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A BEISMERŐ VALLOMÁS MÚLTJA ÉS JELENE
1 

 

 

I. Bevezetés
2
 

 

Az utóbbi éveknek a büntető igazságszolgáltatást érintő magyar jogalkotási munkálata a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek (a továbbiakban: új Be.) az 

elfogadásával
3
 zárult le. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában

4
 

foglaltakat az Országgyűlés jogalkotási feladatán keresztül megvalósítva ennek a 

törvénynek az indokolásában is nyilvánvalóvá tette: a büntetőpolitikájának a célja a 

megtorlás. Vagyis szakít azzal a haladó szemlélettel, mely korábban elsősorban a 

restoratív büntető igazságszolgáltatást tűzte ki célul
5
 (melynek vannak külföldi és – ami 

fontosabb – voltak hazai követendő példái), és helyette az elkövető cselekményének a 

megtorlására épít szigorú jogkövetkezményekkel. 

A vázolt büntetőpolitikai szemléletváltás miatt kifejezetten kerülendőnek tartom a 

jogalkotó által gyakran használt „reform” kifejezést, mely a haladásra, előre lépésre, a 

külföldi tapasztalatok hazai hasznosítására stb., vagyis pozitív irányú fejlődésre, haladó 

gondolkodásra utal. „Jelentős társadalmi igény mutatkozik (...) az eljárások időszerű 

befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránt, melynek 

lényege, hogy a bűncselekmények elkövetőit – de csak őket – kivétel nélkül, minél 

kevesebb társadalmi ráfordítás mellett, tisztességes eljárásban vonják felelősségre.”
6
 

Az idézett gondolat mindenkor minden büntetőeljárás során elvárás a jogalkalmazó 

szervektől, ugyanakkor elvárás a jogalkotótól az is, hogy ehhez a feltételeket jogalkotás 

útján biztosítsa. Az új Be.-nek a tanulmányt érintő egyes rendelkezései azonban 

ellentétesek egyrészről azzal a célkitűzéssel, hogy minden elkövetőt felelősségre kell 

                                                 

1
  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 

Programjának támogatásával készült. 
2
 A 2017. évi XC. törvény 2018. július 1-jén lépett hatályba. A kézirat lezárásakor még nem volt 

hatályos. 
3
 http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/ny170613/9a9b2e1b-5a96-4be2-9570-

cf536abfc6bb (2018. 06. 29.) 
4
 http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf (2018. 06. 24.) 

5
 Borbíró –Gönczöl – Kerezsi – Lévay 2017. 938. o. 

6
 A T/13972. sz. törvényjavaslat indokolása (a továbbiakban: Indokolás) 316. 

http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/ny170613/9a9b2e1b-5a96-4be2-9570-cf536abfc6bb
http://www.parlament.hu/documents/10181/56618/ny170613/9a9b2e1b-5a96-4be2-9570-cf536abfc6bb
http://www.parlament.hu/irom39/00047/00047.pdf
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vonni, másrészről azzal az elvárással, hogy mindez tisztességes eljárásban történjen 

meg. 

Aggodalomra adhat okot, hogy az új törvény – indokolásában és rendelkezéseiben is 

– túlzott jelentőséget tulajdonít a terhelti beismerő vallomásoknak. Így biztosít olyan 

lehetőségeket, amelyek széles körben engedik az opportunitás érvényesülését a legalitás 

elvével – és egyébként az idézett indokolásban foglaltakkal – szemben, valamint több 

esetben a gyorsabb döntést elősegítő eljárási szabályok alkalmazását írja elő. Ezzel 

önmagában nem lenne probléma, hiszen az időszerű elbírálás fontos cél, különösen 

olyan büntetőeljárásban, ahol a beismerés és az azt alátámasztó bizonyítékok mellett 

felesleges lenne hosszabb bírósági bizonyítási eljárás lefolytatása. A problémát abban 

látom, hogy a gyorsító rendelkezések mögött nincsenek garanciák, nem látható a 

hatósági felelősség, és pusztán a beismerésre építő eljárási szabályok – biztosítékok 

nélkül – megkérdőjelezik az eljárások tisztességességét. Ez a tény nem éppen reform, 

hanem sokkal inkább visszalépés a hatályos – a jogállami kereteket figyelembe vevő – 

rendszerhez képest olyan jogtörténeti időkbe, ahol a tisztességes eljárás, mint elv 

háttérbe szorult vagy a szükségessége még fel sem merült. 

Mindezek miatt a tanulmány fő kérdése az, hogy a terhelti beismerő vallomás 

következményeit számba vevő rendelkezések mellett a jogalkotó megnyugtatóan tudta-e 

rendezni a garanciális szabályokat: vajon tisztességes eljárásban valóban csak és 

kizárólag a bűncselekmények elkövetőit vonják-e felelősségre? Mert abban a 

jogtudomány is egyetért a jogalkotóval, hogy amennyiben „az igazság kiderítése nélkül 

elképzelhetetlen a büntető igazságszolgáltatás, azt olyan eljárási rendszerben kell 

biztosítani, amely a garanciák feltétlen érvényesülésével megalapozza az eljárásban 

résztvevők egymás iránti bizalmát, és amelyben a felek eljárási cselekményeinek irányát 

a tisztességes eljárás elve jelöli ki.”
7
 

Ennek érdekében a téves ítéletek leggyakoribb indokait veszem számba, majd – 

terjedelmi okok miatt – a beismerő vallomásnak az általános büntetőeljárási 

szabályokban megjelenő következményeit mutatom be. Ennek során láthatóvá válik 

majd az, hogy a helyes ítéletek meghozatalát vagy az eljárási szabályok megtartását 

biztosító garanciális rendelkezésekről gondoskodott-e a jogalkotó. 

 

II. A téves ítéletek 

 

Köztudott, hogy a DNS vizsgálatok a büntetőeljárásokban gyakran alkalmazott 

módszerek, mert a vizsgálati eredményeik megalapozottnak tűnnek. Szolgálhatnak arra, 

hogy a nyomozási szakasz verzióinak felállításakor kizárják a vizsgálat eredménye 

alapján a feltételezett elkövetőt, de hivatkozási alap lehet a terhelti minőség 

megállapítására is. Az Amerikai Egyesült Államokban a DNS vizsgálatok bevezetését 

                                                 
7
 Indokolás 316. 
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követően az első 250 vizsgálat eredménye azt mutatta ki, hogy az ügyek 16 %-ban, 

vagyis 40 ügyben ártatlan személyeket ítéltek el.
8
 Mindegyik ügyben az derült ki, hogy 

ezek a személyek úgy tettek a cselekmény részleteire is kiterjedő beismerő vallomást, 

hogy pl. az elkövetés helyszínén sem jártak soha. Az Amerikai Egyesült Államokban az 

Innocence Project (a továbbiakban: IP) gyűjti és mutatja be azokat az ügyeket, 

melyekben DNS vizsgálatokat követően derült ki, hogy korábban bűnösséget 

megállapító ítéleteket hoztak és börtönöztek be ártatlanokat akár több évtizedre is.
9
 

Számtalan oka lehet annak, hogy a hatóság által gyanúsított személyek miért tesznek 

beismerő vallomást abban az esetben, amikor nem is követték el a bűncselekményt. 

Ezeket az okokat egyrészről az IP összefoglalója alapján gyűjtöttem össze, valamint 

egészítettem ki hazai jellemzőkkel. 

Az első indok, ami a legtöbbekben felmerül, a kényszer és fenyegetés hatása alatt tett 

beismerő vallomás. Ez alatt értjük azt, amikor a hatóságok olyan fizikai vagy pszichikai 

pressziót alkalmaznak, amelyek – azon túl, hogy a büntető törvénykönyvbe ütköző 

cselekmények – alkalmasak arra, hogy a terhelt beismerje a bűncselekmény elkövetését. 

Előfordulhat az is, hogy a terhelt bódult állapotban van a kihallgatás idejében vagy 

egyébként mentális problémákkal küszködik. Előbbi esetben mind az ittas, mind a 

kábítószeres (vagy gyógyszeres, pl. Rivotril) állapotban tett vallomás nem értékelhető 

bizonyítékként, ugyanis a terhelt által e szerek hatása alatt elmondottak, valamint a 

vallomás önkéntessége is megkérdőjelezhető.
10

 Utóbbi esetben szintén erről van szó, 

továbbá a jogalkotó többletgaranciákkal igyekszik védeni a beszámítási képességre 

tekintet nélkül kóros elmeállapotú terhelteket, így ha ez felmerülne, akkor kötelező a 

védői részvétel az eljárásban.
11

 

Jellemzően azok a terheltek is tesznek nem valós beismerős vallomást, akik kevésbé 

jártasak a jogban vagy értelmi szintjük alacsonyabb az átlagnál. Ugyanígy 

veszélyeztetettek a fiatalkorú személyek, akik a hamis beismerő vallomásokat számláló 

ügyek egyharmadát tették ki egy kutatás alapján.
12

 Ezekben az esetekben szintén nem 

tudják felmérni a cselekményük következményeit, a hatóság pedig könnyen tudja őket 

befolyásolni. Indok lehet továbbá a szégyenérzet előidézése a terhelt oldalán, illetve a 

félelem a súlyos büntetéstől. Utóbbi esetben érthető szempont, hogy amennyiben 

beismerő vallomást tesz, azt a büntetéskiszabás során a bíróság enyhítő körülményként 

fogja értékelni,
13

 tehát adott esetben enyhébb büntetésre számíthat. Előfordulhatnak 

                                                 
8
 https://www.innocenceproject.org/causes/false-confessions-admissions/ (2018. 06. 24.) 

9
 Damian Mills és társai ellen emberölés miatt folytattak büntetőeljárást, mely során kiderült, hogy 

Mills azért tett beismerő vallomást, mert tartott a súlyos büntetéstől. Az ügyben ezen kívül a tanúk téves 

felismerései alapozták meg az elítélést, valamint hatósági eljárási szabálysértések is történtek. Mills – a 

DNS vizsgálatig, amely tisztázta az ártatlanságát – 12 évet töltött a büntetés-végrehajtási intézetben. 

https://www.innocenceproject.org/cases/north-carolina-damian-mills-innocent/ (2018. 06. 24.) 
10

 Ugyanis bizonyítási tilalom áll fenn. Ld. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 

továbbiakban: Be.) 78. § (4) bekezdés; új Be. 167. § (5) bekezdés. 
11

 Be. 46. § c) pont; új Be. 44. § c) pont. 
12

 Kalász 2014. 193. o. 
13

 56. BKv. II. 11. pont. 

https://www.innocenceproject.org/causes/false-confessions-admissions/
https://www.innocenceproject.org/cases/north-carolina-damian-mills-innocent/
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olyan esetek is, melyek során a beismerés a terhelt részéről helyzetének rossz 

megítéléséből fakad. Így például a hatóságok nem tájékoztatták kellőképpen a terheltet 

az eljárási jogairól és kötelezettségeiről, de konkrét példaként jelenik meg a(z előzetes) 

letartóztatásból való szabadulás mint indok
14

 a beismerő vallomásra. 

Az előbbiekben vázolt okok nem csupán az Innocence Project által vizsgált 

ügyekben, hanem a hazai gyakorlatban is megfigyelhetőek. Ezekhez kiegészítésképp 

jelenik meg hazánkban (is) az a tendencia, hogy hamis beismerő vallomást más személy 

(pl. a tényleges elkövető családtag) védelme érdekében tesznek a terheltek. Emellett 

előfordulhatnak olyan esetek is, melyekben az adott társadalmi közegben vagy 

csoporton belül „elvárás” vagy legalábbis „presztízs-kérdés” a bűnelkövetés, és ez az 

indoka a hamis beismerő vallomásnak. 

Az indokok mélyebb kutatásokkal tovább bővíthetőek, de számukból és 

sokszínűségükből is látható, hogy nem helytálló azt feltételezni, hogy aki ártatlan, az 

semmilyen esetben sem tesz beismerő vallomást olyan cselekmény kapcsán, amelyet 

nem követett el. Amennyiben ezt elfogadjuk, jogalkalmazóként sokkal nagyobb 

gondossággal kell mérlegelni ezeknek a vallomásoknak a hitelességét, és 

fenntartásokkal kell kezelni az új büntetőeljárási törvénynek a következőkben 

bemutatásra kerülő, a beismerő vallomásra építő gyorsító rendelkezéseit. Ugyanis annál 

károsabb gyakorlat nem fordulhat elő egy jogállami büntetőeljárásban, mint hogy hamis 

beismerő vallomásokra épített téves ítéletek tömegével kerüljön szembe a társadalom. 

 

III. A beismerő vallomás következményei az általános eljárásokban 

 

A beismerő vallomás megtételének anyagi jogi következménye – ahogyan említettem – 

lehet az, hogy a bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékeli azt. 

Mindenképpen fontos differenciálni az egyes beismerő vallomások között abban a 

tekintetben, hogy ezek mennyiben segítették elő a tényállás felderítését.
15

 Összhangban 

az 56. sz. büntető kollégiumi véleménnyel meg kell különböztetni a tényfeltáró, az ügy 

előmozdítását jelentősen segítő beismerő vallomásokat azoktól, amelyek részben 

tartalmaztak releváns információkat, valamint azoktól is, amelyek a többi bizonyíték 

mellett elhanyagolhatóak, a vallomás nélkül is feltárható a valóság. Ez utóbbi szempont 

nem csupán az enyhébb büntetés kiszabása szempontjából bírhat jelentőséggel, hanem 

az eljárásjogi következmények tekintetében is. 

Az új büntetőeljárási törvény a nyomozás korábbi egységes rendszerét kettébontva, 

valamint a különálló ügyészi szakaszt megszüntetve, két részre osztotta a nyomozási 

                                                 
14

 https://www.helsinki.hu/wp-

content/uploads/MHB_kutatasi_jelentes_elozetes_letartoztatas_2015.pdf (2018. 06. 24.) 
15

 Horváth – Seres 1967. 67. o. 

https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_kutatasi_jelentes_elozetes_letartoztatas_2015.pdf
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/MHB_kutatasi_jelentes_elozetes_letartoztatas_2015.pdf
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szakaszt: a felderítésre és a vizsgálatra.
16

 A felderítés – mely a nyomozó hatóság 

önállóságára épülve ügyészi felügyelet mellett folytatható – célja a megalapozott gyanú 

megállapításához szükséges információk, adatok, de leginkább törvényes bizonyítékok 

összegyűjtése.
17

 Ez a szakasz a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható 

személy kihallgatásával zárul le, és ezt követően kerül az ügy a vizsgálati szakaszba. Az 

ügyészség ebben az alszakaszban már irányítási jogosítványokkal rendelkezik
18

, és akár 

további nyomozási cselekmények elvégzése nélkül hozhat többféle döntést az eljárás 

további sorsát illetően.
19

 

Amennyiben a terhelt leghamarabb a felderítés végén, az első gyanúsítotti 

kihallgatásakor
20

 beismerő vallomást tesz, az ügyész a vizsgálat során négyféle döntést 

hozhat. Ezekről a döntésekről az ügyész tájékoztathatja a terheltet, fel is hívhatja a 

figyelmét arra, hogy amennyiben beismeri a cselekmény elkövetését, akkor milyen 

intézkedés megtételére vagy határozat meghozatalára lát lehetőséget.
21

 Beismerés esetén 

az ügyet, amennyiben annak feltételei fennállnak,
22

 közvetítői eljárásra utalhatja, 

egyidejűleg az eljárás felfüggesztésével. A másik lehetőség, hogy feltételes ügyészi 

felfüggesztéssel
23

 élhet abban az esetben, ha a gyanúsított jövőbeni magatartása miatt az 

eljárás megszüntetése várható, vagyis a bűncselekmény kisebb tárgyi súlyára, az 

elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a feltételes ügyészi 

felfüggesztés is elegendő a gyanúsított magatartásának kedvező változásához. 

A beismerő vallomás megtételének következménye lehet továbbá az eljárás 

megszüntetése és a feljelentés elutasítása abban az esetben is, ha az eljárás alá vont 

együttműködik a hatóságokkal. Ez a speciálisabb eset nagyobb tárgyi súlyú 

bűncselekmények kapcsán kerülhet előtérbe abban az esetben, ha a bűnüldözési érdek 

nagyobb, mint az, ami az elkövető felelősségre vonásához fűződik.
24

 

Az általános eljárási szabályokhoz képest speciális normákat tartalmazó 

különeljárások közül a beismerő vallomás a bíróság elé állítás, a büntetővégzés 

meghozatalára irányuló eljárás,
25

 valamint az egyezségre épülő eljárás lefolytatásának a 

feltétele lehet. Ezek a különeljárások mind a gyors elbírálást teszik lehetővé egyszerűbb, 

kevésbé részletes eljárási szabályokkal, természetesen az eljárási garanciákat a 

legkisebb szintre szorítva. 

Az első két különeljárási típus nem változott jelentős mértékben a régi 

büntetőeljárási törvényhez képest, ugyanakkor ezen a ponton szükséges volt ezeket is 

                                                 
16

 Új Be. 348. § (2) bekezdés. 
17

 Ú Be. 348. § (3) bekezdés. 
18

 Új Be. 26. § (3) bekezdés. 
19

 Ehhez bővebben ld. új Be. 391. § (1) bekezdés. 
20

 Természetesen a folytatólagos kihallgatásakor, a vizsgálati szakaszban is tehet beismerő vallomást, 

az említett következmények abban az esetben is alkalmazhatóak. 
21

 Új. Be. 404. §. (1) és (2) bekezdés. 
22

 Új Be. 412. § (1) és (2) bekezdés. 
23

 Új Be. LXVII. Fejezet. 
24

 Új Be. 399. § (1) bekezdés és 382. § (1) bekezdés. 
25

 A korábbi tárgyalás mellőzése különeljárás. 



Horváth Georgina: A beismerő vallomás múltja és jelene 

126 

 

megjeleníteni mint lehetséges következményeket. Az eljárás egyezség esetén viszont új 

különeljárási típus, melyről szólni szükséges. 

A következőkben azt fogom bemutatni, hogy milyen következményei vannak annak, 

hogy ha vádemelés előtt vagy azt követően tesz a terhelt beismerő vallomást. Ez azért is 

fontos, mert ezekből a rendelkezésekből válik láthatóvá az a jogalkotói szemléletváltás, 

amely a beismerő vallomásokra alapoz súlyos következményeket, a kívánatos 

garanciális rendelkezésekkel kevésbé törődve. 

 

1. Eljárás egyezség esetén 

 

Azt már említettem, hogy akár konkrét tartalommal telített vizsgálati szakasz hiányában, 

pusztán a felderítés adataira támaszkodva hozhat döntést az ügyész az eljárás további 

menetéről a beismerő vallomás megszerzését követően. Az ügyek gyors és egyszerű 

elbírálásának igénye miatt a jogalkotó az áttörést a terhelttel való egyezségkötésben 

látja. Mivel a törvény az egyezség megkötésének menetét egyértelműen szabályozza, a 

következőkben azokra a rendelkezésekre fogok csak kitérni, amelyek értékelésre 

adhatnak okot. Az egyezségkötés három szakaszból áll: 1. kezdeményezés; 2. 

egyeztetés; 3. megkötés.
26

 

Kiemelésre méltó, hogy az egyezség megkötését nemcsak az ügyészség, hanem a 

terhelt és a védője is kezdeményezheti
27

, tehát plusz jogosítványokat kaptak, és ebben 

az értelemben ugyanolyan aktív közreműködői, elindítói lehetnek az ügy gyors 

elbírálásának. Szintén pozitívum, hogy az egyezségkötés során kötelező a védő 

részvétele az eljárásban,
28

 ez jogállami garanciaként elengedhetetlen feltétel. Ugyanígy 

fontos, hogy amennyiben nem kerülne sor az egyezség megkötésére, akkor – hasonlóan 

a közvetítői eljáráshoz – a bíróságot nem lehet tájékoztatni az egyezségkötésről, annak 

meghiúsulásáról, valamint az ennek kapcsán keletkezett iratok sem adhatóak át a részére 

– ezzel biztosítva a független elbírálást. Annak a következménye viszont nem tűnik ki a 

törvényből, hogy ha az ügyész mégis tájékoztatja erről a bíróságot, akkor ennek lenne-e 

bármilyen eljárási jogkövetkezménye.
29

 

Problematikus viszont az, hogy sem a kezdeményezés, sem az egyeztetés, mint 

alszakasz nem kötött semmilyen formai követelményhez. Vagyis írásbeli 

jegyzőkönyvezés, hang- és képfelvétel nélkül, formátlanul egyeztet majd az ügyészség 

                                                 
26

 Belovics – Tóth 2017. 276. o. 
27

 Új Be. 407. § (2) bekezdés. 
28

 Új Be. 407. § (4) bekezdés. 
29

 A büntetőeljáráson belül biztosan nincs. Ha az egyezségkötéssel összefüggésben keletkezett iratokat 

csatolna be az ügyészség, akkor azt nem lehetne felhasználni az eljárásban és a bíróság sem hivatkozhat 

sem rájuk, sem a terhelti beismerésre. A pártatlan elbírálás viszont nyilvánvalóan veszélybe kerülhet, ha a 

bíróságnak prekoncepciói vannak abban az ügyben, ahol pl. a terhelt következetesen tagadja a 

bűncselekmény elkövetését (a nyomozás során viszont kész lett volna egyezséget kötni és beismerni a 

bűnösségét). 
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és a terhelt, valamint a védője az egyezség összes tartalmi elemeiről (kivéve a tényállást 

és a minősítést, melyet az ügyészség állapít majd meg
30

). Az eljárások tisztességességét 

azok visszakövethetősége is tudja biztosítani. Az egyezségkötéshez vezető úton viszont 

éppen a két legfontosabb szakaszban – annak kezdeményezése és az egyeztetés során – 

nincs semmilyen rögzítés. A jogalkotó egyedül az egyezség megkötését, tehát annak 

tartalmát és az egyéb formai követelményeket (terhelt, védő, ügyész aláírása, 

figyelmeztetések) kívánja meg írásban rögzíteni.
31

 

A figyelmeztetések körét tekintve nem igazán érthető a jogszabály szövegéből, hogy 

pontosan mikre kell figyelmeztetnie az ügyészségnek a terheltet.
32

 A 

„következményekre” figyelmeztetés tartalmilag elképzelhető, hogy mit jelent, az 

viszont kétséges, hogy ennek milyen részletesnek és kimerítőnek kell lennie. Elegendő-

e arra utalni, hogy az egyezség tartalma szerint emelnek majd vádat, kell-e arra 

figyelmeztetni a terheltet, hogy a bíróság nem biztos, hogy elfogadja az egyezséget 

(vagy ez már a bíróság feladata lesz?) stb. A bírósági szakaszban a törvény 

meghatározza, mire kell a terheltet figyelmeztetni,
33

 a hivatkozott szakaszban nem 

teljesen egyértelmű ezeknek a figyelmeztetéseknek a köre. A figyelmeztetés és az arra 

adott válasz egyébként nem az egyezség részét fogja képezni, hanem a gyanúsítotti 

kihallgatás jegyzőkönyvébe kell foglalni, ahogyan magát az egyezséget is ez fogja 

tartalmazni. A probléma abban áll, hogy ha a bíróság úgy ítéli majd meg, hogy nem volt 

teljeskörű a figyelmeztetés, akkor az egyezséget nem fogja elfogadni,
34

 még ha minden 

más eleme a törvénynek megfelelő is lett volna. 

Az egyezség tartalmazza a bűncselekmény leírását, minősítését, a terhelt bűnösséget 

beismerő nyilatkozatát és azt, hogy vallomást tesz, valamint a jogkövetkezményeket.
35

 

Ez utóbbi tekintetében konkrétan meg kell határozni a büntetés vagy intézkedés nemét 

mértékét vagy tartamát.
36

 Ezek kötelező elemei az egyezségnek, ezeken kívül 

tartalmazhat egyéb jogkövetkezményeket: az eljárás megszüntetését, a feljelentés 

elutasítását, a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezéseket és a terhelt által 

vállalt egyéb kötelezettségeket.
37

 A tartalmi elemek tehát minden olyan kérdésre 

kiterjednek, amelyekben a bíróságnak döntenie kellene, vagyis leegyszerűsítve 

megállapítható, hogy amennyiben törvényesen kötötték meg az egyezséget, a 

bíróságnak különösebb feladata nem lesz,
38

 mintsem minden egyes ponton el kell 

fogadnia azt és az ügyészi indítvánnyal megegyezően jóváhagynia.
39

 

                                                 
30

 Új Be. 408. § (1) bekezdés. 
31

 Új Be. 409. § (2) bekezdés. 
32

 Új Be. 409. § (1) és (2) bekezdés. 
33

 Új Be. 732. § (2) bekezdés. 
34

 Új Be. 734. § (1) c) pont. 
35

 Új Be. 410. § (2) bekezdés. 
36

 Új Be. 410. § (1) és (4) bekezdés. 
37

 Új Be. 411. (1) és (3) bekezdés. 
38

 A későbbiekben kitérek a bíróságnak az egyezséget vizsgáló feladatára. 
39

 Ha a bíróság így dönt, jogorvoslatra nincs lehetőség az új Be. 738. § (1) bekezdése szerint. 
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Egyezségkötés esetén az ügyész vádat emel, majd a különeljárási szabályokat kell a 

bíróságnak alkalmaznia. A XCIX. fejezet rendelkezései alapján az előkészítő ülésen a 

vád ismertetését, a következményekről való tájékoztatást követően a vádlottnak két 

kérdésben kell nyilatkozatot tennie: 1. beismeri-e a bűnösségét; 2. lemond-e a 

tárgyaláshoz való jogáról. Mindkét kérdésben pozitív választ kell adnia ahhoz, hogy 

egyáltalán az egyezséget bíróság vizsgálja; ellenkező esetben nem fogja a bíróság 

jóváhagyni az egyezséget. A két pozitív válasz, az ügyiratok vizsgálata mellett a vádlott 

kihallgatása és a védőhöz intézett kérdések alapján tud a bíróság dönteni arról, hogy 

elfogadja-e az egyezséget. 

A bíróság ebben a körben azt vizsgálja, hogy az eljárási szabályoknak megfelelt-e az 

egyezség megkötése, a kötelező tartalmi elemeket magában foglalja-e az egyezség, a 

vádlott megértette-e az egyezség természetét és jóváhagyásának következményeit. 

Emellett fontos azt is megállapítani, hogy a terhelt beszámítási képessége, 

beismerésének önkéntessége iránt merült-e fel kétely, hiszen ez szintén akadálya lehet 

az egyezség elfogadásának. Végül a terhelt bűnösséget beismerő nyilatkozatának 

egyértelműségét kell megvizsgálni, valamint azt, hogy az ügyiratok ezt alátámasztják-

e.
40

 Sem az egyezségét jóváhagyását megtagadó, sem az egyezséget jóváhagyó 

végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
41

 

Az Innocence Project hangsúlyozza a beismerő vallomások hitelességének vizsgálata 

és az ártatlan elítélések elkerülése kapcsán azt, hogy milyen esetben lehetne kiszűrni a 

hamis beismerő vallomásokat. A minimumszint szerint a bíróságnak részletesen ki 

kellene hallgatni a terheltet a cselekményről, és az összes vallomását kép- és 

hangfelvevő eszközzel rögzíteni. Ez egyébként a közvetlenség elvével is összhangban 

van, ami az anyagi igazság kiderítésén kívül szolgálja a téves ítéletek elkerülését (pl. a 

személyesen, a bíróság előtt kihallgatott tanú szavahihetőségére is le lehet vonni 

következtetéseket), mégis a magyar büntető eljárásjogi törvények előszeretettel 

engednek az elvből a gyorsítás és egyszerűsítés okán. 

A különeljárásban az előkészítő ülésen tehát ügydöntő határozat hozható, 

ugyanakkor a bíróságnak lehetősége van arra is, hogy mégis tárgyalásra utalja az ügyet 

– az egyezség jóváhagyása mellett is.
42

 Fontos, hogy ebben az esetben sem vizsgálhatja 

a bíróság a minősítést és a tényállást sem, ahogyan az ügyészi indítványoktól sem térhet 

el. Mivel tárgyalást akkor szükséges tartani, ha bizonyítást kell felvennie a bíróságnak, 

így értelemszerűen emiatt fogja tárgyalásra utalni az ügyet az egyezség elfogadását 

követően. Ugyanakkor kevésbé érthető, hogy ebben az esetben milyen kérdésekre fog 

kiterjedni a bizonyítás úgy, hogy a minősítés és a tényállás nem vizsgálható, és az új Be. 

737. § (2) bekezdése viszont éppen ezt a két elemet teszi megváltoztathatóvá és engedi 

meg a bíróságnak azt, hogy az egyezséget jóváhagyó végzését helyezze hatályon kívül. 

                                                 
40

 Új Be. 733. § 
41

 Új Be. 734. § (2) bekezdés és 735. § (2) bekezdés. 
42

 Új Be. 737. § (1) bekezdés. 
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Végül ugyanígy kérdéses az, mennyire lehet biztosítani a független és pártatlan 

elbírálást abban az esetben, ha vagy nem hagyja jóvá az egyezséget a bíróság, vagy 

hatályon kívül helyezi a korábbi jóváhagyó végzését és emiatt az általános eljárási 

szabályok szerint kell lefolytatni az eljárást. A védekezés szabadsága szerint dönthet 

úgy a terhelt, hogy él a hallgatás jogával és nem tesz vallomást, vagy tesz, de nem 

ismeri be a bűncselekmény elkövetését – mennyiben fogja befolyásolni az ügy 

előzménye a bíróság jövőbeni határozatát? 

 

2. Az előkészítő ülés 

 

A továbbiakban az általános eljárásokban a vádemelést követő (tehát egyezségkötés 

nélküli) terhelti beismerés következményeit fogom bemutatni és értékelni. Az általános 

szabályok szerint a tárgyalás előkészítése szakasznak két funkciója van: 1. technikai, 

amely a tárgyalás előfeltételeinek biztosítására szolgál (pl. vádirat kézbesítése, idézés, 

értesítés stb.) és 2. garanciális funkció, amely azt szolgálja, hogy mindazok az ügyek, 

amelyekben nincs törvényi lehetőség a büntetőjogi felelősség megállapítására, ne 

kerüljenek tárgyalási szakaszba (eljárás felfüggesztése és megszüntetése).
43

 

Az 1998-as Be. szabályai között a jogalkotó meghatározta azokat a kérdéseket, 

melyek kapcsán a bíróságnak előkészítő ülést kell tartania.
44

 Az új törvényben 

megváltozik az előkészítő ülés funkciója, ami elsődlegesen arra szolgál, hogy 

lehetőséget adjon az eljárás gyors befejezésére, másodsorban – ha nem lehet lezárni az 

ügyet – perkoncentrációs szerepet szán neki a jogalkotó.
45

 Az előkészítő ülés 

középpontjában ugyanis az áll, hogy a terhelt itt is beismerheti a bűncselekmény 

elkövetését, ami rövidebb eljárást és gyorsabb elbírálást tesz majd lehetővé. 

Az előkészítő ülésen az ügyész ismerteti a vádat (ami a tárgyaláson már nem is 

szükséges), és a bizonyítékokon kívül meg kell jelölnie az indítványozott büntetés vagy 

intézkedés nemét, mértékét vagy tartamát is. A vádló részéről a jogkövetkezmény 

pontos mértékére tett indítvány mindig is kerülendő volt az általános szabályok szerint 

zajló büntetőeljárásokban, ugyanis ez akár befolyásolhatja is a bíróságot a döntésében. 

Ezért kritikával kell illetni ezt a rendelkezést még akkor is, ha a jogalkotó hozzáteszi, 

hogy a bűnösség esetleges beismerésének esete miatt kell ezt elöljáróban megtennie az 

ügyésznek.
46

 

                                                 
43

 Hack 2015. 26. o. 
44

 Be. 272. § (2) bekezdés. 
45

 Ebben az értelemben nem osztom Belovics Ervin álláspontját abban – ami a törvény miniszteri 

indokolására épül –, hogy elsődlegesen az lenne az előkészítő ülés funkciója, hogy a vád és a védelem 

kifejthesse az álláspontját a vádról. A törvény rendelkezései egyértelműen jelzik a gyorsító szándékot és a 

beismerő vallomás megszerzésére törekvést. Belovics – Tóth 2017. 355. o. 
46

 Új Be. 502. § (1) bekezdés.  
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A bűnösség beismerése esetén a bíróság ugyanúgy jár el, ahogyan már az egyezségre 

épülő különeljárásban ismertettem: ehhez le kell mondania a tárgyaláshoz való jogáról 

is, a beismerő nyilatkozat elfogadásának feltételei
47

 pedig értelemszerű eltéréssel 

ugyanazok, mint a különeljárásban. Amennyiben a bíróság elfogadja a beismerő 

nyilatkozatot, akár az előkészítő ülésen ítéletet hozhat, miután a terheltet a 

büntetéskiszabási körülményekre kihallgatta. Ha mégis tárgyalásra kellene utalni az 

ügyet (de elfogadta a beismerő nyilatkozatot), akkor hasonlóan a különeljáráshoz, a 

tényállás és a minősítés itt sem eshet vizsgálat alá. Amennyiben nem ismeri be a 

bűnösségét a terhelt, tárgyalásra kell tűzni az ügyet, viszont a későbbiekben bármikor 

dönthet úgy, hogy beismeri.
48

 

Elgondolkodtató, hogy mennyiben lesz pártatlan az a bíróság, amely nem fogadja el 

a terhelt beismerő nyilatkozatát – ami nem beismerő vallomás –, majd tárgyalásra tűzi 

az ügyet, ahol a terhelt szintén dönthet úgy, hogy nem kíván vallomást tenni, és a 

védekezés szabadsága engedi, hogy akár tagadja is a bűncselekmény elkövetését.
49

 Nem 

utolsó sorban kétséges az is, hogy ezek a beismerő vallomások fedik-e majd a múltban 

történteket és nem csupán a súlyosabb büntetés alól menekvés miatt születnek. Ebben az 

esetben még gondosabban kell eljárnia a bíróságnak akkor, amikor majd a terhelt tagadó 

vallomását értékeli annak tudatában, hogy az előkészítő ülésen beismerte a bűnösségét. 

 

IV. Összegzés 

 

A beismerő vallomások jelentősége az említett büntetőeljárási szabályok miatt 

felértékelődött. A jogalkotó túlnyomórészt ebben látja a gyorsítás lehetőségét, 

ugyanakkor az anyagi igazságot, melyet a törvény indokolása is tartalmaz,
50

 kevésbé 

tekinti elsődleges követelménynek. Nem tekinti azt sem követelménynek, hogy a 

gyorsító és egyszerűsítő rendelkezések mögé szükséges garanciális szabályokat építeni, 

hacsak nem az a cél, hogy a hatóságok a statisztikai adatokon minden áron, az anyagi 

igazságot (vagy éppen a tényleges elkövetőt) nélkülöző határozatokkal javítsanak, 

hanem valóban az lenne a cél, hogy csak azokat a személyeket vonják felelősségre a 

büntetőeljárásban, akik a tényleges elkövetők. Nem védi ki azt a kockázatot sem, amely 

a beismerő vallomások kapcsán az inkvizitorius rendszerek jellemzője volt: az inkvirens 

mindent igénybe vett a beismerő vallomások megszerzéséért, ugyanis manapság is 

jellemző az a hatósági tendencia, mely a beismerések megszerzését elsődlegesnek 

tartja.
51

 

                                                 
47

 Új Be. 504. § (2) bekezdés. 
48

 Új Be. 506. § (1) bekezdés. 
49

 Kovács Dénes és Martinkó Károly tanulmányában számtalan olyan eset található, ahol a terheltek 

fokozatosan vonták vissza a korábbi beismerő vallomásaikat. Kovács – Martinkó 1968. 89-92. o. 
50

 Pl. Indokolás, 389.  
51

 Belovics – Erdei 2017. 257. o. 
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A hamis beismerő vallomások okait ismerve vagy éppen a vallomások 

befolyásolhatóságának ténye
52

 miatt is kevésbé érthető, miért biztos abban a jogalkotó, 

hogy a szabályozással nem lehet majd visszaélni.  

Az egyezségre épülő különeljárás és a tárgyalást előkészítő szakasz ülése is a fenti 

célokat szolgálja. Azt gondolom, hogy a bíróságoknak alaposan kell majd mérlegelniük 

az egyezség, valamint a beismerő nyilatkozat elfogadásának a feltételeit. Enélkül 

kétséges lesz az, hogy valóban – saját maguk számára is – megnyugtatóan tudnak majd 

dönteni valakinek a büntetőjogi felelősségéről. A veszélyforrások alapján viszont 

kérdéses, mennyiben lesz sikeres a jogalkotó terve, hogy minél több esetben 

alkalmazzák a gyorsító szabályokat és minél kevesebb ügyben kelljen tárgyalást tartani, 

és mennyiben fogják a bíróságok vállalni a kockázatot a nyilatkozatok és az egyezség 

elfogadását illetően – szinte konkrét tartalom és közvetlen bizonyítékértékelés
53

 nélküli 

vizsgálatukban. Fontos szem előtt tartani, hogy egyszerűsíteni és gyorsítani 

garanciaszegény eljárások mellett, csak és kizárólag csekélyebb jelentőségű ügyekben 

lehet.
54

 Úgy tűnik, hogy ezt az alapvetést nem követi az új büntetőeljárási törvény. 
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*** 

IMPORTANCE OF CONFESSION IN THE NEW CODE OF CRIMINAL 

PROCEDURE 

 

In 2010 the Hungarian Government decided to change the crime policy and took sides 

on punitive sanctions without give any attention on restorative justice. The last step of 

the legislative process was the adopt of the new Code of Criminal Procedure. The Code 

will enter into force on 1st July 2018. 

The study tries to illustrate the problems of the new Code’s rules which are really 

similar to the anglo-saxon criminal procedural system. A confession makes a fast 

process without guarantee arrangements. A lot of causes are known of the false 

confessions which are showed in the study too as a warning. Because the most harmful 

effect in a judicial system is if it is full of wrong sentences and innocent people are in 

prisons for years. 

The principal question of the study is the requirements of fair trials are in secure (or 

the European Court of Human Rights will make an opposite decision). 
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