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INTERJÚ  
 

 

Hancz Patrik: 

“Nem vagyok annak híve, hogy kivették az ülnököket” - interjú dr. Farkas Ákossal  

 
 

2018-ban hatályba lép az új büntető eljárásjogi kódex. A változásokról, kodifikációs 

folyamatról és még sok más kérdésről a miskolci jogi kar dékánját, Dr. Farkas Ákos 

egyetemi tanárt kérdeztük.  

 

 
 

Indokolt volt a magyar büntetőeljárás újraszabályozása? 

A kodifikáció elején voltak olyan hangok, amelyek szükségtelennek tekintették az 

újraszabályozást, de az az igazság, hogy egy törvény nem csak attól törvény, hogy 

logikus, és az adott jogterület minden problémáját lefedi, hanem attól is, hogy 

közmegegyezésnek örvend, vagyis, hogy a jogalkalmazók hogyan fogadják. Az 1998. évi 

XIX. törvény előkészítésével, hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezések, illetve az azt 

követő módosítások antipatikussá tették a kódexet, de nem működésképtelenné. 

Mindegyik politikai kurzus meg akarja mutatni azt, hogy az én törvényem a jobb. A 

jelenlegi kodifikációs folyamat kiindulópontja is az volt, hogy mindent szerepeltetni kell 

a büntetőeljárási törvényben, amit a jogtudomány globálisan produkált, és amit a magyar 

igazságszolgálttás fel tud mutatni. A törvény ugyanakkor abból a szempontból nem új, 

hogy őrzi a hagyományos szerkezetet, abban a tekintetben viszont igen, hogy 

rendszerezettebb és új jogintézményeket próbál meghonosítani. A cél nem csak az volt, 

hogy új és modern eszmékre épüljön az új törvény, hanem az egyszerűsítés és a gyorsítás 

is. Ebben tudott is bizonyos eredményeket produkálni, de meglepetéseket nem. A külön 
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eljárások hagyományosan az a fejezet, ahol az egyszerűsítés és a gyorsítás fontosabb 

szerepet kap. Megváltoztatták a bíróság elé állítás szabályait, hála az égnek! Korábban az 

volt, hogy a terhelt kihallgatásától számított 30 nap alatt el kell dönteni az ügyet. 

Gondoljunk bele, hogy ma elkövetek egy bűncselekményt és elrendelik a bíróság elé 

állítást, akkor 30 napon belül pontot kell tenni az ügy végére. Vagy azt mondom, hogy 

már három éve folyik ismeretlen tettessel szemben a büntetőeljárás, végre van 

gyanúsított, és az első kihallgatás után kezd az óra ketyegni. Eltelik már 36 hónap, és a 

37. hónap végére tesznek pontot az ügyre. Azért ez nem ugyanaz. 

 

Egyáltalán mekkora változásra kell számítani 2018. július 1-jétől, amikor is 

hatályba lép az új szabályozás? 

Vannak olyan rendelkezések, amelyek szinte soha nem változnak. Sohasem változik 

például az eljárásnak az a fajta szerkezete, hogy felcserélnék az ügyészi szakaszt a 

nyomozással, vagy a bírósági szakasz után következne a vádemelés szakasza. Van tehát 

egy statikus és van egy dinamikus része a kódexnek. Dinamikus rész esetében 

beszélhetünk a nyomozásról vagy éppen a bírósági eljárásról, amelyek tekintetében 

semmiféle változás nincs, és sokszor hosszú-hosszú évtizedek, vagy esetleg egy másfél 

évszázad alatt – ha a modern büntetőeljárásokról beszélünk -, az is kirajzolódik, hogy ezt 

a szerkezetet milyen rendelkezésekkel milyen elemekkel töltik fel. Amikor egy 

büntetőeljárásról szóló törvényt készítenek elő, felmerül, hogy milyen alapelveket 

tegyünk bele. Ahányszor módosítják a törvény, az ember azt érzékeli, hogy ezekben is 

változás következik be, mert megváltoznak az ezzel kapcsolatos rendszertani elvek is. 

Most például az új büntetőeljárásról szóló törvényben ott vannak a bizonyításra 

vonatkozó alapvetések. Az 1973. évi I. törvény alapelvei között ott volt a szabad 

bizonyítás elve, az 1998. évi törvény viszont azt mondja, hogy ez az eljárás csak egy 

meghatározott részére vonatkozik, ezért csak a bizonyításnál szerepeltetjük, nem pedig az 

alapelvi rendelkezések között. Tehát akkor, amikor alapelvekről beszélünk, fontos az 

ezzel kapcsolatos álláspont: egy alapelv vagy az egész eljárást áthatja, vagy csak egy 

meghatározott részére vonatkozik. De van egy másik álláspont is, amikor azt mondják, 

hogy – és ez az én álláspontom szerint is helyes – a bizonyítás a legfontosabb része a 

büntetőeljárásnak, mert bizonyítás nélkül senkinek a büntetőjogi felelősségét nem lehet 

megállapítani. Ezért ez a központja a büntetőeljárásnak, így az erre vonatkozó elveket, 

például a szabad bizonyítás elvét a törvény elejére tenni nem bűn, hanem nagyon fontos 

dolog, mert a büntetőeljárás legfontosabb részét ez fogja áthatni. 

 

Nagy kérdés, hogy az olyan jogintézmények, mint a kényszerintézkedések vagy például a 

tárgyalás milyen rendszerben jelennek meg: elszórva a büntetőeljárásban vagy pedig 

csokorba szedve. Nagyon üdvözlendő például, hogy a terhelt jogait nagyon szépen 

csoportba szedve tartalmazza az új kódex. Vagy, hogy a szereplők és a bizonyítási 

eszközök közé is új elemeket vesz fel. Korábban Magyarországon nem volt például a 

poligráf a bizonyítási eszközök között. Csehországban vagy Lengyelországban viszont 

bizonyítási eszköz volt. Akkor azt mondták, sok a bizonytalanság a poligráf 

használatánál, nem lehet bizton számítani rá, a büntetőjogi felelősség megállapítása 

tekintetében. Most mégis úgy döntöttek, hogy kell. 
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Az Ön véleménye szerint mi az új Be. érdekessége, esetleg van-e benne bármiféle 

ellentmondás? 

Számos olyan esetleges elem is van a büntetőeljárási törvényben, aminek a szerepét 

megváltoztatták. Aminek eddig kisebb jelentőséget tulajdonítottak, az most főszerepet 

játszik, és fordítva. A jelenleg hatályos törvény kodifikációjánál a vádalku egy fontos 

kérdés volt. Akkor azt mondták, hogy segít az eljárás egyszerűbbé tételében, de ugye 

most kiderül, hogy a megállapodást már megállapodásnak nevezik a nyomozás során is. 

Továbbá kérdés az is, hogy mikor azt mondjuk, hogy a polgári jogban van az egyezség, a 

jogelismerés, vagy a jogról való lemondás, vagy maradjunk az egyezségnél? Akkor ez 

most a büntetőjogba is beszivárog és már a nevén is nevezzük, hogy ez egy egyezség, 

ahol a nyomozóhatósággal én megegyezek? Angolszász jogban ez nem kérdéses, mert ott 

az egész büntetőjog polgári jogi gyökerekkel rendelkezik. Nálunk viszont nem, és nem 

tudom hogyan fogják ezt egészet elfogadni. 

 

Az elmúlt majdnem 20 évnek a tapasztalatszerzése a tárgyalásról való lemondásnak a 

jogintézményéről szólt, most arról, hogy alkalmazzák-e vagy sem. Ez az amerikai 

vádalku magyar változata, és nem szeretik. Most azt mondjuk, hogy egyezkedünk a 

büntetőeljárásban, ezt sem nagyon szeretjük. Azonban úgy látszik, hogy a jogalkotónak 

vannak fix ideái olyan alapon, ez kell, mivel máshol is ezt csinálják, máshol egyszerűsíti 

és rövidíti az eljárást. Például Németországban és Spanyolországban. Spanyolországban 

ismert egy olyan jogintézmény, amelyet a tárgyalás előkészítése során alkalmaznak. 

Ennek a lényege, hogy ha a váddal egyetért a vádlott, nem kifogásolja azt, rögtön az 

ítélethozatal szakaszába kerül az ügy. Itt a tárgyaláselőkészítése során ugyanez a 

bűnösség elismerése. Vannak intézmények, amelyekről, ha megkérdezzük a jogalkotót, 

lehet nem is tudja honnan jött, de véleménye szerint ez szimpatikus, vegyünk egy mély 

lélegzetet és próbáljuk meg mi is. 

 

Igaz, talán korai még, de nosztalgiázzunk egy keveset a hatályos Be-ről. Ha 

visszagondol a törvény kodifikációjára, mi volt az az esemény vagy történés, ami 

leginkább megmaradt az Ön emlékezetében? 

Sokszor a büntető igazságszolgáltatási szervezetrendszerben dolgozók is megpróbálnak 

hatni a kodifikációra, tehát ebből is látszik, hogy nagyon sok rétege van. Kevesen tudják 

már, mert az idő elmossa ezeket, de a ’90-es években kezdődött a jelenleg hatályos 

törvény kodifikációja, mely az 1998. évi XIX. törvénnyel fejeződött be. Akkor az 

Igazságügyi Minisztérium kodifikációért felelős helyettes államtitkára egy felmérést 

készíttetett a bírák között, amely annak idején több mint 100 oldalas stencilezett belső 

kiadványként jelent meg. A felmérés arról szólt, hogy hogyan képzeli el a magyar bírói 

kar a büntetőeljárást. A bírók szabadulni akartak a sok tehertől, de tudni kell, hogy akkor 

még nem terhelték le ennyire a bírókat, akkor még nem zajlott le a Balsai István-féle 

igazságszolgáltatási reform. Igazából úgy tűnt, hogy a bírák szabadulni szeretnének a sok 

feleslegesnek tartott munkától, ők csak ítélkezni szeretnének. Magyarul mondva, azt a 

sok adminisztratív terhet levenni a maguk válláról. Megjelent előttük az angolszáz 

igazságszolgáltatás: „a bíró tekintélyes talárban ül a helyén, az ügyiratot sem kell 

elolvasnia, mert van egy feljegyzése erről, na, én ilyen szeretnék lenni” címmel. Nem 

volt teljesen világos, hogy ezt a szerepet akarták-e, vagy, hogy csökkenjen a teher, és 

háruljon több a felekre, nevezetesen a védőre, illetőleg az ügyészre. Ezért aztán a 
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kodifikációt elindító kormányhatározatban meg is jelent, hogy angolszász típusú 

elemekkel kell bővíteni a magyar büntető igazságszolgáltatást és büntetőeljárást. 

 

Mennyiben ért célt a reform? 

Tipikusan olyan állapotról álmodtak, ahol a bíró a pártatlan és független habitusát tudja a 

bírósági eljárásban alkalmazni, viszont később kiderült, hogy ez önmagában kevés. A 

bírósági szervezetnek is el kell ezt fogadni, mivel a szervezet mindig erősebb, mint a 

benne dolgozó egyén. Ezt követően, a jelenleg hatályos büntetőeljárásról szóló törvényt 

már a kodifikációs folyamatban megszabadították ezektől a pozitív kezdeményezésektől, 

vagyis az volt a cél, hogy a bíró legyen újra autoriter, ne adjon ki bármit a kezéből, és ő 

legyen bizonyításnak az ura.  Nem is olyan nagy baj, hogy nem aktivizálódik az ügyész 

meg a védő. Hagytak egy kis koncot, nevezetesen a tanúk felek (ügyész, védő) általi 

kihallgatását, de sohasem éltek a felek ezzel a lehetőséggel, vagyis azzal, hogy az ügyész 

és a védő közösen hallgassák ki a tanúkat, tegyenek fel kérdéseket. Aztán demokratikus 

fejlődés indult meg, de azért azt tisztán kell látni, hogy a demokráciában is léteznek 

antidemokratikus vagy legalábbis nem demokratikus szervezetek. Ha az államelmélet 

vagy az államtudomány szempontjából is vizsgálódunk, akkor itt vannak az 

erőszakszervezetek. Egy büntetésvégrehajtás nem lehet demokratikus szervezet, egy 

rendőrség sem az, ahogy egy honvédség sem demokratikus szervezet. A nem-

demokratikus szervezetek jelentékeny befolyással rendelkeznek. A központi szervben 

egy a vélemény, egy a hang, és a megyei rendőrfőkapitány nem beszél vissza a 

feljebbvalójának. 

 

Németországban a II. világháborút követően lezajlódhatott az a folyamat, hogy a 

rendőrséget alapvetően az ügyészek a segítőjévé tették. Nálunk is volt egy ilyen 

koncepció a szocialista diktatúra idején, aminek a belügy fontos szereplője volt, és ehhez 

tartozott a rendőrség. Elkezdték moderálni azt, hogy a rendőrség az ügyész irányítása 

alatt végezze a nyomozást. Az ügyészség erre azt mondta, hogy majd, ha kapnak 

pénzügyi támogatást és biztosítják az egyéb szükséges feltételek, akkor igen. A rendőrség 

ugyanúgy beállt az ügyész mögé, hogy „Nem vagytok velünk elégedettek állampolgárok? 

Mi eddig jól dolgoztunk! Nem akarjuk igába hajtani a fejünket.” Így is lett, a 

nyomozóhatóság megtartotta az önállóságát. Az ügyész bár megkapta azt a jogot, hogy 

nyomoztasson a nyomozóhatósággal, de erről a jogáról szépen fokozatosan lemondott, és 

most ott tartunk, hogy az ügyész csak azokban az ügyekben jár el, ami a kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. Ez egy szép folyamat, ami azt mutatja, hogy hogyan képesek a régi 

szerepüket újra felvenni ezek a hatóságok. 

 

Az új Be. egyik jelentős módosítása a hatályos szabályozáshoz képest, hogy az 

ülnökök részvétele az ítélkezésben csak szűk körben fog megmaradni. Mit gondol, 

milyen pozitív, illetve negatív következményei lehetnek ennek? 

Nagyon érdekes, hogy mit adtunk ki a kezünkből, mi az, amit nem vitatunk szakmai 

szempontból. Az új törvényben például abszolút nem vitatta a jogértő közönség az ülnök 

szerepét. A fiatalkorúakat kivéve a büntetőeljárásból eltűntek az ülnökök. Hozzá kell 

tenni, hogy 10-20-30 évenként minden országban fellángol ez a vita. Én a ’90-es években 

ösztöndíjjal kint voltam Németországban, és azt lehetett látni, hogy Japántól kezdve 

Németországig bezárólag, jogirodalmi viták zajlanak arról, hogy kell-e nekünk ülnök 
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vagy sem. Amikor pedig nem tudtak dönteni, akkor maradtak az ülnökök. Azt mondják, 

hogy foglalkozni kell velük, partnerként kell kezelni és oktatni kell őket, én ezt a 

feladatot mindig vállaltam. Tudok egy törvényszéki bírót, aki nagyon jól és alkotó módon 

tudott együtt dolgozni az ülnökökkel az ítélethozatal során. Magyarországon hallott 

valaki ilyen vitáról? Csak arról, hogy nekünk nem kellenek nyugdíjas bácsikák, nénikék, 

akik legfeljebb elbóbiskolnak a bíró mellett, a tárgyaláson érdemi szerepünk nincsen, és 

így egy tollvonással kihúzták őket a büntetőeljárási törvényből. Tehát vannak olyan 

kérdések, amiket mondjuk, kicsit autokratikus módon, át nem gondolva tettek be vagy 

vettek ki. 

 

Tehát nekünk is érdemes lenne róla vitázni? 

Nagyon érdemes lenne! Utoljára Kulcsár Kálmán, az MTA Szociológiai Intézetének volt 

igazgatója, az 1980-as évek végén a Németh Kormány igazságügyi miniasztere, jeles 

szociológus volt az első és utolsó, aki felkarolta ezt a témát. Annak idején volt egy 

szociológiai kiskönyvtár sorozat, és abba az ülnökökről a ’70-es évek tanulsága alapján 

egy nagyon tartalmas tanulmányt írt, de azóta semmi. Azóta legfeljebb lenézik és 

lebecsülik az ülnököket. Ez a fő hang, és ezt kihasználva kodifikátorok azt mondták, 

hogy döntöttem, és az ülnököket egy tollvonással kiveszem innen. Holott nem biztos, 

hogy fölöslegesek, tehát nem véletlen az sem, hogy az angolszász igazságszolgáltatásból 

nem tudják kitúrni az esküdtszéket, még akkor sem, ha tudjuk, hogy megállapodás, 

vádalku révén jön létre a bírósági döntéseknek a 95-96%-a. Lehet erre azt mondani, hogy 

a döntések azt mutatják, hogy az esküdtszékre nincsen szükség, töröljük el. Vagy 

ugyanúgy a jogi hagyományok része a vizsgálóbíró Franciaországban, akinek a szerepe 

igazából már csak a nagyon kiemelt ügyekre korlátozódik: terrorcselekmények, 

emberölések. A többi az ügyész kezében van. Egyetlen egy francia jogtudós, aki 

véleményt nyilvánítana ebben, nem mondaná azt, hogy nem kell nekünk. Azt mondják, 

hogy a vizsgálóbíró 1808-tól a büntetőeljárás része, mi választottuk szét a nyomozás és a 

vizsgálat szakaszát az inkvizitórius eljárásban, miért szüntetnénk meg? Ausztriában 

2008-ban, Németországban a ’70-es években, majd 1989-ben Olaszországban is 

megszüntették az intézményt, Franciaországban viszont nem szüntetik meg. Tehát látszik, 

hogy vannak olyan dolgok, amik hozzátartoznak a jogi hagyományokhoz. 

 

Mi volt az esküdtek, ülnökök bevonásának eredeti célja, jelentősége? 

Az esküdtszék a francia forradalom eredményeként az ember és polgár szabadságának a 

biztosítékai közé emelkedett a kontinentális Európában, a nyilatkozatban is ott van. Az 

1848-as március 15-i Forradalomban született tizenkét pont is tartalmazza, miért? Azért, 

mert annak idején, az intézmény szülőhazájában, Angliában, az önkényes döntések ellen 

ellensúlyokként jelentek meg egy feudális államban a titkos királyi bíróságok mellett 

olyan esetekben, amikor az adott személy ügyét a nyilvánosság elé vittek, és nem pedig 

egy titkos bíróság elé. Azt, hogy az esküdtszék ezt a szerepet felvállalta, nagyon 

szimpatikussá tette azok előtt, aki azt vallották, hogy a hatalommal időnként szembe kell 

szegülni, időnként a hatalom kívánságainak ellent kell mondani, így mondhatnánk az is, 

hogy az esküdtszék a hatalom elleni polgári elégedetlenség képeként jelenik meg. Ezért 

volt népszerű és ezért népszerű ma is. Ahol a diktatúrákat megszüntetik, ott nagyon sok 

helyen megszületik az esküdtszék. Spanyolországban Franco után, a Szovjetunió 

széthullása után Oroszországban. Lehet, hogy ma kirakat az egész, de azt akarták ezzel 
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mutatni, hogy mi hallgatunk az emberek véleményére és hajlunk arra, hogy a 

büntetőeljárás demokratikus intézmény legyen. Itt nem biztos, hogy jó, ha csak és 

kizárólag a professzionális bíró kezébe tesszük le az igazságszolgáltatás működtetését és 

a büntetőjogi felelősségről való döntésnek a meghozatalát. Meglátjuk, hogy ez milyen 

lesz, én nem vagyok annak híve, hogy kivették az ülnököket. 

 

Hosszú részletes, vagy rövid letisztázott törvény lehet eredményesebb? Melyik 

kategóriába tartozik az új Be.? 

A büntetőeljárási törvénynek vannak komoly előnyei, de vannak gyenge pontjai is. Az 

például, hogy milyen terjedelművé nőtte ki magát, nem mindig abból adódik, hogy 

frissebb lenne: az új szöveg 879 szakasz, tehát pár százzal több, mint a jelenleg hatályos 

törvény. Azt is gondolhatnánk, hogy bonyolultabbá válik a büntetőeljárás, hiszen minél 

több jogintézményt írok bele a kódexbe, annál inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre 

több rendelkezést kell fejben tartani, vagy éppen fellapozni, amikor ítélkezem, vagy 

nyomozás során dolgozom. De itt nem erről van szó. Úgy veszem észre, hogy nagyon sok 

rendelkezést alaposabban áttekintenek, jobban rendszereznek, és ez egy nagyon jó dolog. 

Azonban valamikor bonyolultabbá teszik ezt az egész eljárást, vagy inkább csak 

„álbonyolulttá”, mint például nyomozás és a vizsgálat kettéválasztásánál. Korábban volt a 

nyomozás és az ügyészi szakasz, amit most vizsgálatnak neveznek, de gyakorlatilag 

ugyanazokat a döntéseket hozzák meg, csak most már más kifejezésekkel: a vádemelés 

elhalasztását most feltételes felfüggesztésnek nevezik. De ha az ember végig veszi, akkor 

látja, hogy ugyanazok a döntések szerepelnek a vizsgálatnál, mint korábban, ez tehát 

felemásra sikeredett. A nyomozást a bűnfelderítési osztály végzi, a vizsgálati osztály 

pedig a vizsgálatot, ami tulajdonképpen a bizonyítékok összegyűjtése és vádra 

alkalmassá tétele. A bűnfelderítésnél elkapják a bűnözőt, felkutatják azokat a 

személyeket, akik a bűncselekménnyel kapcsolatba hozhatók. A vizsgálatnak pedig az a 

feladata, hogy így, a már ismert személyeket kihallgatja, szabályosan beszerzi a 

bizonyítékokat, aktát csinálnak és összefűznek. Felemás módon ez most is megvolt 

persze, mikor azt mondták, hogy a vizsgálati és a felderítési osztályt összevonom, és 

mindenki majd a képességei szerint fogja csinálni a felderítést és a vizsgálatot, majd 

elválik a jó és a rossz. Aztán rájöttek újra arra, hogy ezt külön kell választani. 

 

Mit gondol az előkészítő eljárásról, mi indokolta ennek szabályozását? 

Nem volt számomra világos, mi is ennek az egésznek a jelentősége. Az előkészítő eljárás 

lényege alapvetően annak eldöntése, hogy van-e gyanú, vagy nincsen. Ez fontos dolog, 

mert még mindig nem tudjuk, hogy mi az a gyanú, hogy hol húzódik a határa, nincsen 

jogi definíciója. Meglesz az ára, hogy előkészítő eljárást kell a nyomozóhatóságnak 

lefolytatni, mivel a jogalkalmazók nem szeretik. Az 1973. évi I. törvény, amikor arról 

rendelkezett, hogy a büntetőeljárás mi alapján indul meg, akkor majdnem ugyanazok 

rendelkezések voltak: feljelentés, hivatalos tudomásszerzés, kívánat, bejelentés. Az 

utóbbi, amikor valaki egy gyanús eseményt jelentett a nyomozóhatóságnak. A 

büntetőeljárásban ott volt a bejelentés, most viszont nincs ott, hogy a büntetőeljárás 

alapja lehet. Vagy feljelentés lesz belőle, vagy hivatalos tudomásszerzés, de addig egy 

nem definiált jogi fogalom, vagy pontosabban nem is jogi fogalom. Az utóbbi néhány 

évben fedezték fel, hogy a bejelentés intézménye kiváló lehetőség a bűnügyi statisztika 

csökkentésére, és annak leginkább használt eszköze lett. Ugyanis, ha elmegy valaki a 
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rendőrségre, hogy engem a piacon megloptak, az ügyeletes, vagy esetleg már rögtön az a 

személy, aki az ügyfelekkel foglalkozik, le fogja beszélni arról, hogy feljelentést tegyen, 

azzal az indokkal, hogy esetleg kiesett, vagy majd valaki megtalálja, tessék csak 

hazamenni nyugodtan, majd, ha két nap múlva sem lesz semmi hír, akkor jöjjön vissza. 

De valamit kell csinálni, nemde? Akkor azt írja, hogy bejelentés, ugyanis a bejelentésre 

nem vonatkoznak a büntetőeljárás megindítására vonatkozó szabályok, a határidők. Mi 

lesz ennek az eredménye? Sohasem lesz eredménye. Magyarul mondva, az íróasztalban 

rohasztják az ügyet a végtelenségig, és nem szerepel a statisztikában. Nagyon sok ilyen 

eset van, a legdurvább bűncselekményeknél is. Ha például egy szexuális bűncselekményt 

követnek el, és az illető úgy dönt, hogy feljelentést kíván tenni, vagy magánindítványt 

terjeszt elő, lebeszélik erről. Tegyen bejelentést és utána gondolja át, hogy a sok 

megalázó élményen keresztül szeretne-e menni. 

 

Ott van mellette a család, vagy keressen egy pszichológust. Ezt esetleg úgy kezelik majd, 

mint egy bejelentést és nem, mint egy magánindítványt. Addig várnak, amíg a döntés 

meg nem születik, és gyakran „elfelejtik”, mert a bejelentés, mint egy varázsvessző 

eltünteti a statisztikából a cselekményeket. Most azt mondják, hogyha valaki bemegy, és 

azt mondja, hogy feljelentést kívánok tenni, a nyomozóhatóságnak előkészítő eljárást kell 

lefolytatnia arról, hogy van-e elég bizonyíték. Ha nem viszek magammal képet, videót, 

hangfelvételt, és még ki tudja mit, de azt mondom, nyomós okok szólnak amellett, hogy 

bűncselekmény történt, nekik alapvetően előkészítő eljárást kell lefolytatni. Hogyha ezt 

bejelentésnek kezeljük, akkor hiába a szép rendelkezés, hogy a bűncselekmény gyanúját 

ki kell vizsgálni, és után dönteni kell arról, hogy elrendelik-e a nyomozást, vagy pedig a 

feljelentést elutasítják. Mindenesetre érdeklődéssel várom, hogy ezen a területen hogyan 

és miként fognak eljárni. 

 

Mi az a rendelkezés, ami leginkább felkeltette a figyelmét, elősorban azért, mert 

nem volt egyértelmű mit is szeretett volna vele a jogalkotó? 

Vannak elhamarkodott elemek az új törvényben. Lehet, hogy nem olvastam figyelmesen 

végig, de például a Kúriát másodfokú bíróságnak nevezi. Tehát felsorolja a törvény, hogy 

mi az első- és másodfokú bíróság, és máig sem értem, hogy miért nevezi a Kúriát a 

törvény másodfokúnak? „Másodfokon jár a el a Kúria az ítélőtábla hatáskörébe 

tartozó…” Az ítélőtábla elsőfokú bíróság? Elsőfokú a járásbíróság és törvényszék. 

Feltételezem, hogy ha másodfok a Kúria, akkor elsőfok az ítélőtábla. Vannak tehát olyan 

kis apróságok, amik nagyon lényegesek. 

 

Néha azt sem értem, hogy miért használ a büntetőeljárási törvény eltérő kifejezéseket. A 

tárgyalás mellőzését elrendelő végzést büntetővégzésnek nevezi. Annak idején a magyar 

büntetőeljárásba a német eljárásból került át, aminek fordítása büntetőparancs. Ezt így is 

használta az 1896. évi XXXIII. törvény, azután amikor jött a 60-as években a tárgyalás 

mellőzése, és maradt a mai napig a hatályos törvényben. A büntetőparancs szerethetőbb 

lett volna, hiszen akkor legalább magyar hagyománya van az elnevezésnek. Ezt a 

törvényt is a gyakorlat fogja kimunkálni. 

 

A jelenleg hatályos törvényt annak idején az 1994-1998 között a szocialista kormányzás 

alatt készítették elő. Az első Fideszes kormányzat már eleve nem szimpatizált ezzel a 
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törvénnyel és egy olyan kompromisszum jött létre, amit már akkor kevesen vállaltak. A 

jelenleg hatályos törvény rendelkezéseit átemelték az 1973-as törvény rendelkezései 

közé, és azután módosították az új törvényt. Az ember már igazából nem tudta mi az új, 

mi a régi, tehát a hatályos törvény születése eleve zavaros volt. 

 

Ha összefoglalnánk az új Be-t egy szóban, akkor talán ez lenne: gyorsítás. Ez 

önmagában mindenképpen fontos, mivel az ügyek olykor indokolatlanul 

elhúzódnak, de miért éppen a perbeszédek egyszerűsítésével szeretnék ezt elérni? A 

módosítás alapján a perbeszédet be lehet nyújtani írásban, a szóbeli előadáson pedig 

csak a lényegét kell ismertetni. Mi lesz az ügyvédi retorikával? 

Nézzük ezt most a másik oldalról! Hogyan kezeli a bíróság a védőbeszédet ma, amikor 

csak retorikai, szóbeli alapon folyik? Én úgy gondolom, hogy a retorikai teljesítmény 

kétirányú. Szól annak, akit védünk, és szól a bíróságnak. Ha kellően teátrális vagyok és 

határozott, hatásos, erős kifejezéseket használok, az általában nem a bíróságot fogja 

meghatni, hanem akit védek. A bíróság akkor, amikor figyeli a védőbeszédet, 

konklúzióként nem azt fogja jegyzőkönyvbe venni, ami teljes terjedelmében a lényegét 

képezi a védőbeszédemnek, hanem a védő által kért felmentést, enyhe büntetést, és 

esetleg még, hogy az ítélet, amíg még nincs készen, milyen módon és milyen érvek 

mentén kell, hogy szóljon.  

 

Ha olvasott már tárgyalási jegyzőkönyveket, láthatja, hogy a védőbeszéd – és ez a 

vádbeszédre is igaz – a jegyzőkönyvben csak vázlatosan van jelen. Ha én ezt leadom, 

ugyanúgy retorikailag lehetek tökéletes, de én azt akarom ezzel, hogy a bíróság előtt 

feketén-fehéren ott legyen, ami a védőbeszédben 10-20 oldalon szerepel. Ha ugyanis nem 

szerepel ott, akkor nem tudok hitelesen a fellebbezésemben sem hivatkozni arra, hogy ezt 

a védőbeszédemben elmondtam. Így nagyobb esélye van annak is, hogy akár a bíróság, 

akár a másodfokú bíróság hivatkozzon rá. Aktív védőként ezzel én is találkoztam már a 

hosszú évek során, ezért úgy járok el, hogy először megírom a védőbeszédemet, 

megtanulom, fejből vagy jegyzetek alapján elmondom, majd összetűzve odaadom a 

jegyzőkönyv-vezetőnek. Így mindennek eleget tettem: az ügyfelemnek is, aki érezte, 

hogy szenvedélyesen kiálltam az érdekei mellett és a bíróságnak is, aki fel tudja használni 

az érvelésemet. 

 

Korábban említette, hogy a hatályos büntetőeljárási törvény megszületésekor volt 

egyeztetés a bírákkal. Hogy alakult ez a jelenlegi kodifikáció során? 

A kodifikáció boszorkánykonyhájába léptünk be. Amikor a folyamat megkezdődött, 

akkor még Navracsics Tibor miniszter úr felelt a területért, ő volt az, aki egy kodifikációs 

bizottságot állított fel, ami az OBH, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség, az ügyvédi kamara és 

az elmélet képviselőiből állt. Az asztalnál Erdei Árpád professzor vezette a kodifikációs 

üléseket, amik gyakorlatilag addig terjedtek, amíg a kodifikációs irányelvek ki nem 

nőttek, mivel akkor került sor az igazságügyi miniszter váltásra, tehát 2014 közepéig. 

 

A kodifikációs bizottság által készített és az indokolásban is szereplő irányelveket később 

megtárgyalták a minisztériumban, illetve közigazgatási egyeztetésre bocsátották. Ez volt 

az, amit lényegében mi csináltunk. A bizottságban történő kodifikálás általában nagyon 

időigényes és veszélyes munka, mivel kicsúszhat az ember keze közül a gyeplő. A 
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jegyzőkönyvekből jól látszik, hogy bár gyakran fontos viták folynak egy kérdésben, 

viszont sokáig semmilyen normaszöveget nem sikerült megfogalmazni. Ez azt 

eredményezi, hogy a munka lassú, hömpölygő, amit nem szeret a kodifikációs politika, 

főleg úgy, hogy tudjuk a választási ciklusokhoz kell igazítani ezeket a nagy törvényeket, 

és lehetőség szerint a választási cikluson belül kell őket elfogadtatni annak érdekében, 

hogy az eredmények között fel tudja mutatni a kormányzó hatalom: megalkottunk egy 

Ptk-t, egy Pp-t, egy Ket-et, szóval jelentős jogalkotás folyt a kormányzásom alatt. 

Minőségi kodifikációt viszont ilyen módon nem lehet csinálni. 

 

Ön szerint hogyan kellett volna eljárni? 

Egy jó kodifikáció olyan, és ezt az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a Bűnvádi 

perrendtartásról is jól példázza, amelyen hosszú ideig dolgoznak. Keletkezik jó néhány 

tervezet, ami vagy jogtörténetté vagy olyan olvasmánnyá válik, amit majd a 

kodifikációtörténet dolgoz fel, és rámutat majd egy-két rendelkezésre, hogy micsoda 

tiszta, világos és nagyívű rendelkezés volt, de kár, hogy nem került be! Ennek ez a rendes 

menete, más országokban sem egyik pillanatról a másikra zajlik egy ilyen folyamat. 

Magyarországon ennek az árát mindig megfizettük. A kodifikációs bizottságot később 

átalakították egy tanácsadó testületté, ugyanazokkal a személyekkel, de tanácsot azóta 

sem kértek. Benne voltam az 1998-as törvény bizottságában is, illetve itt is felkértek, 

hogy a kodifikációs bizottság tagja legyek. 

 

Attól kezdve, hogy felkértek bennünket a kodifikációs tanácsadó testületbe, a tanácsadó 

tagság már senkinek sem volt fontos, már a minisztériumnak sem. Kialakult ugyanakkor 

egy operatív kodifikációs testület, és Trócsányi miniszter úr kinevezett egy miniszteri 

biztost, aki az egészet felügyelte: Miskolczi Barna annak idején a Btk. kodifikációjára a 

Legfőbb Ügyészségtől delegáltak, vette a kezében a gyeplőt, és vont be olyan embereket, 

akikkel ő együtt tudott dolgozni. 

 

Volt lehetősége a szakmának véleményeznie a javaslatot? 

Miután elkészült a normaszöveg, akkor az igazságügyi miniszter úgy döntött, hogy 

szétküldik néhány embernek olvasásra, véleménynyilvánításra. Ugyanígy kaptam meg én 

is, azután véleményt írtunk. Történtek bizonyos változások, szélesebb körnek is 

megküldték, de igazából egy nyilvános szakmai vita, ahol mindenki elmondhatta volna a 

véleményét, amiből a legjelentősebb dolgokat a kodifikátorhoz közvetítették volna, nem 

volt. Nyilvánvalóan a kodifikáció gazdája mindig egy adott elképzelés, elv szerint viszi a 

kodifikációt. Szíve joga, hogy mennyit ad a szakmai közösségek véleményére, de 

legalább ezeknek a hivatásrendeknek megvan az az élménye, hogy én hozzászólhattam, 

elmondhattam, és ezeket akár meg is lehet őrizni jegyzőkönyvekben vagy bármilyen 

formában, amiket 10-15 év múlva levéltári anyagként lehet olvasni és szemezgetni 

belőle, hogy kinek mi volt a véleménye. 

 

Hogyan haladt tovább a folyamat? 

Beterjesztették a Parlament elé. Hallott valaki erről? Annak idején, mikor az 1998. évi 

XIX. törvény a parlament előtt volt, Pokol Béla parlamenti képviselőként például az 

óvadék, a tárgyalásról lemondás, és vádalku ellen éles parlamenti vitázóként lépett fel. 

De most, mintha hallgatott volna a parlament, mintha az gondolták volna, kész ott van, 
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biztos átgondolták, jó alaposan előkészítették, és megszavazta a parlament. Meglátjuk, 

hogyan viszonyul hozzá a szakma, nekem mindenesetre az a véleményem, hogy fognak 

tudni vele dolgozni, mivel ez egy jól rendszerezett törvény, ami nem forgatja fel a 

büntetőeljárás hagyományos rendszerét. 

 

Nem olyan, mint annak idején az 1989-es olasz Btk. volt, ami szemléletében abszolút 

abszurd inkvizitórius eljárásból egy abszurd angolszász eljárássá váltott át. Ez egy 

magyar hagyományokhoz igazodó törvény, részletesebb, rendezettebb, frissebb. Tehát 

minden megvan benne, ami egy büntetőeljárási törvény működtetéséhez szükséges, 

mindenképpen a fejlődés irányába mutat. 

 

Nemzetközi viszonylatban mondható korszerűnek az új törvény? Korábban 

említette, hogy Magyarország számos intézményt vett át más országok 

gyakorlatából és próbálta mindenhonnan a legjobbakat beépíteni. Ön szerint 

mennyire sikerül őket integrálnunk a büntető eljárásjogunkba? 

Elsőként fontos megemlíteni, hogy az Európai Uniós normák figyelembe vétele 

szerződésben vállalt kötelezettségünk. Hogy miről van szó? Az Európai Unióban a 

bűnügyi együttműködés egy 25-26 éve folyó projekt. Kezdődött ez a folyamat azzal, 

hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit nemcsak védeni, de akár büntetőjogi 

eszközökkel kell védeni. Vagyis csináljunk európai büntetőpolitikát! Ehhez csatlakozott 

az a kezdeményezés, hogy a határokon átnyúló együttműködést erősíteni kell, például a 

kábítószer-kereskedelem, az embercsempészet, a nők, szexuális kizsákmányolása, az 

illegális fegyverkereskedelem elleni fellépés esetén. Ebből kialakult egy sajátos 

együttműködési rendszer, továbbá az ezek hathatósabb együttműködését segítő szervek. 

Ilyen például az Eurojust, az Europol, az Európai Csalás Elleni Hivatal, vagy az Európai 

Ügyész intézménye. Van egy olyan kötelezettségünk, hogy az európai nyomozási 

határozatot át kell ültetni a magyar büntetőeljárásba. Ezzel viszont nem találkoztam az új 

törvényben. Arról van szó, hogy a bizonyítással kapcsolatban az egyik tagállam adhat 

utasításokat a másik tagállamnak a bizonyítási eszközök beszerzésére és a kibocsátó 

államnak történő megküldésére. 

 

Ezt hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban? 

Például azt mondom: tarts Ausztriában egy házkutatást, és a házkutatással kapcsolatos 

tényeket, adatokat, jegyzőkönyveket küldd át nekem, hogy felhasználhassam. Vagy egy 

olyan Európai Uniós kábítószer-kereskedelmi ügy esetében, ami több országban is jelen 

volt, arról lehet tárgyalni, hogy ne több tagállamban folytassák le az eljárást 

párhuzamosan, hanem egy tagállamban, a többi pedig segítse azt az egy tagállamot. 

Ennek érdekében össze kell egyeztetni a szabályozást, a bizonyítékok 

egyenértékűségének elvét, a nyelvek egyenértékűségének elvét. Ez egy olyan kihívás, 

amit a jövőben meg kell oldanunk. A jelenlegi törvény tartalmazza a közös 

nyomozócsoportot, de az újban nem láttam, hogy szerepelne, és nem rendelkezik a 

bizonyítékok kölcsönös elismeréséről sem. 

 

Csak egy példát mondok. Egy ügyben, ahol védő voltam a kétezres évek elején, volt egy 

osztrák szál. Ausztriában bírósági eljárást folyt, amelyben akkor még szabály volt az 

önvádra kötelezés, vagyis a terheltnek a nyomozás során igazat kellett mondania, 
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különben, ha hazugságon kapták, megbírságolták. Ez a magyar büntetőeljárásban ezzel 

szemben alanyi jog, tehát ha a gyanúsított mást bűncselekmény elkövetésével hatóság 

előtt nem vádol, annyit hazudik, amennyit csak akar. Tehát ha az egyik büntetőeljárási 

rendszerben az igazmondás kötelezettsége lényeges, a másik országban viszont ez nem 

létezik, akkor nem azonos értékűek a bizonyítékok. Ennek következtében felmerült a 

kérdés, azonos értékűek lehetnek-e a bizonyítékok. Az elsőfokú bíróság azt mondta ki, 

hogy igen, a másodfokú pedig, hogy nem, mert nem azonosak a szabályok, és hatályon 

kívül helyezte a határozatot. Indokolásban az állt, hogy olyan bizonyítékot használtak fel, 

amit nem lehetett volna. Az ilyen eljárásokban el kell dönteni, hogy mik azok az emberi, 

állampolgári, terhelti küszöbértékek, amik minden állam számára elfogadhatók. 

 

A 2017. június 13-án elfogadott új büntetőeljárási törvényhez készül magyarázat is, 

amelynek készítésében részt vesznek a Kodifikációs Bizottság elnöke és tagjai, 

többek között Ön is. Mit gondol, hogyan lehetne az emberekhez – gondolok itt 

elsősorban jogi végzettséggel nem rendelkezőkre – eljuttatni az új Be-t? 

Többféleképpen. Az egyik, amin a bíróságok már egy ideje dolgoznak: a nyílt bíróságok. 

A bíróságok ma már nagyon színes tevékenységet folytatnak, elviszik például a bíróságot 

a középiskolákba, tehát pedagógiai módszerekkel és magas szintű tudással viszik 

közelebb a jogot az emberekhez. Az egyszerű ember számára is érthető beszédre képes 

bírák elmagyarázzák az olykor nehezen érthető tartalmat. Ez egy nagyon fontos dolog. A 

másik, hogy az igazságszolgáltatást ügyfélbaráttá kell tenni, és le kell mondani a még 

mindig tapasztalható hivatali arroganciáról. Az ügyfél (tanú) érezze magát egyenlő félnek 

a bírósági alkalmazottal, és ne azt tapasztalja, hogy verbálisan a vádlottal egy szinten 

kezelik. Akkor fogja megérteni a jogot és bízni is benn, ha a bíróság, ügyészség, 

nyomozóhatóság képes elhitetni, hogy valóban az ügyfél érdekében dolgozik. Sosem volt 

erős a bizalom a hatalommal, a hatóságokkal szemben. Ezen nyilvánvalóan dolgozni kell, 

mivel elengedhetetlen a bizalom az igazságszolgáltatási rendszer irányába. A bizalom 

növelni tudja az igazságszolgáltatás erejét és hitelességét, működésének 

eredményességét.  


