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ÚJ ELJÁRÁSI TÖRVÉNY. GYORSABB ELJÁRÁS? 

 

Bevezetés 

 

2018. július 1-től több új, átnevezett, valamint átalakított büntetőeljárásbeli 

jogintézményt lehet, illetve kell majd alkalmazni az eljáró hatóságoknak, amelyek 

elvileg a büntetőeljárás gyorsításának az igényét szolgálnák. 

A változó életviszonyok mellett is szinte folyamatosan jelenlévő társadalmi elvárás, 

hogy a büntetőeljárásokat lehetőség szerint gyorsan, észszerű időn belül, azonban 

kellően alapos eljárást követőn fejezzék be. A modern jogtudományban Beccaria óta 

mindenképpen jelen van ez az igény, de a magyar jogban a korábbi évszázadokból ezt 

példázza I. (Szent) László királyunk egyik dekrétumának azon része is, amely – a 

korabeli eljárás sajátosságai alapján még csak – a pert halogató bírákról szólva előírta, 

hogy „ha valaki a birák közül harmincz napon tul halogatja a pert, csapják meg!”
1
 

Ha megnézzük az elmúlt évek statisztikai adatait, azok messze állnak a korábban 

elvárt időtartamtól. Az adatok szerint 2007-ben a nyomozás elrendelésétől az iratok első 

fokú ügyészségre érkezéséig 162,9 napra, míg 2016-ban már 244 napra volt szükség. A 

vádemeléstől a jogerős bírósági döntés meghozataláig továbbá 2007-ben 356,8 napra, 

míg 2016-ban – a korábbi, 2013-as 410,6 nap után lassú, de folyamatos csökkenéssel – 

361,5 napra volt szükség
.2

 

Az eljárások elhúzódásának okai többfélék lehetnek, melyek származhatnak magából 

az eljárásból vagy akár a hatóságok működéséből is. Így az előbbiek közé sorolhatjuk a 

tanúk, illetve a terheltek idézésre való meg nem jelenését, a szakvélemény késedelmes 

előterjesztését vagy a megkeresésre adott késedelmes választ, stb. A hatóságok 

működéséből eredően is elhúzódhat továbbá a büntetőeljárás, ha például az idézéseket 

nem szabályszerűen bocsátották ki, ügyeket észszerűtlenül egyesítettek, stb.
3
 

 

                                                 
1
 Szent László Király Dekrétomainak Harmadik Könyve, 24. Fejezet, 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=398  (2017. 11. 15.) 
2
 http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok264.pdf (2017. 11. 16.) 

3
 Az eljárás elhúzódásának okairól külön előadást lehetne tartani, illetve külön tanulmányt lehetne 

írni. Lásd ennek kapcsán például Pápai-Tarr 779-780. o. vagy Jójárt – Kamenszky – Révész írását. 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=398
http://ugyeszseg.hu/repository/mkudok264.pdf
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Az adatok, illetve tények ismeretében is az eljárás gyorsítása az új büntetőeljárási 

kódex, a 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: új Be.) koncepciójában (a 

továbbiakban: az új büntetőeljárási törvény szabályozási elvei)
 

is hangsúlyosan 

megjelent, egyrészt a jogpolitikai irányelvekként összefoglalható hatékonyság, 

gyorsaság és egyszerűség követelményeként. Mindezt az új büntetőeljárási törvény 

szabályozási elveiben úgy fogalmazta meg a jogalkotó: „a hatékonyság és gyorsaság azt 

fejezi ki, hogy az új büntetőeljárási törvény maradéktalanul és indokolatlan késlekedés 

nélkül képes érvényre juttatni a Btk.-ban megfogalmazott büntetőpolitikai szándékot.” 

Az „(…) egyszerűség a kiszámíthatóságot, áttekinthetőséget és a könnyebb 

alkalmazhatóságot célozza, ami a jogalkalmazók részéről régóta megfogalmazott 

elvárás.”
4
 Az új Be. szabályozási elveként határozta meg továbbá a jogalkotó, hogy az 

új kódexnek az igazságszolgáltatással szemben megfogalmazott társadalmi 

elvárásoknak is meg kell felelnie, így pedig különösen annak, hogy az 

igazságszolgáltatás gyorsabban, hatékonyabban működjön és a büntetőeljárások 

eredményeként igazságos döntések szülessenek. E szabályozási elven belül pedig 

megjelent az egyszerű megítélésű ügyek gyors elintézésének, a nem vitatott tények 

esetén a további bizonyítás mellőzésének, valamint különösen a terhelti együttműködés 

ösztönzésének az igénye.
5
 

Ezek alapján megállapítható, hogy az új Be. még hangsúlyosabban a terheltet helyezi 

az eljárás mikénti alakulásának és befejezésének a középpontjába. Az új törvény 

alapvető szabályozási célját pedig erre figyelemmel úgy határozhatjuk meg, hogy minél 

több ügy legyen elterelhető a hagyományos bírósági útról. Ebben pedig az ügyész a 

terhelti vallomás és konszenzuskészség alapján fontos szerepet játszik a hatályos 

törvényi szabályozásából alapvetően már ismert, azonban részben átalakított, illetve 

átnevezett jogintézmények alkalmazásával. 

 

Az ügyész szerepe az eljárás gyorsításában 

 

Az eljárás során az első olyan pont, ahol az ügyész az eljárás gyorsítására közvetlenül is 

hathat a nyomozás során, a vizsgálattal veszi kezdetét. Az új Be. 390. §-a alapján a 

nyomozó hatóság a gyanúsított kihallgatását követő nyolc napon belül, amennyiben 

pedig a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte, ügyészségi intézkedés vagy 

határozat kilátásba helyezését, esetleg egyezség megkötését kezdeményezte, 

haladéktalanul, az iratok egyidejű megküldésével beszámol az ügyészségnek. 

                                                 
4
 Az új büntetőeljárási törvény szabályozási elvei 3. o.: 

http://www.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224%20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az

%20%C3%BAj%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20s

zab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf (2017. 11. 16.) 
5
 Az új büntetőeljárási törvény szabályozási elvei 3., 8. és 14-20. o. 

http://www.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224%20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az%20%C3%BAj%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224%20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az%20%C3%BAj%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/12/40000/20150224%20IM%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s%20az%20%C3%BAj%20b%C3%BCntet%C5%91elj%C3%A1r%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny%20szab%C3%A1lyoz%C3%A1si%20elveir%C5%91l.pdf
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Az új Be. 391. § (1) bekezdése alapján az ügyészség az iratok ismeretében dönt 

többek között arról, hogy van-e helye ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba 

helyezésének, egyezség kezdeményezésének, közvetítői eljárás céljából az eljárás 

felfüggesztésnek, feltételes ügyészi felfüggesztésnek vagy akár a vizsgálat keretén belül 

eljárási cselekmény elvégzésének.
6
 

Az ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése lényegében az elterelő, 

eljárást gyorsító intézmények előkészítésének összefoglaló neve. E körbe tartozik az új 

Be. 404. § (2) bekezdése alapján a közvetítői eljárás és a feltételes ügyészi felfüggesztés 

eredményéhez képest, mindkét esetben az eljárás megszüntetésének a lehetősége, az 

együttműködő terhelttel szemben az eljárás megszüntetésének vagy a feljelentés 

elutasításának, továbbá a bíróság elé állítás vagy a büntetővégzés meghozatalára 

irányuló különeljárások kilátásba helyezése is. Az eljárás gyorsítása érdekében az új Be. 

404. § (1) bekezdése egyrészt úgy rendelkezik, hogy bármikor a nyomozás során 

közölheti az ügyészség a gyanúsítottal, hogy milyen ügyészségi intézkedés 

alkalmazására vagy határozat meghozatalára lát lehetőséget. 

Az ügyészség ügyirat megismerési kötelezettsége az új Be-ben nincs külön 

határidőhöz kötve, így arra irányadó lehet az általános intézkedési határidőként az új Be. 

142. §-ában meghatározott egy hónap. Az eljárás gyorsítása miatt azonban – 

figyelemmel nyilvánvalóan az ügy jellegére és terjedelmére is – célszerű azt minél 

hamarabb elvégezni. 

A fentiek alapján az ügyészség hangsúlyos kötelezettsége lesz az új Be. alapján az 

eljárás gyorsítása már a nyomozás során is. Az eljárás gyorsítására, egyszerűsítésére 

irányuló ügyészi feladat azonban az eddigi szabályokból is levezethető. Így a 

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 176. § (1) 

bekezdése előírja, hogy a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni. Az 

ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 17. § (2) 

bekezdése rögzíti továbbá, hogy az ügyész a nyomozás során a büntetőeljárás hatékony 

és a lehető leggyorsabb lefolytatása érdekében rendelkezik az ügyről, a nyomozás 

elvégzendő feladatairól. A vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti 

felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) 

LÜ utasítás (a továbbiakban: Nyomfel. utasítás) az Ütv. és a Be. idézett szabályait azzal 

egészíti ki, illetve konkretizálja, hogy a 30. §-ában előírja az ügyész számára, hogy a 

nyomozás során azokat a tényeket is derítse fel, illetőleg tisztáztassa, amelyek 

megalapozzák arra vonatkozó indítványát, hogy a bíróság a vádat milyen eljárási 

rendben bírálja el. Az ügyészt a rendelkezési jogának gyakorlásában és a Nyomfel. 

utasításban előírt kötelezettségének teljesítésében segítik a belügyminiszter irányítása 

alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási 

cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 

23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: Nyor.) azon 

                                                 
6
 Ugyanezen § alapján lehetőség van továbbá az eljárás megszüntetésére, vádemelésre vagy 

elkülönítésre, egyesítésre, illetve áttételre is. 
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rendelkezései, melyek alapján a nyomozó hatóság az ügyészt a nyomozás elrendeléséről 

a feljegyzés másolatának, illetve a gyanúsított első kihallgatásáról készült jegyzőkönyv 

egy példányának a huszonnégy órán belüli megküldésével értesíti.
7
 Az ügyész a 

feljegyzés, a gyanúsítotti jegyzőkönyv, továbbá a rendelkezésre álló nyilvántartások 

alapján, szükség esetén az iratok bemutatását előírva kiválaszthatja a bíróság elé 

állításra vagy közvetítői eljárásra alkalmas ügyeket, melyekben a rendelkezési jogával 

élve meghatározza a nyomozás irányát és határidő megjelölésével az elvégzendő 

nyomozási cselekményeket.
8
 

Így ahogy eddig is, részben 2018. július 1. napja után is szemléletbeli kérdés lesz, 

hogy az ügyész a nyomozás mely stádiumában ítéli olyannak az ügyet, hogy az legalább 

a megalapozott gyanú szintjén befejezésre alkalmas, vagy határoz úgy, hogy további 

eljárási cselekmény elvégzése szükséges a megalapozott döntés meghozatala érdekében. 

Mivel az eljárás gyorsítására szolgáló jogintézmények továbbra is részben hasonló 

törvényi feltételekkel rendelkeznek (pl. beismerés), így az eljárás befejezésének módja, 

választott formája is az ügyész diszkrecionális jogkörben meghozott döntésétől függhet. 

Így szintén legalább részben szemléletbeli kérdés lesz az is, hogy az ügyész melyik 

jogintézményt részesíti majd esetleg előnyben. Ezáltal pedig az egyes eljárást gyorsító 

jogintézmények egymás rovására mutathatnak majd továbbra is csökkenő vagy éppen 

növekvő tendenciát.
9
 

Az egyes gyorsításra szolgáló jogintézmények továbbá nem feltétlenül jelentenek az 

eljárás valamennyi résztvevője számára tényleges egyszerűsítést, illetve gyorsítást. 

Lehet, hogy a bíróságot tehermentesítik, de az ügyésznél többletmunkaként 

jelentkeznek. Részben erre is visszavezethető, hogy – a hatályos szabályok alapján 

megnevezett – tárgyalásról lemondás például nem vált gyakran alkalmazott eljárássá.
10

 

Lényegében a tárgyalásról lemondás szélesebb körben való alkalmazását szeretné a 

jogalkotó elérni, amikor az eljárás gyorsítására irányuló törekvést már nemcsak a 

nyomozás során, hanem a tárgyalási szakaszban is igyekszik hangsúlyosabban 

megjeleníteni. Az erre irányuló törekvés mindenképpen üdvözlendő, azonban a jelenleg 

elfogadott törvényszöveg alapján kérdéses, hogy valóban egyszerűbb és gyorsabb lesz-e 

a büntetőeljárás bírósági szakasza? 

 

Az előkészítő ülés 

 

A büntetőeljárás tárgyalási szakaszában a Be-ből már ismert, azonban jelentősen 

átalakított jogintézmény, az előkészítő ülés szolgálná az eljárás gyorsítását, 

egyszerűsítését. Ennek szerepét az új Be. 499.§ (1) bekezdése alapján úgy határozhatjuk 

                                                 
7
 Nyor. 99. § (2) bekezdés és 93. § (1) bekezdés 

8
 Lásd ezzel kapcsolatban a Nyomfel. utasítás 67. §-ának (1) bekezdését! E rendelkezés alapján az 

ügyésznek a büntetőeljárás megindításakor meg kell vizsgálnia a bíróság elé állítás lehetőségét is. 
9
 Pápai-Tarr 788., 790. és 792. o., valamint Nánási 2017. 49. o. 

10
 Nánási 2017. 57. o. 
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meg, hogy a vádlott és a védő már a tárgyalást megelőzően is aktívan 

közreműködhessen a büntetőeljárás további menetének az alakításában. A jogalkotói 

elvárás így lényegében az, hogy az előkészítő ülés eredményeként a bizonyítás 

lefolytatása tervezhető legyen, meghatározva annak későbbi menetét, ezáltal pedig az 

időhúzás megelőzésére szolgáljon.
11

 Az elfogadott normaszöveg azonban több kérdést 

is felvet. 

Egyrészt az új Be. 499.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bíróság a vádirat 

kézbesítésétől számított három hónapon belül előkészítő ülést tart. Így a törvény 

nyelvtani értelmezéséből az következik, hogy az előkészítő ülés megtartása minden 

ügyben kötelező. Ez viszont várhatóan jelentős többlet munkaterhet eredményezhet a 

bíróság és az ügyészség oldalán, különösen több vádlott esetén, például egy nagyobb 

számú terheltet érintő, akár csoportos garázdaság bűntette miatt folyamatban lévő 

ügyben is. Kérdéses ugyanakkor az is, hogy mi történik, ha a bíróság nem tartja meg 

három hónapon belül az előkészítő ülést? A normaszöveg ugyanis semmilyen szankciót 

nem tartalmaz a határidő elmulasztására. 

További kérdést vet fel az egy vádlott több cselekményének az elbírálása. Az új Be. 

503.§ (1) és (2) bekezdései ugyanis úgy rendelkeznek, hogy ha a vádlott a bűnösségét 

nem ismerte be valamennyi olyan bűncselekményben, amelyet a vád tartalmaz, akkor a 

bíróság – az elfogadott bűnösséget beismerő nyilatkozat vonatkozásában az 521. § 

korlátai között – a vádról egységesen, tárgyalás alapján határoz. Ha azonban az 

elkülönítés egyéb feltételei fennállnak, a bíróság az ítélet kihirdetése érdekében azon 

ügyet elkülönítheti, amelyben a vádlott a bűnösségét beismerte. Utóbbi rendelkezés 

alapján, tartalmilag a polgári peres eljárásból ismert „részítélet” kifejezést ismerhetjük 

meg az új Be-ben is. Az elkülönítés alapján ugyanis több eljárás lesz: ugyanazon 

személy felelősségre vonása során a bíróság a beismert cselekmény tekintetében ítéletet 

hoz, míg a további, beismerő vallomást nélkülöző cselekmény(ek) kapcsán tárgyalást 

tart, melynek végén ismét érdemben határoz. Ha ebben ismét bűnösnek mondja ki a 

vádlottat, akkor a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 93. § (1) 

bekezdése szerinti esetben, az új Be. 839. §-a szerinti eljárásban a két ítéletet 

összbüntetésbe kell majd foglalni. Ezzel egyrészt a halmazati büntetéskiszabás értelme 

veszik el, másrészt az eljárások többszöröződése éppen, hogy bonyolultabbá és lassabbá 

teszi az eljárást. 

Az eljárás elhúzódása mellett bizonyítási problémákat is felvethet az elfogadott 

törvényszöveg több vádlott esetében. Egyrészt a több vádlottat érintő ügyekről csak 

annyit tartalmaz az új Be. 499. § (6) bekezdése, hogy az előkészítő ülés vádlottanként 

külön-külön, elkülönítés nélkül is megtartható. Az egy tényállású, több vádlottas 

ügyekben azonban ez jelentős bizonyítási nehézségeket okozhat. Vegyünk például egy 

olyan súlyos testi sértés bűntette miatt folyamatban lévő ügyet, amelyben van egy 

felbujtó, két társtettes és egy bűnsegéd. A példabeli esetben a két társtettes beismer, 

                                                 
11

 Mátyás 2017. és Miskolczi 2016. 
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egyúttal a társaikat is teherlik, míg a felbujtó és a bűnsegéd tagad. A részesi elkövetői 

alakzatok azonban a társtettesi vallomásokkal bizonyíthatóak. A probléma ezzel 

kapcsolatban egyrészt az új Be. 504. § (3) bekezdéséből ered. E rendelkezés alapján, ha 

a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, a bíróság a vádlott bűnösséget 

beismerő nyilatkozatát végzésével elfogadja. A bíróság ezen, előkészítő ülésen is 

meghozható végzése ellen nincs helye fellebbezésnek.
12

 Ennek alapján az eljáró bíró a 

feltételek fennállta esetén nem mérlegel, hanem a nyelvtani értelmezés alapján elfogadja 

a vádlotti nyilatkozatot, majd a bűnösséget megállapítva szankciót szab ki. Ilyenkor 

azonban a példaként felhozott esetben két alapvető bizonyíték is hiányozhat a be nem 

ismerő terheltek tárgyalásán. Az új Be. 172. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja a 

tanúvallomás megtagadási okok között ugyanis úgy rendelkezik, hogy aki magát vagy 

hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben – 

a (2) bekezdés esetét kivéve – a tanúvallomást megtagadhatja, akkor is, ha a kérdéses 

bűncselekmény miatt a büntetőjogi felelősségét már jogerősen elbírálták. Az új Be. 

172.§ (2) bekezdése viszont nem vonatkozik a két beismerő vádlottra, mivel a példa 

szerinti esetet nem említi.
13

 

A fentiek alapján adódik tehát a kérdés, hogy mi lehetne a megoldás? Álláspontom 

szerint az szolgálná valóban az eljárás gyorsítását, illetve egyszerűsítését, ha nem 

kellene minden ügyben előkészítő ülést tartani. Célszerűbb lenne ezért azt lehetőségként 

megfogalmazni úgy, hogy arra a vádlott vagy a védő indítványára kerülhetne sor. Az a 

terhelt ugyanis, aki beismerő vallomást akar tenni, vélhetőleg azt már meg fogja tenni 

hamarabb, a nyomozás során. Ha valamilyen oknál fogva nem került volna sor esetében 

az elterelésre vagy valamelyik különeljárás alkalmazására, akkor indítványozhatná az 

előkészítő ülés megtartását. Ennek alapját képezhetné az új Be. 423. § (3) bekezdésében 

foglalt azon rendelkezés, mely szerint a vádemelésről az ügyészségnek tájékoztatni kell 

a terheltet és a védőt is. Így a terhelt és a védelem alappal számolhat már azzal, hogy az 

ügy a bíróság előtt folytatódik. 

A tanúvallomás megtagadási okok kapcsán megjelenő bizonyítási problémát 

ugyanakkor felismerte a jogalkotó is, mivel a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 

törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi 

CXCVII. számú törvény módosította az új Be. 177. § (5) bekezdését a tanú korábbi, 

terheltként tett vallomásának a felhasználásával kapcsolatban. E rendelkezés alapján az 

                                                 
12

 A bűnösséget beismerő nyilatkozat elfogadásának törvényi feltételei a következők: a vádlott e 

nyilatkozatának természetét és jóváhagyásának következményeit megértette; a vádlott beszámítási 

képessége és beismerésének önkéntessége iránt észszerű kétely nem mutatkozik; a vádlott bűnösséget 

beismerő nyilatkozata egyértelmű és azt az eljárás ügyiratai alátámasztják. 
13

 E rendelkezés alapján a tanúvallomást az (1) bekezdés alapján nem tagadhatja meg az, aki a 

kérdésre adott válasszal önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amely miatt az ellene tett 

feljelentést a 382. § (1) bekezdése alapján elutasították; vele szemben az eljárást a 398. § (2) bekezdés c) 

pontja vagy a 399. § (1) bekezdése alapján szüntették meg; a Btk. Különös Része alapján a hatósággal 

történő együttműködése folytán nem büntethető; a 411. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott 

kötelezettség vállalásával egyezséget kötött, vagy vele szemben az ügyészség a 404. § (2) bekezdés a) 

pontja alapján hozott határozatot, vagy intézkedett. 
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felhasználható lesz akkor is, ha a tanú a vallomástételt megtagadja
. 

A 

felhasználhatóságnak az a feltétele, hogy a terheltként tett vallomásról készült 

jegyzőkönyvből a terhelti figyelmeztetés és az erre adott válasz egyértelműen kitűnjön. 

Bizonyítási szempontból a módosítás mindenképpen indokolt volt, azonban a törvényi 

megoldás további problémát is felvethet, ha az immár tanú pozícióban lévő korábbi 

terhelt és a vádlott nyilatkozataira tekintettel a szembesítésük válna szükségessé. Erre 

figyelemmel ezért célszerűbb lenne a tanúvallomás megtagadási okok alóli további 

kivételek meghatározása oly módon, hogy nem tagadhatná meg a tanúvallomást az, 

akinek bűnösséget beismerő nyilatkozatát a bíróság az előkészítő ülésen elfogadta. 

 

Befejezés 

 

Hogy ténylegesen mennyire lesz gyorsabb, egyszerűbb a büntetőeljárás július 1-jétől, 

azt bizonyosan még nem tudhatjuk. Az azonban biztos, hogy a büntetőeljárás 

gyorsítására, egyszerűsítésére irányuló törekvések során is figyelemmel kell lenni a 

felderítés és a bizonyítás törvényességére és alaposságára is. E szempontokon túl 

érdemes viszont figyelemmel lenni a jogalkalmazásra is, így arra, hogy az eljárást 

gyorsítani, egyszerűsíteni akaró elképzelésekből mennyi valósítható meg a 

gyakorlatban. Láng László mindezt úgy fogalmazta meg, hogy „a jogalkalmazást 

emberek végzik, akiknek terhelhetősége nem végtelen. Midőn a jogalkalmazó úgy érzi, 

hogy erőfeszítéseinek végéhez közeledik, a számára nyitva álló jogi lehetőségek közül 

azt fogja választani, amelyet a legkevesebb munka ráfordításával elvégezhet.”
14
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*** 

NEW LAW – FASTER PROCEEDINGS? 

 

Speeding up criminal proceedings is one emphasised objective of the new Act on 

Criminal Proceedings. To reach this goal, the new Code places the defendant in the 

focus of the proceedings’ development and conclusion. The fundamental regulatory 

purpose of the new Act can thus be defined as leading as many cases away from judicial 

procedures as possible. With the statement of the defendant and consensus-building 

ability, prosecutors have an important role to play in this. 

While the defendant may make a confession that results in a more favourable ruling 

during the investigation, as a new significant element to focus on, the accused may also 

confess in court after indictment. The rules set in connection with the latter however 

might make the proceedings more complex and cumbersome, which begs the question 

whether the objective of the legislature can be reached.  
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