
ügyész azt juttatja kifejezésre, hogy a rendelkezésére bocsátott nyomozási iratok alapján milyen, a terhelt felelõsségét megalapozó tényeket állapított meg és ezekkel kapcsolatban mi a jogi álláspontja. A vádképviselet azzal a kötelezettséggel jár, hogy a bizonyítás eredményéhez képest
az ügyész a szakmai, hivatásbeli felelõsség szabályai szerint eljárva a vád terjedelmében változtatást eszközöljön
(ABH 2002, 101, 108.).
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Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság kifejtette továbbá:
„Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az objektív teszttel [azaz, hogy a bíróságnak nemcsak pártatlannak kell
lenni, hanem pártatlannak is kell látszani] kapcsolatos
gyakorlatából egyértelmûen kitûnik, hogy az eljárás során
a bíró által ellátott funkciók vizsgálata alapvetõ kérdés. A
funkcióhalmozódás, vagyis azon eset, amikor a bíró ítélkezésen kívüli, a vizsgálattal vagy a váddal kapcsolatos feladatokat is ellát, a Bíróság szerint jogos kételyeket ébreszt
a pártatlanságával kapcsolatban. Alapvetõ kérdés, hogy
a bíró, aki a felek felett áll, a felektõl különüljön el. A büntetõeljárás feltétele a vád, amelyet a védelem támad, ezért
a bíró elkülönültsége úgy biztosítható, ha a vádat nem õ fogalmazza meg, a váddal kapcsolatos feladatokat egy tõle
elkülönült személy látja el. A vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos személy által történõ ellátása önmagában alkalmas a bíró pártatlanságának megkérdõjelezésére, függetlenül attól, hogy milyen személyes
magatartást tanúsított. (Eur. Court H. R., Case of De Cubber v. Belgium, Ser. A-86.; Eur. Court H. R., Case of Piersack v. Belgium, Ser. A-53.)” (ABH 2002, 101, 109.).
„(...) Mindebbõl az következik, hogy az ügyészség és a bíróság feladatainak elkülönítése nem pusztán a vádemelés-vádképviselet szabályainak formális betartását jelenti,
hanem súlyozott szerepe van a vád tartalmi értelemben
vett törvényessége szempontjából is. A bírói és ügyészi tevékenységre vonatkozó részletes eljárási szabályok, az eljárás alanyai számára elõírt kötelezettségek és a részükre
biztosított jogosultságok konstrukciója a tisztességes eljárás követelménye szempontjából alapvetõ jelentõségû. Az
eljárási funkciók közötti „átjárhatóság” lehetõségének
megteremtése, sõt kötelezettségként történõ elõírása,
amely az eljárás teljes bírósági szakaszában töretlenül érvényesül, a vád tartalmi törvényességét kérdõjelezi meg és
ekként sérti a tisztességes eljárás követelményét” (ABH
2002, 101, 110.).
3. Jelen ügyben az az alkotmányossági kérdés, hogy sérül-e a bíróság és az ügyészség alkotmányos státuszára vonatkozó alkotmányi rendelkezés akkor, amikor a tárgyalás
megtartható az ügyész részvétele nélkül, a bírói szerep kiegészül-e egy közvádlói feladattal? Az Alkotmány 51. §
(2) bekezdés szerint „Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben,
képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.”
A vádképviselet tehát az Alkotmányban meghatározott
egyik ügyészi feladat.
Az ügyészség alkotmányos jogállását, feladatait az Alkotmánybíróság több határozata értelmezte. Az 1/1994.
(I. 7.) AB határozatában megállapította: „Az ügyészség
– a kontinentális jogrendszerekben általában véve elfogadott helyzetének megfelelõen – a Magyar Köztársaságban
elsõsorban az ún. vádfunkciót ellátó szervezet. Ilyen tartalommal szabályozza az Alkotmány 51. § (1) és (2) bekezdése az ügyészség alkotmányos jogállását, bûnüldözési és
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közvádi funkcióit és az azokhoz kapcsolódó egyéb feladatait és hatáskörét. A (3) bekezdés értelmében az ügyészség
e fõ funkció mellett más feladatokat is ellát.” (ABH 1994,
29, 33.)
Az 52/1996. (XI. 14.) AB határozat megerõsítve a fentieket, és továbbfûzve azt, megállapította: „Az igazságszolgáltatásban való részvétel az ügyészség alkotmányos
kötelessége. Az Alkotmány 51. § (1) bekezdése szerint az
ügyészség gondoskodik az állampolgárok jogainak védelmérõl és a bûncselekmények üldözésérõl. A bûnüldözés
révén és a vádképviselet útján az ügyészség önálló nevesített jogosítványokkal (vádképviselet és vádelv) résztvevõje az igazságszolgáltatásnak. Az Alkotmány 51. § (2) bekezdése szerint az ügyészség „képviseli a vádat a bírósági
eljárásban”. A büntetõeljárás központi része a bírói eljárás...” (ABH 1996, 159, 161.)
Az ügyészségnek a büntetõeljáráson belüli szerepét
emelte ki a 12/2001. (V. 14.) AB határozat amikor hangsúlyozta: „az ügyészség alkotmányos feladatellátása különválik az állam büntetõhatalmának gyakorlása és az egyéb
eljárások tekintetében” (ABH 2001. 163, 168.).
Az Alkotmánybíróság a legfõbb ügyész és az ügyészség
alkotmányos jogállását, közjogi helyzetét átfogóan
a 3/2004. (II. 17.) AB határozatban értelmezte. A határozat
szerint az ügyészség – szemben a bíróságokkal – nem önálló hatalmi ág, de önálló alkotmányos szervezet (ABH
2004, 48, 58.). A legfõbb ügyész és az ügyészség alkotmányos feladatai közé tartozik – többek között – a Magyar
Köztársaság érdekeit, illetve a demokráciát sértõ vagy veszélyeztetõ cselekmények üldözése, a törvényesség biztosítása és védelme. Az ügyészség képviseli a vádat a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás
törvényessége felett, és meghatározott jogok illetik meg
a nyomozással összefüggésben. E feladatok jogszerû ellátása az ügyészség és a legfõbb ügyész alkotmányos kötelezettsége. (ABH 2004, 48, 62.)
A 42/2005. (XI. 14.) AB határozat pedig – többek között – megállapította: „A hatalmi ágak elválasztására és
a büntetõ hatalomra vonatkozó alkotmányos követelményekbõl és garanciákból egyértelmûen következik, hogy
a közhatalmat gyakorló állami szervezetek csak az Alkotmány és az Alkotmányon alapuló szervezeti és eljárási-végrehajtási törvények kifejezett felhatalmazása és feladatkijelölése alapján vehetnek részt a büntetõ felelõsségre vonás folyamatában. A hatalmi ágak elválasztásának elvébõl a jelen esetben egyértelmû, hogy a vádlói közhatalom nem kerülhet az ügyészségen kívül más közhatalmi
szervhez. (...)
Az állam büntetõjogi igényének érvényesítésében az
Alkotmány, a szervezeti törvények és a Be. a közvádlói
jogkört az ügyészségre bízta, amelynek mûködéséért és
mûködõképességéért az állam felel.” (ABH 2005, 504,
524–525.)
A közvádlói jogkör részleteit tehát részben a Be. szabályozza. Ennek alaprendelkezését a Be. 28. §-a fogalmazza
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meg. A Be. 28. § (1) bekezdés értelmében: „Az ügyész
a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet
terhelõ és mentõ, mind a büntetõjogi felelõsséget súlyosító
és enyhítõ körülményeket az eljárás minden szakaszában
figyelembe vegye.” A Be. 28. § (7) bekezdése pedig kimondja, hogy „az ügyész az e törvényben meghatározott
feltételek esetén vádat emel, és a bíróság elõtt – a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve – a vádat képviseli,
vagy dönt a közvetítõi eljárásra utalásról, a vádemelés elhalasztásáról, illetõleg részbeni mellõzésérõl. Az ügyész
a vádat elejtheti vagy módosíthatja...”
4. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmányon alapuló ügyészi vádképviselet feltételezi az
ügyész tárgyaláson való jelenlétét, a vád személyes képviseletét. Az ügyészi jelenlét nélküli szabály korlátozza,
hogy az ügyész közvádlói feladatának maradéktalanul eleget tegyen. A Be. 342. § (2) bekezdése értelmében, ha az
ügyész nincs jelen a tárgyaláson, a vádiratból a vádat a bíróság ismerteti. Az Alkotmánybíróság álláspontja, hogy
önmagában a bírói vádismertetés (az ügyész által megírt
vádirat felolvasása) még nem jelenti (ténylegesen, legfeljebb látszatában) az igazságszolgáltatási és vádfunkciók
Alkotmánnyal ellentétes keveredését. Az alkotmányossági
probléma – a tárgyaláson való kötelezõ ügyészi jelenlét –
a tárgyalás – mint a büntetõeljárás meghatározó, súlyponti,
érdemi szakasza – funkciójának figyelembevétele alapján
ítélhetõ meg. Az (új) Be. szerint a tárgyalás a bizonyítás
színhelye, ami nem merül ki a vádirat, illetve nyomozási
jegyzõkönyvek tartalmának ismertetésével. A nyomozási
szakban, illetve a vádemelés során a vád megalapozásához
szükséges mértékig történik a bizonyítékok összegyûjtése.
A bírósági ítélet alapját képezõ tényállás azonban a tárgyaláson – az ott történõ érdemi bizonyítás keretében – áll
össze. A tárgyaláson a vádlottak, a tanúk kihallgatásra kerülnek, egyéb bizonyítási eszközök igénybevétele válhat
szükségessé, így a bizonyítás anyaga a tárgyaláson változhat. A védelem a tárgyalásra egyéb bizonyítást is kezdeményezhet, új tanúkat, szakértõket vonultathat fel. Az
ügyész feladata, hogy az írásbeli vád és az általa elõterjesztett végindítvány alkalmával szóban elõterjesztett
tényállás – amely a tárgyaláson válik véglegessé – összhangban legyen, azaz a vád harmonizáljon a tárgyalás során alakuló tényállással. A tárgyalás tehát feltételezi az
„élõ vádat”. Az Alkotmánybíróság a 3/2004. (II. 17.) AB
határozatban leszögezte: „Az, hogy a konkrét ügyben rendelkezésére álló tényeket, adatokat stb. az ügyész milyen
módon értékeli, abból milyen következtetéseket von le, az
ügyész szabad mérlegelési jogkörébe és szakmai felelõsségébe tartozik.” (ABH 2004, 48, 62.) Az ügyészség alkotmányos funkciójának ellátása szempontjából elengedhetetlen az ügyész tárgyaláson való részvétele a vád (vagy
a vád egyes elemeinek) megváltoztatásához, kiterjesztéséhez, vagy épp a vád elejtéséhez. Az ezekhez vezetõ út,
a vád érvényesítését szolgáló indítványok (pl. a bizonyítás
alakulására tekintettel újabb tanúk kihallgatására irányuló
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indítványok), nyilatkozatok megtétele, szintén feltételezi
az ügyész tárgyaláson való jelenlétét. Ha az ügyész nincs
jelen, a bíró vádlói szerepbe is kényszerül: a bírónak az
ügyészre tartozó kérdéseket kell feltennie (pl. visszavont
beismerõ vallomás esetén). A Be. 4. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A vád bizonyítása a vádlót terheli”, a Be.
75. § (1) bekezdés második mondata értelmében pedig „A
bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan,
a valóságnak megfelelõ tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére,
és megvizsgálására.” Az Alkotmánybíróság megítélése
szerint e szabályok ellenére fönnáll az alkotmányossági
probléma. Ugyanis ha az ügyész azért nem tudja indítványozni a vádat alátámasztó bizonyítást, mert nincs jelen
a tárgyaláson, akkor a bíróság – ha nem akar ügyészi szerepbe kerülni – pusztán az ügyészi jelenlét hiánya miatt
nem tudja maradéktalanul ellátni alkotmányos feladatát:
az igazságszolgáltatást. Az Alkotmány 45. § (1) bekezdése
és 50. § (1)–(2) bekezdése szerint a bíróság feladata az
igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás során az állam
büntetõjogi igényét az ügyész képviseli. Az ügyészi jelenlét így érinti az állam büntetõhatalmának megjelenítését.
Az ügyész jelenlétének hiánya az ítélkezés egészére kihat:
ha az ügyész nincs jelen, a bíróságnak figyelmen kívül kell
hagynia olyan – a tárgyaláson bizonyítást nyert – tényeket,
amelyek a vád kiterjesztését eredményeznék. Nem hagyhat viszont figyelmen kívül (értékelni kell) olyan, a vádiratban eredetileg szereplõ ténybeli részleteket, amelyek
a tárgyaláson nyilvánvalóan nem nyertek bizonyítást. Az
ügyész tárgyaláson való jelenlétének hiánya miatt az eljárásban a kontradiktórius elv nem érvényesül. A 62/2006.
(XI. 23.) AB határozatban az Alkotmánybíróság ismételten megerõsítette: „Az Alkotmány az igazságszolgáltatást,
a bûncselekmény elkövetõinek megbüntetését a bíróság
funkciójaként határozza meg [45. § (1) bekezdés, 50. §
(1) bekezdés]. A funkció teljesítésének – fõszabályként –
elengedhetetlen feltétele, hogy az ügyészség teljesítse
a közvádlói jogállásból adódó alkotmányos feladatát
[51. § (1) és (2) bekezdés]”. (ABH 2006, 697, 707.)
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az ügyész tárgyaláson való jelenléte a közvádlói feladatának, mint alkotmányos feladatának elválaszthatatlan része, azt az Alkotmány alapján ellátni köteles.
5. A Be.-hez kapcsolódó általános indokolás – a törvény alapjául szolgáló elvek között – rögzíti, hogy „Az
alaptípusnak tekintendõ eljárás mellett – ahol a tárgyalás
dominál – ki kell alakítani az egyszerûsített eljárásokat,
amelyek megfelelõ alkalmazása lehetõséget ad az ügyek
differenciált elbírálására.” Az ügyész számára a Be. több
ilyen – az alaptípustól eltérõ – lehetõséget is kínál; az
ügyész – ha úgy ítéli meg, hogy az adott ügyet nem kell elvinni a tárgyalásig – uralja az eljárást:
– Az ügyész a Be. 28. § (7) bekezdése értelmében dönthet az adott ügy közvetítõi eljárás elé utalásáról. A Be.
221/A. § (1) bekezdése értelmében „A közvetítõi eljárás
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a személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), a közlekedési (Btk. XIII. fejezet), illetõleg a vagyon elleni (Btk.
XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény miatt indult büntetõeljárás
tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetõleg önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás.” A
jelölt ügycsoportokban tehát az öt évi szabadságvesztésnél
nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmények tartoznak
[ugyanúgy, mint a jelen ügyben vizsgált Be. 241. § (1) bekezdés a) pontja szerint]. Az eljárás részletes szabályait
a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény tartalmazza.
– Az ügyész – szintén a Be. 28. § (7) bekezdése értelmében – dönthet a vádemelés elhalasztásáról is. A vádemelés elhalasztásának részletes szabályait a Be.
222–223. §-ai tartalmazzák. A 222. § (1) bekezdés alapján
„Az ügyész a vádemelés helyett háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendõ bûncselekmény miatt – a bûncselekmény súlyára, és a rendkívüli
enyhítõ körülményekre tekintettel – a vádemelést egy
évtõl két évig terjedõ idõre határozattal elhalaszthatja, ha
ennek a gyanúsított jövõbeni magatartásában mutatkozó
kedvezõ hatása feltételezhetõ.” [Illetve itt említendõ meg,
hogy a társadalomra már nem veszélyes, vagy csekély fokban veszélyes cselekmények esetén a Be. 190. § (1) bekezdés j) pontja értelmében az ügyész megrovást is alkalmazhat.]
– Az eljárás gyorsítását, egyszerûsítését szolgálja a bíróság elé állítás jogintézménye. A Be. 517. §-a értelmében
„Az ügyész a terheltet a bûncselekmény elkövetésétõl számított tizenöt napon belül bíróság elé állíthatja, ha a) a
bûncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél
nem súlyosabb büntetést rendel, b) az ügy megítélése egyszerû, c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak, d) a terheltet
tetten érték, vagy a bûncselekmény elkövetését beismerte.”
– Az eljárás gyorsítását szolgáló intézmény továbbá
a Be. XXVI. fejezetében szabályozott tárgyalásról való lemondás, amelynek alkalmazásában szintén meghatározó
szerepe van az ügyésznek. Ennek alkalmazására a Be.
534. § (1) bekezdésében írt együttes feltételek megléte
esetén kerülhet sor, azaz „a bíróság az ügyész indítványára
a nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános
ülésen hozott ítélettel megállapíthatja a vádlott bûnösségét, és büntetést szabhat ki, ha a vádlott a tárgyaláshoz
való jogáról lemond, és beismerõ vallomást tesz”.
– A Be XXVII. fejezet tartalmazza a tárgyalás mellõzésének jogintézményét. Az 544. § (1) bekezdés értelmében
„A bíróság az ügyész indítványára – magánvádas ügyben
hivatalból – a szabadlábon lévõ vádlottal szemben tárgyalás mellõzésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetõleg önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, jármûvezetéstõl eltiltást,
kiutasítást – katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is –, továbbá intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz a háromévi szabadság-

7. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

vesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény
esetén, ha
a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, pénzbüntetés kiszabását, a próbára bocsátást, illetõleg a mellékbüntetés önálló büntetésként alkalmazását lehetõvé teszi,
b) a tényállás egyszerû,
c) a vádlott a bûncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhetõ.”
Látható tehát, hogy ezen szabályok alkalmazása révén
az ügyész a büntetõeljárás során pergazdaságossági szempontokat érvényesíthet, nincs minden esetben szükség
olyan eljárásra, ahol a tárgyalás dominál. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ugyanakkor, ha az ügyész vádat
emel, és tárgyalás tartására kerül sor, akkor az ügyészség
– fentebb bemutatott – alkotmányos jogállásából következik, hogy az ügyész a tárgyaláson legyen jelen, és ott lássa
el a vádképviselettel kapcsolatos funkciókat. Az Alkotmánybíróság az 5/1999. (III. 31.) AB határozatában hangsúlyozta, hogy döntéseiben „nem az egyszerûsített eljárások létjogosultságát kérdõjelezi meg, hiszen részben épp
ezektõl az eljárási formáktól várható a büntetõ igazságszolgáltatás korszerûbbé válása. E felfogás tükrözõdik
a 2000. január 1-jén hatályba lépõ új büntetõeljárási törvényben is. Az Alkotmánybíróság az egyszerûsített eljárások jelentõségének növekedése kapcsán arra mutat rá,
hogy az egyszerûsítés, az ésszerûsítés és a pergazdaságossági szempontok érvényre juttatásakor fokozott figyelmet
kell fordítani az alkotmányos büntetõjog követelményeire.” (ABH 1999, 75, 89.)
Az Alkotmánybíróság megítélése szerint azonban ha
tárgyalás tartására kerül sor, akkor a tárgyalás tartásához
köthetõ büntetõeljárási garanciáknak érvényesülnie kell.
A tárgyaláson történõ bizonyítás miatt ilyen garancia az
ügyész tárgyaláson való jelenléte.
A tárgyaláson való ügyészi jelenlét, mint alkotmányos
garancia közvetlenül érinti a tisztességes eljáráshoz való
jogot, amelyet az Alkotmánybíróság az alkotmányos büntetõjog alapintézményei között sorolja fel. [6/1998.
(III. 11.) AB határozat; ABH 1998, 91, 99.] Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a tisztességes eljárás követelménye olyan minõség, amelyet az eljárás egészének és
körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. Az
Alkotmánybíróság eljárásában azonban csupán a tisztességes eljárás megkövetelte általános ismérvek megállapítására van lehetõség. Az Alkotmánybíróság több döntésében
utalt arra, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog abszolút
jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhetõ más alapvetõ jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye [6/1998. (III. 11.) AB határozat ABH 1998,
91, 95, 99.; 14/2004. (V. 7.) AB határozat, ABH 2004,
241, 256.]. A tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó
alkotmánybírósági gyakorlatot összegzõ 14/2004. (V. 7.)
AB határozat – többek között – megállapította, hogy
„[a] büntetõeljárás szempontjából ezek a tételek a büntetõ
igazságszolgáltatás történeti rendszereinek felhalmozó-
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dott tapasztalatán alapulnak. Eszerint: az igazság feltárásának az a legmegfelelõbb módja, ha az ítélkezésben független és pártatlan bíróság nyilvános tárgyaláson, a bizonyítás tekintetében egyenlõ jogokkal résztvevõ felek aktív
közremûködésével lefolytatott eljárás eredményeként,
közvetlen észlelése útján szerzett bizonyítékok szabad
mérlegelésével állapítja meg a büntetõ felelõsségre vonás
eldöntéséhez szükséges tényeket” (ABH 2004, 241, 266.).
E határozat tehát a büntetõeljárás tárgyaláson történõ bizonyítási szakasza tekintetében vezette le a tisztességes eljáráshoz való jogból a felek (így az ügyész) aktív közremûködésének alkotmányos igényét.
A tisztességes eljáráshoz való jog jogosultja – büntetõeljárásról lévén szó – elsõsorban a terhelt, ugyanakkor
e jog érvényesítése – mint ahogy a fenti határozatokban is
szerepel – áthatja az igazságszolgáltatási eljárás egészét,
biztosítja, hogy a büntetõeljárásban részt vevõk el tudják
látni alkotmányos és törvényes funkciójukat. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az az eljárás, amelyben
kétség merülhet fel a bírák pártatlanságát illetõen, akár annak látszatában (lásd az Abh.-ban bemutatott objektív
tesztet; ABH 2002, 101, 110.) – adott esetben a bírósági és
ügyészi funkciók esetleges keveredését illetõen – sérti
a tisztességes eljáráshoz való jogot. A terheltet – az Alkotmány alapján – megilleti a védelem joga. A tárgyalás tisztességes volta a védelem szempontjából is az ügyészi jelenlét szükségességét veti fel, hiszen a tárgyaláson történt
bizonyítás során az ügyész akár vádelejtésre is juthat, a védõi feladatok hatékony ellátása pedig módosíthatja az
ügyészi fellépést. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
által 2000. október 6-án elfogadott „Az ügyészség szerepe
a büntetõ igazságszolgáltatás rendszerében” címû ajánlás
17. pontja kimondja, hogy „Az Államoknak hatékony intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az
ügyészek jogállását, hatáskörét és eljárási szerepét a törvény úgy határozza meg, hogy jogos kétség ne merülhessen fel a bírák függetlenségét és pártatlanságát illetõen.”
[Rec(2000) 19] Az ehhez (a 17. ponthoz) kapcsolódó magyarázó kommentár pedig kiemeli, hogy „bármiféle félreértést el kell oszlatni az ügyészek és a bírák jogi státuszát
és szerepét illetõen, mégpedig azért, hogy e két hivatás
a közvélemény szemében világosan elkülöníthetõ legyen,
tehát a jogkeresõk gondolkodásában a kettõ ne legyen
összekeverhetõ. Az elsõ lépés ebben az irányban az, hogy
világos szabályok határozzák meg az ügyész eljárási jogkörét”.
Megállapítható tehát, hogy pergazdaságossági és eljárás-egyszerûsítési szempontok nem szolgálhatnak indokul
a büntetõeljárási garanciák félretételére, nem indokolhatják, hogy a vádfunkciók és az igazságszolgáltatási funkciók esetszerû keveredése révén kétség merüljön fel a bíróság pártatlansága, az eljárás tisztességes voltát érintõen.
Az ügyész tárgyaláson való jelenléte a büntetõeljárás garancia-rendszerét közvetlenül érinti, jelenlétének hiánya
nem lehet eljárás-egyszerûsítési szempont, mert ez az alkotmányos büntetõjog sérelmével járhat.
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6. Összegezve a fentieket, az Alkotmánybíróság arra
a következtetésre jutott, hogy az a szabály, amely lehetõvé
teszi büntetõeljárás során, hogy az ügyész ne vegyen részt
a tárgyaláson, azaz a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e),
f) pontja, ellentétben áll az Alkotmánynak az ügyészségre
– az ügyészség alkotmányos jogállására – vonatkozó 51. §
(1) és (2) bekezdésével. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezéseinek sérelme egyben az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl eredõ hatalommegosztás államszervezeti elvének,
továbbá az Alkotmány 45. § (1) és 50. § (1) és (2) bekezdésének, a bíróság igazságszolgáltatási feladatait meghatározó alkotmányi szabályoknak, valamint az Alkotmány 57. §
(1) bekezdésén alapuló tisztességes eljárás alkotmányos
követelményének sérelmét is eredményezi.
A fenti indokok alapján az Alkotmánybíróság megállapította a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai
alkotmányellenességét és e rendelkezéseket megsemmisítette. A megsemmisítés következtében a Be. 241. § (1) bekezdése a következõ szöveggel marad hatályban: „A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezõ”. Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes rendelkezést pro futuro,
2010. december 31-ei hatállyal semmisítette meg. A jövõre nézve történõ megsemmisítést két szempont indokolta,
egyrészt a törvényhozásnak megfelelõ anyagi és jogszabályi feltételeket kell teremtenie ahhoz, hogy ne sérüljön az
Alkotmány 57. § (1) bekezdése, másrészt kellõ idõt kell
biztosítani az ügyészi szervezet számára az új helyzethez
való alkalmazkodáshoz.
Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a Be. – e határozatban is idézett – több szabálya [pl. a Be. 342. § (2) bekezdése] arra az esetre irányadó, amikor az ügyész nem vesz
részt a tárgyaláson. Az Alkotmánybíróság az összefüggés
okán mégsem terjesztette ki a megsemmisítés hatályát
ezekre a rendelkezésekre, mert hatályban maradásuk a jogbiztonságot nem sérti. Ha a tárgyaláson az ügyész részvétele minden esetben kötelezõ, az ettõl eltérõ helyzetre vonatkozó kisegítõ rendelkezések értelemszerûen nem kerülnek alkalmazásra.
A bírói kezdeményezés a Be. 241. § (1) bekezdés a), c),
d), e), f) pontjainak megsemmisítése mellett e rendelkezéseknek a Veszprémi Városi Bíróság elõtt 6.B.
1995/2006/3. számon folyamatban lévõ ügyben való alkalmazás tilalmának kimondására is vonatkozott. Az Abtv.
43. § (4) bekezdése szerint lehetõség van a megsemmisítés
hatályának eltérõ megállapítására az alkalmazási tilalommal érintett ügyben, ha a jogbiztonság vagy az eljárás kezdeményezõ különösen fontos érdeke indokolja. Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítésének hatályát 2010. december 31-ével állapította
meg, azonban sem a jogbiztonság, sem pedig az eljárás
kezdeményezõ különösen fontos érdeke nem indokolja
a megsemmisítés hatályának a konkrét ügyben eltérõ megállapítását. Az indítványozó az alkotmányellenes rendelkezések megsemmisítésének 2010. december 31-ei határideje elõtt – a Be. 241. § (1) bekezdés e) pontja alapján – el
tudja érni az ügyész tárgyaláson való jelenlétét. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 241. § (1) bekezdés a), c),
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d), e), f) pontjainak a Veszprémi Városi Bíróság elõtt 6.B.
1995/2006/3. számon folyamatban lévõ ügyben való alkalmazás tilalmára vonatkozó indítványt elutasította.
Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény 41. §-ára tekintettel rendelte el.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 991/B/2006.

Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye
A határozat rendelkezõ részének 1. pontjával és annak
indokolásával nem értek egyet. Álláspontom szerint jelen
ügyben a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 241. § (1) bekezdés a), c), d), e),
f) pontja alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításának lenne
helye.
1. Az Alkotmány 51. § (1) bekezdésének rendelkezése
szerint „a Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze és az
ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek jogainak a védelmérõl, valamint az alkotmányos
rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértõ vagy
veszélyeztetõ minden cselekmény következetes üldözésérõl.”
A (2) bekezdés rendelkezése alapján „az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással
összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.”
Az ügyész bíróság elõtti vádképviseleti jogával összefüggésben a Be. 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjai
az ügyész tárgyalási részvételének kötelezõ eseteit sorolja
fel, mérlegelési jogot biztosítva ezzel a vádhatóságnak
a felsorolt okokat nem érintõ ügyekben a tárgyaláson való
részvételére.
A többségi határozat szerint „az Alkotmányon alapuló
ügyészi vádképviselet feltételezi az ügyész tárgyaláson
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való jelenlétét, a vád személyes képviseletét. Az ügyészi
jelenlét nélküli szabály korlátozza, hogy az ügyész közvádlói feladatának maradéktalanul eleget tegyen. A Be.
342. § (2) bekezdése értelmében, ha az ügyész nincs jelen
a tárgyaláson, a vádiratból a vádat a bíróság ismerteti. Az
Alkotmánybíróság álláspontja, hogy önmagában a bírói
vádismertetés (az ügyész által megírt vádirat felolvasása)
még nem jelenti (ténylegesen, legfeljebb látszatában) az
igazságszolgáltatási és vádfunkciók Alkotmánnyal ellentétes keveredését.”
Véleményem szerint az Alkotmány 51. § (2) bekezdésének rendelkezésébõl csak a vádmonopólium gyakorlásának kötelezettsége következik, azonban az ügyész tárgyaláson való „kényszerû” jelenlétének kötelezettsége nem.
Ennek megfelelõen, az állami büntetõ igény érvényesítése az ügyész alkotmányos kötelessége, és e közhatalmi
tevékenységét gyakorolja a vádemeléssel.
Az ezzel összefüggõ vádképviselethez olyan széles körû rendelkezési jog társul, ami nem korlátozható csak az
ügyész tárgyalási részvételére. Ez a jogosítvány, így a váddal való rendelkezés kizárólagos joga és az ehhez társuló
eljárásjogi lehetõségek, akkor is megilletik a közvádlót, ha
a tárgyaláson nincsen jelen.
A Be. rendszerében a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesítésének feltétele az eljárási feladatok elkülönítése
(Be. 1. §). Ennek megfelelõen a vádat a vádlónak kell bizonyítania [Be. 4. § (1) bekezdés].
A Be. 75. § (1) bekezdésének rendelkezése meghatározza a hatóságok kötelezettségét, miszerint a bizonyítási eljárás során kötelesek megtenni mindent annak érdekében,
hogy a tényállást alaposan, a valóságnak megfelelõen tisztázzák. Ebbõl következõen a bíróságnak megalapozott, vagyis hiánytalan és helyes tényállást kell megállapítania.
Ennek érdekében hivatalból vagy az eljárásban résztvevõk
indítványára intézkedik az iránt, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. E célból határidõ
tûzésével megkeresheti az ügyészt [Be. 268. § (1) bekezdés]. A bíróság azonban nem nyomoz, és amennyiben az
ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat
alátámasztó bizonyítási eszközök beszerzésére és megvizsgálására.
Ezt a látszólagos ellentmondást oldja fel a büntetõeljárás bírósági szakaszának hivatkozott fõszabálya, miszerint
a bíróságnak minden szempontból megalapozott tényállást
kell megállapítania. Abban az esetben, ha erre csak úgy
van mód a konkrét eljárásban, hogy az ügyész által nem
biztosított bizonyítási eszközöket kell beszerezni, úgy
a bíróság köteles ügyészi indítvány és ügyészi közremûködés nélkül is ezeket beszerezni és megvizsgálni.
Ilyen körülmények között az ügyész tárgyalási távolléte
nem eredményezi az eljárási feladatok még esetleges keveredését sem, álláspontom szerint nem sérül a tisztességes
eljáráshoz való jog.
2. Az ügyész kötelezõ tárgyalási jelenlétét elõíró Be.
241. § (1) bekezdésének e) és f) pontjai lehetõséget biztosí-
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tanak mind az eljáró bírónak, mind az ügyésznek, hogy az
adott ügyben a vádirat benyújtását követõen bekövetkezett
– objektív vagy szubjektív – változásokra tekintettel módosítsák az eredeti ügyészi távolmaradásra vonatkozó bejelentést. Ennek megfelelõen az ügyész bejelentheti a tárgyaláson való részvételét, míg ugyanerre a bíróság kötelezheti. (Ebben az esetben ügyészségi fogalmazó vagy titkár a vád képviseletében nem járhat el.)
Véleményem szerint az 1. pontban hivatkozott fõszabály mellett a támadott törvényhely említett rendelkezései
további garanciát jelentenek a tisztességes eljárás alkotmányos alapelvének védelme érdekében, amivel az elkülönült eljárási feladatok gyakorlása során a konkrét ügyben mind a bíró, mind az ügyész szabadon mérlegelheti az
ügyészi tárgyalási részvétel szükségességét és indokoltságát.
3. A többségi határozat is megerõsíti az Alkotmánybíróság 5/1999. (III. 31.) AB határozatában már kifejtetett
azon álláspontot, miszerint „nem az egyszerûsített eljárások létjogosultságát kérdõjelezi meg, hiszen részben épp
ezektõl az eljárási formáktól várható a büntetõ igazságszolgáltatás korszerûbbé válása. E felfogás tükrözõdik
a 2000. január 1-jén hatályba lépõ új büntetõeljárási törvényben is. Az Alkotmánybíróság az egyszerûsített eljárások jelentõségének növekedése kapcsán arra mutat rá,
hogy az egyszerûsítés, az ésszerûsítés és a pergazdaságossági szempontok érvényre juttatásakor fokozott figyelmet
kell fordítani az alkotmányos büntetõjog követelményeire.” (ABH 1999, 75, 89.)
Egyetértve ezzel a megállapítással, álláspontom szerint
az ügyész tárgyalási távollétének eljárásjogi lehetõsége
azonban nem a pergazdaságossági és eljárás egyszerûsítési
szempont érvényesítése, hanem az ügyész vádképviseleti
monopóliumának ésszerû és alkotmányos megnyilvánulása. Nem hagyható figyelem kívül az sem, hogy e lehetõség
következetes alkalmazása nem befolyásolja kedvezõtlenül
az igazságszolgáltatás mérhetõ eredményességét. Így
a 2007. évi egységes nyomozóhatósági és ügyészi bûnügyi
statisztika (ENYÜBS) adatai szerint jogerõs bírósági határozattal 70 473 ügyet bíráltak el, a megvádolt személyek
száma 94 125 fõ volt. Vádirattal vádoltak 87 107 fõt, ez
az ügyek 92,5%-a. Tárgyalás mellõzésére került sor
27 344 fõvel szemben, az ügyek 31,4%-ában, míg az elsõ
fokon tárgyalt ügyekben az ügyészi részvétel aránya
62,1% volt, 96,7%-os váderedményesség mellett.
4. Összességében, a többségi határozattól eltérõ szakmai álláspontom, hogy a közvádlói szerep alkotmányos
gyakorlása biztosított a hatályos büntetõ eljárásjogi szabályozási környezetben. Sem az Alkotmány ügyészségre
vonatkozó 51. § (1) és (2) bekezdése, sem a tisztességes
eljárás alkotmányos követelményét magában foglaló 57. §
(1) bekezdés rendelkezése nem sérül. A vádképviselethez
tartozó ügyészi eljárási jogosítványok abban az esetben is
maradéktalanul gyakorolhatók, ha a vád benyújtásakor az
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ügyész a tárgyalási távollétérõl nyilatkozik. Ahogyan az
Alkotmánybíróság által is szükségesnek ítélt, egyes egyszerûsített eljárási formák konkrét ügyekben történõ alkalmazásánál, úgy a közvádló az adott ügy, valamennyi
figyelembe vehetõ szempontja alapján dönt a vádemelést
követõ tárgyalási részvételérõl, vagy távolmaradásáról. Ez
utóbbi esetre a tömegesen elõforduló, egyszerû megítélésû, és bizonyított ügyekben kerülhet sor. Azokban az
ügyekben, amelyeknél a tárgyaláson lefolytatott bizonyítás eredményéhez képest szükséges és indokolt a továbbiakban az ügyészi részvétel, úgy ennek a lehetõségét
a Be. 241. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezései
garantálják, így a kontradiktórius elv sem sérül. Ennek
kapcsán megjegyzem, hogy a büntetõeljárási jog rendszerében az ügyvédkényszer sem általános, így például egy
elsõfokú büntetõbíróság elõtt folyó büntetõügyben, 3 évnél nem súlyosabban büntetendõ bûncselekmény elkövetésével vádolt személy esetén, akinek nincs meghatalmazott védõje, és nem kért kirendelt védõt, akár a tárgyalás
mellõzésével lefolytatott büntetõeljárásban [Be. 544. §
(1) bekezdés], akár az ügyészi távollét tényét bejelentõ vád
tárgyalása során a bíróság köteles az Alkotmány 57. §
(1) bekezdésének elve alapján eljárni. A bíróság tehát tisztességes eljárásban, pártatlanul jár el, amikor a vádlott terhére és javára szóló bizonyítékokat a megalapozott tényállás érdekében szabadon mérlegeli, az enyhítõ és súlyosító
körülményekkel összhangban, függetlenül attól, hogy ezeket akár a védelem, akár a vád indítványozta.
Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom:
Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye
Nem értek egyet azzal, hogy az Alkotmány bírói szervezetre és ügyészségre vonatkozó egyes szabályaiból, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogból a többségi döntés szerinti követelmény, vagyis az ügyész tárgyaláson
való általános részvételi kötelezettsége következik.
1. Az ügyészség – a kontinentális jogrendszerekben általában véve elfogadott helyzetének megfelelõen – a Magyar Köztársaságban elsõsorban az ún. vádfunkciót ellátó
szervezet. Ilyen tartalommal szabályozza az Alkotmány
51. § (1) és (2) bekezdése az ügyészség alkotmányos jogállását, bûnüldözési és közvádi funkcióit és az azokhoz kapcsolódó egyéb feladatait és hatáskörét [1/1994. (I. 7.) AB
határozat, ABH 1994, 29, 33.].
A vádfunkció ellátásával kapcsolatban a büntetõjogi
vád fogalmát az Alkotmánybíróságnak az Alkotmány
alapján, a Be.-tõl függetlenül, önállóan kell meghatároz-
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nia. A büntetõjogi vádat véleményem szerint úgy kell értelmezni, mint az illetékes hatóság egyénnek címzett hivatalos közlését arról, hogy bûncselekmény elkövetésével
gyanúsítják, vagyis olyan tettel, ami helyzetére lényeges
kihatással lehet. Arról, hogy milyen cselekményt tesznek
vád tárgyává, és kit vádolnak meg, egyedül az ügyészség
jogosult döntést hozni.
Az Alkotmánybíróság a 14/2002. (III. 20.) AB határozatban megállapította: „[a] történetileg változó tartalmú és
eltérõ eljárási keretek között alkalmazott vádelv lényegét
(...) alapjában véve három elem alkotja: a perbeli funkciók
megosztása, a vádló váddal való rendelkezési joga, a bíróság vádhoz kötöttsége mind az eljárás bírósági szakaszának megindítása, mind annak lefolytatása, mind pedig az
ítélethozatal során. (ABH 2002, 101, 104.) A határozat
szerint „[a] törvényes vádhoz a bíróság az eljárás során
mindvégig kötve van, csak a megvádolt személy vád tárgyává tett cselekménye miatti felelõsségérõl dönthet,
ugyanakkor a vádat köteles kimeríteni. (ABH 2002, 101,
106.). Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy
„[a] tisztességes eljárás követelményének alapfeltétele
a vádlói és az igazságszolgáltatási funkciók szétválasztása.” (ABH 2002, 101, 107.)
A vádlói és az igazságszolgáltatási funkciók szétválasztásának elve véleményem szerint nem sérül önmagában attól, hogy az ügyész a tárgyaláson nincs minden esetben jelen. A vád ura az ügyész marad; õ az, aki a váddal való rendelkezés keretében a vádat ejtheti, módosíthatja, megváltoztathatja, vagy kiterjesztheti. Az ügyész törvényben biztosított jogai a tárgyalásról való távolléte esetén sem szállnak át a bíróságra. Figyelmet érdemel, hogy a vádképviselet megvalósul tárgyalás nélkül is, az egyszerûsített eljárásokban (lemondás a tárgyalásról, tárgyalás mellõzése).
Véleményem szerint a vádképviselethez az Alkotmány
ügyészségre vonatkozó szabályai alapján nem tartozik
hozzá az, hogy az ügyész minden esetben jelen legyen
a tárgyaláson. A vádirat vagy vádindítvány az ügyészség
közlése marad akkor is, ha azt esetleg a bíróság olvassa fel
vagy magyarázza meg a tárgyaláson.
Az ügyész tárgyaláson való kötelezõ részvételére vonatkozó szabályok vizsgálatánál jelentõsége van annak, hogy
a Be. 241. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ügyész részvétele abban az esetben is kötelezõ a tárgyaláson, „ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte”.
A Be.-nek ez a szabálya a bíróság szabad belátására bízza
azt, hogy a kötelezõ részvétel Be.-ben fogalt más esetein
túl bármely további esetben is, ha a bíróság a tárgyalás elõkészítésekor az ügy iratai alapján ezt indokoltnak látja, az
ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezze.
A támadott szabályok alkotmányellenességének vizsgálatakor figyelembe kell venni azt is, hogy a vádiratnak,
vádindítványnak bizonyítási indítványt kell tartalmaznia,
hivatalból általában bizonyítás nincs [Be. 4. § (1) bekezdés] – a vádlón van a bizonyítási teher, távollétében is. A
Be. 305. § (1) bekezdése csak lehetõvé teszi, hogy a bíróság hivatalból rendeljen el bizonyítást, de a 313. § alapján,
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ha nincs bizonyítási indítvány, a bizonyítási eljárást befejezettnek kell nyilvánítani.
A Be.-nek ezek a szabályai alkalmasak annak biztosítására, hogy az ügyészi és bírói funkció elkülöníthetõ maradjon.
2. A tisztességes eljáráshoz, a független és pártatlan bírósághoz való jog büntetõ ügyben a vádlott joga. Véleményem szerint a vádlottat megilletõ ebbõl a jogból nem következik általános kötelezettség az ügyész számára a tárgyaláson való részvételre. Az Alkotmánybíróság
a 67/1995. (XII. 7.) AB határozatában fejtette ki részletesen a bíróság pártatlanságával kapcsolatos álláspontját. „A
pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog az eljárás
alá vont személy iránti elõítéletmentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal szemben. Ez
egyrészt magával a bíróval, a bíró magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény: el kell kerülni
minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget kelt a bíró
pártatlansága tekintetében” (ABH 1995, 346, 347.).
A bíróságnak szubjektíve szabadnak kell lennie a személyi elfogultságtól vagy elõítéletektõl, objektív szempontból pedig a szabályozásnak kellõ garanciát kell biztosítania e vonatkozásban minden kétely kizárásához.
A bíróság tagjainak személyes pártatlanságát a kizárásra
vonatkozó szabályok hivatottak biztosítani (Be. 21–27. §).
A pártatlanság objektív követelményénél pedig azt kell
vizsgálni, hogy objektív szempontból a szabályozás kellõ
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garanciát biztosít-e minden kétely kizárásához, vagy ellenkezõleg: jogos kétséget kelt a bíró pártatlansága tekintetében.
Véleményem szerint a Be. az ügyészek jogállását, hatáskörét és eljárási szerepét úgy határozza meg, hogy az
ügyészek és bírák jogi státuszát és szerepét illetõen nem
merülhet fel jogos kétség a bírák függetlenségével, pártatlanságával kapcsolatban.
A büntetõeljárás során a vád és az ítélkezés egymástól
elkülönül. Ezeket a feladatokat más-más személy, illetve
szervezet látja el. A vádat az ügyész, mint közvádló emeli
és képviseli, a bíróság elõtt õ kezdeményezheti bûncselekmény elkövetése miatt felelõsség megállapítását. A vád bizonyítása a vádlót terheli [Be. 4. § (1) bekezdés]. Az ítélkezés a bíróság feladata. Önmagában a Be. 241. § (1) bekezdésének abból a szabályából, hogy a tárgyaláson való
részvétel nem minden esetben kötelezõ az ügyész számára,
a pártatlanság objektív látszatának sérelmére nem lehet
következtetni. A Be. 241. § (1) bekezdés e) pontja lehetõvé
teszi azt is, hogy ha a bíróság a pártatlansága megkérdõjelezhetõségének veszélyét észleli az ügy iratai alapján, az
ügyészt tárgyaláson való részvételre kötelezze.
Mindezekre figyelemmel ezért véleményem szerint
a bírói kezdeményezést az Alkotmánybíróságnak el kellett
volna utasítania.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész
6/2009. (ÜK. 7.) LÜ
utasítása
a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi
feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ
utasítást adom ki:
1. §
A vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos feladatokról
szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.)
11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a nyomozó hatóság a Be. 36. §-ának
(5) bekezdése alapján egy ügyre, vagy ügyek meghatározott csoportjára közös nyomozó csoport alakítását, illetõleg abban részvétel engedélyezését kezdeményezi, a fõügyész az ügy iratait, erre vonatkozó részletes véleményével az illetékes szakfõosztály útján, soron kívül terjeszti fel
a legfõbb ügyészhez.”

2. §
Az Ut. 21. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) Ha az ügyész az elõzetes letartóztatás megszûnését állapítja meg, vagy azt megszünteti, arról a bíróságot,
valamint a bûnügyi nyilvántartó szervet értesíti.”

3. §
Az Ut. 38. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„Fokozott felügyelet gyakorlása esetén az ügyész a nyomozás iratait teljes terjedelmében megvizsgálja, és haladéktalanul megtesz minden intézkedést, amely a felügyelet céljának elérése érdekében szükséges.”

4. §
Az Ut. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az ügyész a Be. 188. §-a (1) bekezdésének a), b) és
d) pontja alapján felfüggesztett nyomozás esetén, ésszerûen meghatározott idõközönként ellenõrzi, illetve ellenõrizteti azt, hogy a felfüggesztés oka változatlanul fennáll-e.”

7. szám
7. §

(1) Ez az utasítás 2009. augusztus 13-án lép hatályba;
egyidejûleg az Ut. 11. §-ának (7) bekezdése, 25. §-a és a §
címe, 31. §-ának (1) bekezdése, 35. §-ának (3) bekezdése,
valamint a 37. §-a hatályát veszti.
(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

5. §
Az Ut. 65. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„65. § (1) A vádemelés elhalasztásáról hozott határozatában az ügyész megjelöli
a) a vádemelés elhalasztásának idõtartamát,
b) pártfogó felügyelet elrendelése esetén az általa elõírt
magatartási szabályokat és más kötelezettségeket, továbbá
c) figyelmezteti a gyanúsítottat a Be. 227. §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre.
(2) Ha az ügyész a vádemelés elhalasztásakor a pártfogó
felügyeletrõl is rendelkezett, jogerõs határozatát a pártfogó felügyelõvel haladéktalanul közli. Ha az ügyész a Be.
227. §-a (1) bekezdésének b)–c) pontja alapján vádat emel,
errõl a pártfogó felügyelõt tájékoztatja.”

A legfõbb ügyész
7/2009. (ÜK. 7.) LÜ
utasítása
a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló
12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ
utasítást adom ki:
1. §

6. §
Az Ut. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„69. § (1) Az ügyész a Be. 538. §-ának (1) bekezdése, illetve az 540. §-ának (1) bekezdése szerint hozott határozatának rendelkezõ részében nevesíti azt a bûncselekményt,
vagy azokat a bûncselekményeket, amelyre, vagy amelyekre nézve a terhelt kezdeményezését elfogadta, az indokolásban csak azt rögzíti, hogy a tárgyalásról lemondást a
bûncselekmény elkövetését a bûnösségére kiterjedõen
beismerõ vallomást tett terhelt kezdeményezte.
(2) A megállapodásban minden büntetési nem és intézkedés tekintetében külön-külön kell rögzíteni azt a mértéket (tartamot), amelyet az ügyész, illetve a terhelt tudomásul vesz.
(3) Az ügyész a Be. 538. §-ának (10) bekezdése szerint
készített vádiratában a büntetés, illetve az intézkedés tárgyában tett indítványát a (2) bekezdésben megjelölt módon részletezi.”

A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló
12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 7. §-a
(2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„Terjesszen elõ indokolt indítványt minden olyan kérdésben, amelyrõl a bíróságnak döntenie kell; különös alapossággal fejtse ki a bûncselekmény jogi minõsítésére, a
büntetésekre és mellékbüntetésekre, az intézkedésekre, a
polgári jogi igényre, illetve a szülõi felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó álláspontját.”

2. §
Az Ut. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Ha az ügyész a kihirdetett, vagy kézbesítéssel
közölt határozatot törvénysértõnek, vagy megalapozatlannak tartja, jelentsen be fellebbezést. Ezt, vagy a határozat
tudomásul vételérõl szóló nyilatkozatát írásban is, a határidõt megtartva terjessze elõ.
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(2) Az ügyész a technikai eszköz útján bejelentett fellebbezést, illetve nyilatkozatot papír alapon is küldje meg
a bíróságnak, melyhez csatolja a perorvoslati nyilatkozat
határidõben történt bejelentését igazoló dokumentumot.
(3) Amennyiben az ügyész annak ellenére nem kíván
jogorvoslatot bejelenteni, hogy a bíróság határozata az indítványától a tényállást, a vádlott bûnösségét, vagy az alkalmazott joghátrányt illetõen jelentõsen eltér, ennek okát
rövid feljegyzésben rögzítse.”

3. §
Az Ut.19/A. §-ának b) pontjában szereplõ „[Be. 386. §-a
(1) bekezdésének a)–b) pontja]” szöveg helyébe „[Be.
386. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontja]” szöveg lép.

4. §
(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2009. augusztus 13-án lép hatályba.
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1. §

(1) A büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi
felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf. Ü utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM),
az IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala, Igazságügyi Hivatala, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az Országos Rendõr-fõkapitányság
(ORFK), a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyõrség
Országos Parancsnoksága büntetés-végrehajtási jogi tevékenysége, továbbá az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet, valamint az IRM bûnügyi nyilvántartása
és az ORFK körözési nyilvántartása felett a Legfõbb
Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztálya, a megyék (fõváros) területén mûködõ és a törvényességi felügyelet alá tartozó
feladatot ellátó szervek (rendõrség, büntetés-végrehajtási
intézet, BÁH Regionális Igazgatóság stb.) büntetés-végrehajtási tevékenysége felett az illetékes megyei (fõvárosi)
fõügyészség ügyészei látják el a törvényességi felügyeletet.”

(2) Az utasítás 1. §-a 2010. május 1-jén lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2010. május 2-án hatályát veszti.
Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

2. §
Az Ut. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a fogva tartott panasza vagy bejelentése rendõr vagy büntetés-végrehajtási dolgozó ellen irányul, azt az ügyész foglalja jegyzõkönyvbe és tegye meg a
szükséges intézkedést.”

3. §
A legfõbb ügyész
8/2009. (ÜK. 7. ) LÜ
utasítása
a büntetés-végrehajtás törvényességének
ügyészi felügyeletérõl szóló
1/1990. Legf. Ü. utasítás módosításáról
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ
utasítást adom ki:

Az Ut. 11. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) megvizsgálhatja a közérdekû munka végrehajtását a
munkahelyeken és a Megyei (Fõvárosi) Igazságügyi Hivatalnál,”

4. §
Az Ut. 31. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„A fogva tartott által a bv. intézetben, rendõrségi fogdában elkövetett bûncselekmény esetén – ha annak törvényi
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elõfeltételei megvannak – az elkövetõt bíróság elé kell állítani (Be. XXIV. fejezet).”

A legfõbb ügyész
9/2009. (ÜK. 7.) LÜ

5. §

utasítása

Az Ut. 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének
katonai fogdakörlet részén a területileg illetékes katonai
ügyész gyakorolja a törvényességi felügyeletet és az õ hatáskörébe tartozik az 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
104–104/A. §-a szerinti rendelkezések végrehajtásának
törvényességi felügyelete is.”

a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok
ellátásáról szóló
14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

6. §
Az Ut. 34. §-a (2) bekezdésében a „(Btk. 199. §)” szövegrész „(Btk. 119. §)” szövegrészre változik.

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást adom ki:
1. §
A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 7. §-a és
a § címe hatályát veszti.

2. §
7. §

(1) Ez az utasítás 2009. augusztus 13-án lép hatályba.

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,

Dr. Kovács Tamás s. k.,

legfõbb ügyész

legfõbb ügyész

SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Dobosné dr. Kerényi Edina nyíregyházi,
Kerekesné dr. Kocsis Zsuzsanna kisvárdai,
dr. Vincze Eszter kecskeméti városi ügyészségi titkárokat
szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Asbóth Fruzsina budapesti VI. és VII.,
dr. Balogh Ildikó budapesti II. és III.,
dr. Czimbalmos Edit budapesti V. és XIII.,
dr. Gelányi Anikó budapesti X. és XVII.,
dr. Györgyi Ágnes budapesti XI. és XXII.,
dr. Puchard Tamás budapesti VI. és VII.,
dr. Rab Ferenc Levente budapesti XI. és XXII. kerületi
ügyészségi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Bauer Beáta székesfehérvári,
dr. Bencsik Tamás szekszárdi,
dr. Beregi Anita békéscsabai,
dr. Erdõsi Dóra szekszárdi,

dr. Fuchs Mónika zalaegerszegi,
dr. Havrán Ákos békéscsabai,
dr. Hári Edit nagykanizsai,
Körmöcziné dr. Németh Katalin székesfehérvári,
dr. Lõrincz Andrea kisvárdai és
dr. Pálinkás András debreceni városi ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Jeskó Judit komáromi városi ügyészségi titkárt a
Tatabányai Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésszé,
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dr. Vida Judit fehérgyarmati városi ügyészségi titkárt a
Nyírbátori Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésszé;
dr. Rábai Beáta mezõtúri városi ügyészségi fogalmazót
a Debreceni Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyészségi titkárrá.
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Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Patkó Benjamin címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Heves megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek 2009. július 4. napjával,
dr. Forvith József szolnoki városi ügyészségi fogalmazónak 2009. június 30. napjával.

Áthelyezés

Halálozások

A Veszprém megyei fõügyész áthelyezte
dr. Papp Norbert ajkai városi ügyészségi ügyészt a
Veszprémi Városi Ügyészséghez.

Dr. Beke Lajos címzetes fõügyészségi ügyész, ny. bajai
városi vezetõ ügyész életének 71. évében, 2009. július 9.
napján,
dr. Vass Kálmán Sándor ny. OKRI osztályvezetõ életének 80. évében 2009. június 2. napján,
Nagy Ivett gyulai városi ügyészségi írnok életének 29.
évében 2009. június 20. napján
elhunyt.

Kirendelés
Igazolvány érvénytelenítése
A legfõbb ügyész kirendelte
dr. Homonnai János fõvárosi fõügyészségi ügyészt –
határozott idõre – az Eurojust magyar szekciójához, nemzeti szakértõi munkakörbe.

Varga László fõvárosi fellebbviteli fõügyészségi gépjármûvezetõ 020 sorszámú ideiglenes szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

KÖZLEMÉNYEK
Felhívás
szakmai tudományos tanácskozáson való
részvételre
A Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztálya ügyészségi szakemberek részvételével szakmai tudományos tanácskozást szervez.
A konferencia idõpontja: 2009. november 5–6.
A konferencia helyszíne: a Legfõbb Ügyészség Balatonlellei Oktatási Központja és a Zala és Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Üdülõ.

A konferencia szekciói:
I. A nyomozás felügyelet és a vádelõkészítés idõszerû
kérdései, új utak keresése, meghaladott munkamódszerek
elhagyása az ügyészi eljárások hatékonyabbá tétele érdekében (lehetõségek, korlátok); A büntetõeljárás átadásának jelene és jövõje az Európai Unióban.
II. Az emberkereskedelemmel szembeni fellépés nemzetközi vonatkozásai.
Az I. és a II. szekció: a vádirat benyújtása elõtti ügyészi
tevékenység problémáival foglalkozó elõadások, ideértve
a fiatalkorúak és a katonák elleni büntetõeljárásokat, és a
gyermek- és ifjúságvédelem idõszerû kérdéseit is.
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III. A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység idõszerû kérdései.
A vádirat benyújtása utáni ügyészi tevékenység, beleértve a fiatalkorúakkal és a katonákkal szemben folytatott
eljárásokat is.
IV. A büntetés-végrehajtási jog reformjának, a büntetõ
szankciók hatékony érvényesítésének kérdései az ügyészi
tapasztalatok, a nemzetközi ajánlások és a resztoratív
módszerek célkitûzéseire figyelemmel.
A büntetés-végrehajtás kérdéseihez kapcsolódó elõadások, ideértve a fiatalkorúakkal és a katonákkal szemben
folytatott eljárásokat is.
V. A magánjogi és a törvényességi felügyeleti ügyészi
tevékenység idõszerû kérdései.
VI. Nemzetközi igazságügyi együttmûködés büntetõ
ügyekben.
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A konferencia célja, hogy az ügyészek, ügyészségi titkárok, ügyészségi nyomozók és az ügyészségi fogalmazók
a két napos rendezvényen tapasztalataikat és munkájuk
eredményeit széles körben megismertessék, véleményt
cseréljenek.
A szállás és az ellátás ingyenes.
A jelentkezési lapot legkésõbb 2009. szeptember 10.
napjáig a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára kell beküldeni, szolgálati
úton (1055 Budapest, Markó utca 16.; tel.: (1) 354-5653,
fax: (1)302-4213; e-mail: tko.szemtovig@mku.hu).
A jelentkezési lap az intranetrõl is letölthetõ.
A szervezõk megjelentetik a szekció elnökségek által
legjobbnak ítélt elõadások tudományos igénnyel szerkesztett változatát.

A témához kapcsolódó elõadások, angol, francia vagy
német nyelven.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Jelentkezési lap
Név: ....................................................................................................................................................................................
Szolgálati hely: ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Beosztás: ............................................................................................................................................................................
Választott szekció: ……………
Elõadás címe (a VI. szekció megjelölése esetén a választott idegen nyelven is kitöltendõ):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Az elõadás rövid tartalmi összefoglalása, vázlata (a VI. szekció megjelölése esetén a választott idegen nyelven is kitöltendõ):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul veszem. A szekció elnökség erre irányuló javaslata esetén – az elhangzást követõ 15 munkanapon belül – elõadásom tudományos igénnyel szerkesztett változatát elektronikus formában rendelkezésre bocsátom, és hozzájárulok annak megjelentetéséhez. Elõadásommal és kétnapos aktív közremûködésemmel
hozzájárulok a program eredményességéhez.

…………………, 2009. …………… hó … nap
………………………………
aláírás
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Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Heves Megyei Fõügyészségre magánjogi és közigazgatási jogi szakági fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi és
– a Szolnoki Városi Ügyészségre vezetõhelyettes
ügyészi
állás betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Heves Megyei Fõügyészség magánjogi és közigazgatási jogi szakági fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen magánjogi és közigazgatási jogi szakágban eltöltött legalább ötéves ügyészi gyakorlattal.
A Szolnoki Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi
álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és büntetõjogi
szakágban szerzett legalább hároméves ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.
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A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének e)
pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.)
LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget tenni.
Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés feltételeinek (a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Heves Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) 2009. augusztus
25-én 13 óráig és
– a Szolnoki Városi Ügyészség vezetõ-helyettes ügyészi álláshelye esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Fõügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) 2009. augusztus 17-én 13 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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Pályázati felhívás
ügyészségi nyomozói állás betöltésére

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése és a 79. §-ának (3) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészségre ügyészségi nyomozói állás betöltésére.
Az ügyészségi nyomozó kinevezésének feltételeit az
Üsztv. 79. §-ának (3) bekezdése állapítja meg, melyek többek között a következõk: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
Az ügyészségi nyomozói álláshelyre történõ kinevezésnek különös feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez és egyetemi jogi végzettséggel
rendelkezzen.
Az ügyészségi nyomozó nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
Az ügyészségi nyomozó járandóságára az Üsztv.
81/C–81/K. §-ainak és a 94/C. §-a (1) és (4) bekezdésének
rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet kivételével – az egyéb
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követelményeknek megfelelést igazoló okiratok vagy
azok hiteles másolatai.
A pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint kijelenti, hogy nem tagja pártnak és politikai tevékenységet
nem folytat.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés feltételeinek a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak a Nógrád Megyei Fõügyészségre
(2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) 2009. augusztus 31-én 15 óráig kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a benyújtási
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét
Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familiaritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formációihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a feladat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.
A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül
átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét
A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:
„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igényének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politikusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”
A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû könyvet
Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából megjelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél évszázada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és odaítélésének körülményeirõl.
A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
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Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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