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hogy míg a sértett a bűn-
cselekmény elkövetésének 
időpontjában az esemé-
nyek egyik „főszereplője”, 
addig a megindult bünte-
tőeljárás során már csak a 
processzus „mellékszerep-
lőjévé”, avagy annak „tár-
gyává” silányul. történik 
mindez annak ellenére, 
hogy egy sikeres nyomo-
zás, de összességében az 
egész büntetőeljárás ered-
ményes lefolytatásához a 
sérelmet szenvedett fél ak-
tív közreműködése is szük-
séges. 

a büntetőeljárásban 
több féle pozícióban is megjelenő sértettet megillető 
jogokat különféle módon lehet csoportokba sorolni2. 
egyik fajta csoportosítás3 a sértett bizonyítási, észrevé-
telezési és jogorvoslati jogait különbözteti meg. másik 
csoportosítás4 szerint két további alcsoportról beszél-
hetünk: egyikbe a büntetőeljárás sikeréhez, objektivi-
tásához, teljességéhez fűződő sértetti jogok (pl.: felje-
lentés megtétele, jelenléthez, indítványtételhez, észre-
vételhez való jog), míg a másikba a sértett jogos érde-
keinek érvényesítésével kapcsolatos jogok tartoznak 
(így pl.: tanúkénti megjelenéssel kapcsolatos költségek 
megtérítése, polgári jogi igény előterjesztése). mindkét 
utóbbi alcsoport elemei közé besorolásra került a sér-
tettnek a vádbeszédet követő felszólalási joga is.

a hatályos be. irányadó rendelkezései alapján a sér-
tett jogosult arra, hogy az eljárási cselekményeken – 
főszabály szerint – jelen legyen, az eljárás őt érintő 
irataiba betekintsen, az eljárás bármely szakaszában 
indítványokat és észrevételeket tegyen, büntetőeljá-
rási jogairól és kötelezettségeiről az eljáró hatóságok-
tól felvilágosítást kapjon, valamint meghatározott ese-
tekben jogorvoslattal éljen.5 a sértett a be. szabályai-
nak összességét figyelembe véve egyéb jogokkal is 
rendelkezik, így a felszólaláshoz való joggal6 is.

Értesítés, mint a sértetti 
jogérvényesítés feltétele, 
jelenléti jog – tanúzási 
kötelezettség
ahhoz, hogy a sértett az eljárás dimanikájában jogait 
gyakorolni tudja, a be. kötelezettségként írja elő az el-

2  Lásd bővebben: i. m. Kiss Anna 125–128. p.
3  Kratochwill Ferenc: A sértett jogi helyzete a magyar büntetőeljárási 

jogban, ELTE, Budapest, 1990. 41–45. p.
4  Tóth Tihamér: A sértett jogállása a büntetőeljárásban, Belügyi Szemle, 

1974/1. sz. 14–15. p.
5  Be. 51. § (2) bekezdésének a)–d) pontjai
6  Be. 316. §

fiatal gyakorló jogászként többször megfogalmazó-
dott bennem az a kérdés, hogy a hazai hatályos bün-
tetőeljárási rendelkezések és az ezen alapuló jogalkal-
mazás vajon mennyire biztosítja a bűncselekmények 
sértettjeinek védelmét, sérelmeik hatékony orvoslását, 
a velük szembeni legkíméletesebb eljárási módot, 
nyújt-e többletvédelmet a sértetti körön belül is hát-
ránnyal rendelkezőknek, avagy egyáltalán tekintettel 
van-e arra, hogy a bizonyítási eljárás eredményes le-
folytatásához szükséges sértetti tanúvallomás mögött 
is egy ember húzódik meg, aki feljelentésének meg-
tételével jogvédelemért kiáltva segítségre szorul. 
a fenti kérdések megválaszolásához jó kiindulópont 
lehet a sértett eljárási helyzetének és jogai érvényesü-
lésének vizsgálata, melynek keretében kívánom be-
mutatni a sértetti „perbeszéd” megjelenését az eljárás 
dinamikájában, a felszólalás tartalmát, korlátait és 
megtételének módját, valamint néhány olyan gondo-
latot is megfogalmazok, amely e sértetti jog kiterjesz-
tését és gyakorlásának hatékonyabbá tételét célozza.

A sértett eljárási helyzetéről 
és jogairól röviden
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XiX. törvény (to-
vábbiakban: be.) v. fejezete a sértettet a büntetőeljá-
rásban részt vevő személyek között említi, a törvényi 
felsorolásban a terhelt és védő után a harmadik he-
lyen. kiss anna szavaival élve, a büntetőeljárásban a 
sértett „jelentéktelen személy: nincs, illetve alig van 
lehetősége a büntetőeljárás sorsának alakítására, 
végeredményének befolyásolására”1. ezen gondola-
tok közel tíz éve születtek, de a benne foglaltak a mai 
napig érvényesek. a hatályos eljárásjog szabályait és 
gyakorlatát látva, úgy vélem nem túlzó az a kijelentés, 

 * bírósági titkár, Debreceni Ítélőtábla
1 Kiss Anna: A sértett szerepe a büntetőeljárásban (PhD-értekezés), 

Miskolc, 2006, 70. p.
(http://midra.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_ 

5527_section_1156.pdf, letöltési idő: 2015. 06. 11. 14:23)
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járó hatóságoknak, hogy azt, akinek az eljárási cselek-
ménynél való jelenléte nem kötelező, de azt a törvény 
lehetővé teszi, értesítésre kerüljön7. az értesítés módja 
kapcsán az eljárási kódex több lehetőséget biztosít a 
hatóságoknak, így az írásban, de akár távközlő eszköz 
útján, avagy elektronikusan is teljesíthető8. az értesí-
tés kiadását illetően az eljárási törvény csupán a má-
sod- és harmadfokú eljárásban ír elő öt-öt napos idő-
köz betartására irányuló kötelezettséget9.

érdekesen alakul a sértett jelenléte a büntetőeljárás 
tárgyalási szakaszában, ugyanis a sértett a nyilvános 
tárgyalás (ülés) egészén jogosult jelen lenni, melyről 
az eljáró bíróságnak értesítenie kell. az elsőfokú (tény)
bíróság a vádlott büntetőjogi felelősségének megálla-
pítására bizonyítást ugyanakkor csak tárgyaláson ve-
het fel, melynek során – a bizonyítás felvételének sor-
rendjéről szóló rendelkezések alapján – a vádlott(ak) 
kihallgatását követően a tanúk közül rendszerint a 
sértettet hallgatja ki elsőként10. mindezekből látható, 
hogy a sértett – amennyiben a bizonyítandó tényről 
tudomása lehet11 – a büntetőeljárás tárgyalási szaka-
szában tanúként vesz részt, mivel a hatályos be. nem 
ismeri önálló bizonyítási eszközként a sértett vallomá-
sát12. ennélfogva az elsőfokú bíróság bizonyítási eljá-
rásának sikeres lefolytatásához főszabályként megál-
lapítható, hogy a sértett tanúkihallgatása elengedhe-
tetlen, így az eljáró bírónak a sértettet idéznie kell, 
mely már nem csupán egyszerű jelenléti lehetőség, 
hanem megjelenési, – akadály hiányában13 – vallomás-
tételi és igazmondási kötelezettséget is jelent. termé-
szetesen előfordulhat – ilyen a nyomozás során tett 
vallomás tárgyaláson történő felolvasása (ismerteté-
se)14, avagy a külön eljárások között taglalt bíróság elé 
állítás15 esetében –, hogy nincs szükség a tárgyaláson 
a sértett tanúkénti kihallgatására. általánosságban 
azonban mindenképpen elmondható, hogy a bíróság 
a tárgyalásra a sértettet tanúként idézi, így az ismer-
tetett jogok helyett, immáron bizonyítási eszköz hor-
dozójaként többnyire már csak kötelezettségek fogják 
terhelni.

a jelenléti jog körében egy gondolat erejéig érde-
mes kitérni a tárgyalás mellőzéses külön eljárásra. 
a bizonyítás, s ezáltal a tárgyalás mellőzése kétségte-
lenül a büntetőeljárás egyszerűsítését, gyorsítását, a 
költségek megtakarítását célozza, valamint hatéko-
nyabban érvényesül a speciális és generális prevenció 
is azáltal, hogy az elkövetéshez közelebbi időpontban 
kerül sor a büntetőjogi felelősségre vonásra. a szabad-
lábon lévő terhelt érdekeit is szolgálja, mivel jóval ke-
vesebb ideig van a büntetőeljárás hatálya alatt, vala-

7  Be. 67. § (1) bekezdés 2. mondat, Be. 279. § (1) bekezdés 2. mondat, 
Be. 361. § (4) bekezdés, 364. § (2) bekezdés, Be. 393. § (4) bekezdés

8  Be. 67. § (2) bekezdés
9  Be. 364. § (2) bekezdés, Be. 393. § (4) bekezdés
10  Be. 234. § (1) bekezdés, Be. 286. § (1) és (3) bekezdés
11  Be. 79. § (1) bekezdés
12  Be. 76. § (1) bekezdés
13  Be. 81–82. §
14  Be. 296. § (2) bekezdés
15  Be. 516–525. §

mint nem elhanyagolható körülmény, hogy végrehaj-
tandó szabadságvesztés kiszabására nem kerülhet sor 
vele szemben. tényként lehet azonban megállapítani, 
hogy mindezek együtt járnak a sértetti jogok sérülé-
sével. tárgyalás hiányában értelemszerűen nem be-
szélhetünk jelenléti és felszólalási joggyakorlásról. 
azon túl, hogy a sértettet a nyomozás során tanúként 
kihallgatták, valamint – jobb esetben – a nyomozás 
befejezéséről és a vádemelésről értesítették, legköze-
lebb már csak a bíróság végzését veheti kézhez. a bí-
rósági határozattal szemben – amennyiben nem ma-
gánvádlóként, avagy magánfélként jár el – a sértettnek 
jogorvoslati joga sincs16. mindemellett előnye lehet 
ezen eljárásnak, hogy a sértettnek nem kell újra szem-
besülnie a sérelmére elkövetett bűncselekménnyel és 
a bűnelkövetővel a tárgyaláson. felmerülhet ugyan-
akkor a kérdés, hogy olyan elkövetési körülmények 
esetén, melyek magukban hordozzák az ismételt tra-
uma esélyét, a tárgyalás mellőzésének egyik feltétele 
– azaz, hogy a büntetés célja tárgyalás nélkül is elér-
hető – ténylegesen fennáll-e. 

e külön eljárás vonatkozásában kiemelem, hogy elek 
balázs munkájában egy újszerű, köztes eljárást fogal-
mazott meg, amikor a nyomozás során ténybeli beis-
merő vallomást tett terhelt a vádirat benyújtását kö-
vetően, a tárgyalás előkészítése során tartott ülésen 
– a megfelelő bírói tájékoztatást és figyelmeztetést 
követően – olyan, korlátozottan felhasználható nyilat-
kozatot tehetne, mely szerint a vádat nem vitatja. ezt 
követően a bíróság – a közérdek védelmére, a nyomo-
zási iratok ismeretében kialakított anyagi igazságra 
vonatkozó szemléletére és az önkéntesség ellenőrzé-
sére tekintettel – a nyilatkozat elfogadása folytán a 
bizonyítási eljárást mellőzhetné, így tárgyalás tartására 
sem kerülne sor. a bíróság ezután tájékoztatná a ter-
heltet a lehetséges jogkövetkezményekről, majd a per-
beszédeket követően nyilvánosan kihirdetné ítéletét. 
a szerző álláspontja szerint ezen eljárás nagyobb ga-
ranciát jelentene az alkalmazási körét illetően hason-
latosságot mutató tárgyalás mellőzéses eljárások je-
lenlegi formájával szemben17. hozzáteszem, hogy e 
célon túl a sértetti jogérvényesítésnek a tárgyalás mel-
lőzésével fennálló csorbulása is kiküszöbölhetővé 
válna. az előkészítő ülésről a bíróság értesítené a sér-
tettet, illetőleg képviselőjét, mellyel biztosítva lenne 
a megjelenési és felszólalási jog lehetősége is.

Út a felszólalásig
a bíróság a bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítá-
sát, valamint másod- és harmadfokon az ügy előadá-
sát, illetőleg a bizonyítás felvételét követően felhívja 

16  Be. 548. § (1) bekezdés. Megjegyzendő, hogy e szakasz (3) bekezdése 
értelmében a magánfél kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezés-
sel szemben kérheti a tárgyalás tartását. Amennyiben csak ő kéri a tárgyalás 
megtartását, akkor a bíróság a határozat e rendelkezését hatályon kívül he-
lyezi, és az igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja.

17  Elek Balázs: Költség és időtartalékok a büntetőeljárásban, in: Úton a 
bírói meggyőződés felé, Printart-Press, 2015. 9–29. p.
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a jogosultakat a perbeszédek és a felszólalások meg-
tartására, melynek keretében az ügyészi vádbeszédet 
követően szólalhat fel a sértett (magánfél, egyéb érde-
kelt, avagy képviselő).18

a bíróság a felszólaláshoz való jog biztosítása érde-
kében a sértettnek a tárgyaláson történt tanúkihall-
gatását követően az alábbiak szerint rendelkezhet a 
bizonyítási eljárás alakulása, valamint a tárgyalás el-
napolásának szükségességére is tekintettel:

– amennyiben sem a tárgyalás félbeszakítása, sem 
annak elnapolása nem szükséges, s így egy határ-
napon a bizonyítási eljárás befejezhető, akkor ki-
hallgatásának foganatosítása után a sértettet tájé-
koztatnia kell arról, hogy az ügyészi perbeszédet 
(vádbeszédet) követően élhet felszólalási jogával, 
melynek érdekében a tárgyalóteremben megvár-
hatja a bizonyítási eljárás befejezését és a vádbe-
szédet.

ez azért is tűnhet praktikusnak, mert alakulhat úgy 
a bizonyítási eljárás, hogy szükség lehet a sértett to-
vábbi jelenlétére, valamint lehetősége nyílik észrevé-
telezési és kérdezési jogának gyakorlására is.

– amennyiben nem fejezhető be egy tárgyalási ha-
tárnapon a bizonyítási eljárás, 
•	a	 sértettnek	a	 foganatosítandó	eljárás	cselek-

ményeken való részvétele már nem indokolt, 
eltekinthet a bíróság a sértett tárgyaláson való 
további jelenlététől, és részvétele nélkül foly-
tatja a tárgyalási határnapra tervezett bizonyí-
tási eljárást, miután a tárgyalást elnapolja (fél-
beszakítja), illetőleg

•	a	sértett	jelenlétét	bármely	okból	mégis	szük-
ségesnek tartja, akkor pedig egészen addig nem 
bocsátja el, amíg ez indokolt, majd a tárgyalást 
elnapolja (félbeszakítja).

az eljárási szabályok maradéktalan betartásával a 
bíróságnak mindkét esetben az elnapolt tárgyalás új 
határnapjáról akár már annak alkalmával szóban, akár 
más egyéb módon értesítési kötelezettsége áll fenn a 
sértett felé.

a büntetőeljárási törvény alapján maga a sértett jo-
gosult felvilágosítást kérni a bíróságtól a büntetőeljá-
rási jogairól (kötelezettségeiről)19, a bíróságnak pedig 
kötelessége az eljárási cselekményről, így a felszóla-
láshoz való jogáról is tájékoztatnia a tárgyaláson jelen 
lévő sértettet. ennek alapján, amennyiben az új határ-
napra tervezett bizonyításnak a befejezését előre lehet 
látni, már az elnapolt tárgyalás alkalmával a bíróság-
nak fel kell hívnia a sértettet arra, hogy amennyiben 
jelen lesz a következő határnapon, e jogával élhet. 

a fentiekben foglalt tájékoztatási, értesítés kötele-
zettség elmulasztása esetén a sértett nem kapja meg 
a bíróságtól azt a lehetőséget, hogy ő maga dönthesse 
el, hogy egyfelől részt kíván-e venni a(z új) tárgyalási 
határnapon, másfelől élni kíván-e felszólaláshoz való 
jogával, melynek gyakorlásával a többi, eljárásban részt 

18  Be. 313. §, 366. § (5) bekezdés, 393. § (1) bekezdés
19  Be. 51. § (2) bekezdésének c) pontja

vevő személyhez (ügyész, védő, vádlott) hasonlóan 
végső kísérletet tehessen a bíróság döntésének befo-
lyásolása érdekében.

speciális a helyzet abban az esetben, amikor olyan 
sértett van az eljárásban, aki tanúkihallgatása során 
hozzátartozói minőségén alapuló mentességi jogával20 
élve a vallomástételt megtagadta. ebben az esetben 
kérdésként merül fel, hogy ez érinti-e sértettként gya-
korolható büntetőeljárási jogait, így kérdezési, észre-
vételezési és felszólalási jogát, azaz ezek elválnak-e 
egymástól, avagy egymás jogi sorsát követik.

habár a gyakorlatban összefügg a sértett eljárásjogi 
helyzete a tanúkénti minőségével, álláspontom szerint 
azonban e kettőhöz fűződő jogok (kötelezettségek) el 
is válhatnak ebben az esetben. a tárgyaláson ugyanis 
könnyen előfordulhat – kiváltképp a családon belül 
elkövetett erőszakos bűncselekmények esetén –, hogy 
a terhelt hozzátartozójaként jelen lévő és tanúként ki-
hallgatandó sértett a vallomástételt e minőségére hi-
vatkozással megtagadja, mellyel a nyomozás során tett 
vallomása „kiesik”21 a felhasználható bizonyítékok kö-
réből. semmi eljárási akadálya annak nincs, hogy ezt 
követően a tárgyalás egészén jelen lehessen, majd él-
jen felszólalási jogával. a sértetti „perbeszéd” alkalmá-
val természetesen arra is lehetősége van, hogy a bíró-
ság felé olyan nyilatkozatot tegyen, mely szerint már 
nem kívánja a vádlottnak, azaz hozzátartozójának a 
megbüntetését, avagy az azóta már rendeződött csa-
ládi viszonyaikra tekintettel neki már megbocsátott. 
ennek már csak azért is jelentősége van, mert a sértett 
megbocsátását a büntetés kiszabása során enyhítő kö-
rülményként lehet értékelni különösen akkor, ha an-
nak folytán a bűncselekmény miatt megromlott viszo-
nyok helyreálltak22. 

a fenti példából is látható, hogy még akkor is élhet 
felszólalási jogával a sértett, ha tanúvallomása már bi-
zonyítékként nem használható fel. hangsúlyozom, 
hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha a sértett tudo-
mással bír e jogosultságáról, melynek előfeltétele a 
bíróság értesítési kötelezettségének teljesítése.

A felszólalás tartalmi 
korlátai, megtételének módja
a szabályszerűen értesített és a tárgyaláson jelen lévő 
sértettet az eljáró bíróságnak fel kell hívni arra, hogy 
felszólaláshoz való jogát gyakorolhatja. természetesen 
ez lehetőségként szerepel az eljárási törvényben, és 
amennyiben a sértett nem kíván élni e jogával, a bíró-
ság ennek teljesítésére sem kötelezheti. a felhívás el-
maradása egyébként relatív, kisebb eljárási szabálysér-
tésnek minősül, mely azonban nincs kihatással sem 
az eljárás lefolytatására, sem a büntetőjogi főkérdések 
eldöntésére23.

2 0  Be. 82. § (1) bekezdésének a) pontja
21  Be. 296. § (3) bekezdés
2 2  56/2007. BK vélemény III/4.
2 3  Ve.: Be. 375. § (1) bekezdés 
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az ügyészi vádbeszédet követően a sértett (magán-
fél, egyéb érdekelt, avagy képviselőjük)24 felszólalhat. 

a bíróság a felszólalás biztosítása érdekében az aláb-
biak szerint járhat el:

– az ügyészi vádbeszédet követően a jelen levő sér-
tettet felhívja arra, hogy élhet felszólalási jogával, 
majd az általában egy-egy szavas nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe foglalja, ezt követően pedig foly-
tatja az eljárást a védőbeszéddel;

– a másik esetben, miután tájékoztatja a sértettet e 
jogosultságáról, hagyja, hogy a sértett összefüg-
gően előadhassa az ügyről alkotott meglátásait. 
erre a jogszabály alapján leginkább a kiemelt je-
lentőségű ügyben van lehetőség.

a felszólalás jogszabályban rögzített tartalmi korlá-
tai tehát attól függnek, hogy milyen eljárás zajlik a bí-
róság előtt:

kiemelt jelentőségűnek nem minősülő ügyben nyi-
latkozhat25:

– kívánja-e a vádlott(ak) bűnösségének megállapí-
tását,

– kívánja-e a vádlott(ak) megbüntetését,
felszólalása során tőle a szó megvonható és a törvé-

nyi feltételek fennállása esetén26 nyilatkozata félbe is 
szakítható.

kiemelt jelentőségű ügyben:27

– a fentieken túl kifejtheti a tényállásra vonatkozó 
álláspontját is.

nyilatkozata során a szó nem vonható meg tőle, és 
előadása – a kivételektől eltekintve – nem szakítható 
félbe.28

a sértett felszólalási jogának kiterjesztését a kiemelt 
jelentőségű ügyekben az igazságszolgáltatást érintő 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi ccv. 
törvény teremtette meg. a törvényjavaslat részletes 
indokolása29 alapján e módosításra – az európai sza-
bályozási irányelvekkel összhangban – a sértett (ma-
gánfél) jogköreinek megerősítése céljából volt szük-
ség. a törvényjavaslathoz benyújtásra került azonban 
olyan módosító javaslat is, mely a sértett e jogának ki-
terjesztését általánosságban, és nem csak a kiemelt 
jelentőségű ügyekben tartotta indokoltnak30, viszont 
ez végül nem nyert támogatást.

a felszólalás tartalmi elemeit tekintve elmondható, 
hogy a bűnösség megállapítása és a megbüntetés kí-
vánatának körében a sértett lényegében saját szubjek-

2 4  Be. 316. §-a szerint a magánfél megjelöli, hogy milyen összegben ér-
vényesíti a polgári jogi igényt, ezt indokolhatja, távolléte esetén a bejelentett 
igényt az iratokból kell felolvasni. Az egyéb érdekelt a jogát vagy jogos ér-
dekét közvetlenül érintő körben indítványt tehet.

25  Be. 316. §
2 6  Be. 314. § (4) bekezdése alapján a perbeszéd nem szakítható félbe, ki-

véve, ha bűncselekményt megvalósító kifejezést foglal magában, rendzava-
rást kelt, továbbá ha az eljárás elhúzódásának megakadályozása érdekében 
ez szükséges.

27  Be. 554/B. §
2 8  Be. 554/O. §
29  T/4276. sz. törvényjavaslat 5. §-ának részletes indokolása 
(www.parlament.hu letöltési idő: 2015. 07. 10.)
3 0  T/4276/4. sz. módosító javaslat 
(www.parlament.hu letöltési idő: 2015. 07. 10.)

tív érzete alapján teszi meg az ezen eldöntendő kér-
dések megválaszolására irányuló nyilatkozatát, adott 
esetben függetlenítve magát a bizonyítási eljárás ered-
ményétől. kiemelt jelentőségűnek nem minősülő 
ügyekben az eljárási szabályok alapján nincs lehető-
sége a tényállás és az azt alátámasztó (esetleg cáfoló) 
bizonyítékok értékelésének kifejtésére.

a sértett felszólalása ugyanakkor már-már perbe-
széd jellegűnek tekinthető a kiemelt jelentőségű 
ügyekben, mivel a tényállásra vonatkozó álláspont ki-
fejtésének keretében lehetőséget kap a sérelmet szen-
vedett fél is a tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljá-
rás eredményének értékelésére, amely mind a vád- 
mind a védőbeszéd szerves részét képezi. a sértett 
ekkor sem tehet nyilatkozatot a vádlott(ak) terhére 
rótt bűncselekmény(ek) büntetőjogi minősítésére, a 
büntetőeljárási szabályok betartására, a büntetés ki-
szabása során értékelendő súlyosító- és enyhítő körül-
mények hivatkozásával a büntetés konkrét nemére, 
avagy az alkalmazandó intézkedésre, valamint – az őt 
érintő körben a magánfél és egyéb érdekelt kivételé-
vel – a járulékos kérdésekre sem. 

véleményem szerint indokolatlan a jogalkotó által 
tett különbségtétel, ugyanis függetlenül attól, hogy a 
bíró előtt lévő ügy kiemelt jelentőségűnek minősül-e 
vagy sem, lehetőséget kell biztosítani a sértettnek arra, 
hogy a felszólaláshoz való jogával élhessen, melynek 
során álláspontját megszakítás nélkül, észszerű kere-
tek között előadhassa. erre azért is van szükség, hogy 
legalább az ítélethozatalt közvetlenül megelőzően a 
büntetőeljárás során egyébként végig háttérben lévő, 
s csupán a bizonyítási eljárás teljessége miatt megszó-
lított sértett-tanú végezetül a bíróság előtt saját gon-
dolatainak közlésével megnyilatkozhasson. 

ennek megfelelően az új eljárási kódex megalkotá-
sánál érdemes lenne a sértett felszólaláshoz való jogá-
nak tartalmi megkötését – attól függetlenül, hogy szá-
mol-e még a jogalkotó a kiemelt jelentőségű ügyek 
kategóriájával – negatív megközelítés alkalmazása út-
ján annyiban korlátozni, hogy a bűncselekmény jogi 
minősítésére, a büntetés kiszabása során értékelendő 
súlyosító- és enyhítő körülmények hivatkozásával a 
konkrét büntetés nemére, az alkalmazandó intézke-
désre, valamint az őt nem érintő járulékos kérdésekre 
nyilatkozatot nem tehet. a korlátozást az indokolja, 
hogy a sértetti jogvédelemnek és érdekérvényesítés-
nek körébe – függetlenül attól, hogy a sértett jogait 
meghatalmazott védő útján gyakorolja – nem tartoz-
hatnak bele azon büntetőjogi főkérdések megválaszo-
lása, melyek a vád és védelem feladatkörét elvonnák, 
avagy – ahogyan arra róth erika is utal31 – megkettőz-
nék. amennyiben korlátozás nélkül hagynánk, hogy 
a sértett kifejthesse „jogi” álláspontját, azáltal a laikus 
elemek beszivárgása kétség kívül erőteljesen megje-
lenne az egyébként szigorú jogszabályi mederben lévő 

31  Róth Erika: A sértett helyzete a büntetőeljárásban az Európai Unió 
elvárásainak tükrében, Miskolci Jogi Szemle, VI. évfolyam különszám, Mis-
kolc, 2011. 165. p.
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büntető eljárásjog és büntetőjogi dogmatika körében, 
mely értelemszerűen nemkívánatos eseményekhez 
vezetne.

nem szabad azonban elfelejteni, hogy amikor a sér-
tett él felszólalási jogával, az annak során elhangzot-
takat a bíróságnak minden esetben objektív szemmel 
kell értékelnie, mivel a bűncselekmény során sérelmet 
szenvedett fél ez irányú nyilatkozata sosem lehet tár-
gyilagos, a büntetendő magatartás jellegétől és az el-
telt időtől függően számos szubjektív, érzelemi alapú 
megnyilvánulásban ölthet testet. elek balázzsal egyet-
értve32 azonban hozzá kell ehhez tenni, hogy a sértett 
felszólalásának hatása az ítélet indokolásában – annak 
bíróra gyakorolt szubjektív volta miatt – ugyan nem 
jelenhet meg, de mindenképpen tényezőként szolgál-
hat a bíróság döntésének kialakításában. 

természetesen a bűncselekményt elszenvedő sér-
tett személyesen előadott felszólalásában tud olyan 
benyomást tenni a bíróságra, mely elérheti a fenti ha-
tást. felmerül azonban a kérdés, hogy a bűncselekmé-
nyek sértettjei fel vannak-e készülve erre, egyáltalán 
feladata-e az ítéleti döntés kialakításának befolyáso-
lása.

a hatályos eljárási kódex33 lehetővé teszi, hogy a 
sértett jogait képviselő útján is gyakorolhassa, aki meg-
hatalmazás alapján lehet ügyvéd, nagykorú hozzátar-
tozója vagy külön törvényben erre feljogosított sze-
mély. az ügyvédnek meghatalmazást maga a sértett, 
de más személyek is adhatnak34, sőt kérelmére – a fel-
tételek fennállása esetén – engedélyezhető a pártfogó 
ügyvédi képviselet is35.

amennyiben a sértett jogait ügyvéd képviseli a bün-
tetőeljárásban, úgy megnyílhat a jóval hatékonyabb 
érdekérvényesítés lehetősége, s élve a felszólalási jog-
gal – a sértetthez képest „másodkézből” ugyan, ám – 
rendszerezett módon fejtheti ki álláspontját az lefoly-
tatott büntetőeljárásról. a sértett képviselete kétség-
telenül garanciát nyújt jogainak minél hatásosabb és 
szélesebb körű gyakorlására, amely túlmutathat a tár-
gyaláson az állam büntetőhatalmát érvényesítő vád-
képviselő ügyész tevékenységén, mivel más megköze-
lítés útján kísérletet tehet a bíróság döntésének befo-
lyásolása érdekében. megjegyzendő, hogy annak sincs 
eljárási akadálya, hogy a sértetti képviselő mellett 
maga a sértett is felszólaljon.

a sértett a jogi képviselettel – természetesen annak 
minőségétől függően – már előléphet a büntetőügy 
lényeges szereplői közé, ugyanis bármennyire is fenn-
áll a másodlagos viktimizáció36 veszélye a tárgyaláson, 

32   Elek Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban, Tóth 
Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2008., 20. p.

33  Be. 56. § (1) bekezdés
3 4  Be. 57. § (1) bekezdés
35  Be. 57. § (3) bekezdés
36  Másodlagos viktimizáció a szakirodalom szerint az, amikor a sértett 

a büntetőeljárás alatt másodszor is áldozattá válik azáltal, hogy a kihallga-
tások és tanúvallomások során újra és újra át kell élnie, amit legszívesebben 
kitörölne emlékezetéből – Simonné Peti Viktória: Családon belül gyerme-
kek sérelmére elkövetett szexuális erőszak a büntetőeljárásban, Jogi Fórum 
Publikáció (http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/simonne_peti_
viktoria__csaladon_belul_gyermekek_serelmere_elkovetett_szexualis_

szakszerű jogi képviselettel annak tényleges hatása is 
csökkenthető. 

mindezeken túlmenően azt is meg kell jegyezni, 
hogy az ügyvédi kar jelenleg nem feltétlenül rendel-
kezik olyan képesítéssel, ismerettel, hogy a sértett, 
azon belül is a tizennyolcadik életévét meg nem hala-
dott személyek megfelelő képviseletét elláthassa. 
hozzá kell tenni ehhez, hogy gyakorlati nehézségéi és 
buktatói miatt a bírói kar részére is nagy kihívást je-
lent a gyermekkorú tanúk megfelelő kihallgatása, 
melyre igen részletesen utal elek balázs is művében37.

az európa tanács miniszteri bizottságának irány-
mutatásában foglaltakat38 teljes mértékben osztva, ál-
láspontom szerint – talán kicsit utópisztikusan – ér-
demes lenne megfontolni egy olyan, kifejezetten a 
bűncselekmények áldozatainak védelmével, a sértet-
tek jogainak képviselet útján történő érvényesítésével 
foglalkozó szakjogász képzés bevezetését39, mellyel 
speciális tudásanyagra tennének szert az eziránt ér-
deklődő ügyvédek (jogászok), és ezzel felkerülnének 
egy nyilvántartási listára (szaknévsorba).

az új eljárási kódex megalkotásánál nem lenne el-
vetendő – kiváltképp a gyermekek sérelmére elköve-
tett bűncselekmények esetében, illetve a jelenleg ki-
emelt jelentőségűnek kezelt azon bűncselekmények-
nél, amelyeknek van sértettje – a megfelelő hatásta-
nulmány lefolytatását követően a sérelmet szenvedett 
fél jogi képviseletének kötelező előírása, méghozzá 
oly módon, hogy a meghatalmazásra jogosult (fősza-
bály szerint a sértett) ne legyen megfosztva a szabad 
ügyvédválasztás lehetőségétől. amennyiben viszont 
a meghatalmazásra jogosult nem él e jogával, vagy nem 
áll fenn a kötelező jogi képviselet, de a sértett kéri, 
abban az esetben az eljáró hatóság kirendelne számára 
képviselőt. fontos követelmény lehetne, hogy egyrészt 

eroszak_a_buntetoeljarasban%5Bjogi_forum%5D.pdf 8. p. letöltési idő: 
2015. 07. 08. 9:20)

37  Elek Balázs: Az életkor jelentősége a gyermekkorú tanúk kihallgatá-
sakor a büntetőeljárásban, Belügyi Szemle, 2011/3. szám 93–111. p.

38  „Egy gyermeket képviselő ügyvédnek képzettnek és járatosnak kell 
lennie a gyermekek jogai terén és a vonatkozó kérdésekben, folyamatos és 
mélyreható képzést kell kapnia, és képesnek kell lennie a gyermekekkel való, 
az ő értelmi szintjüknek megfelelő kommunikációra”  leírja továbbá, hogy 
„érdemes megfontolni egy ifjúsági szakügyvédekből álló rendszer létreho-
zását, tiszteletben tartva ugyanakkor a gyermek jogát a szabad ügyvédvá-
lasztáshoz”, valamint kiemeli, hogy „fontos az is, hogy a gyermek ügyvéd-
jének díjazását ne a szülő állja, se közvetlenül, se közvetve. Ha az ügyvédet 
a szülő fizeti, különösen azokban az esetekben, amikor érdekellentét áll 
fenn, semmi sem garantálja, hogy az ügyvéd képes lesz függetlenül védeni 
a gyermek álláspontját.” 

(Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának (ETMB) iránymutatása a 
gyermekbarát igazságszolgáltatásról, 2010. 39. pontja, 103. pontja. 78. p. 
www.coe.int/children letöltési idő: 2015. 06. 04. 16:00)

További érdekességek is olvashatók az iránymutatás indokolásában egyes 
európai országok ügyvédi kamaráinak ez irányú képzéseiről, úgy mint „A 
Flamand Ügyvédi Kamara és annak Ifjúsági Ügyvédi Bizottsága jó néhány 
éve nyújt tagjainak kétéves gyermekjogi kurzust. A jogi információkat gyer-
mekpszichológiai és -fejlődési alapképzés, valamint gyakorlati képzés – pél-
dául kommunikáció a gyermekekkel – egészíti ki. Valamennyi képzési szakaszt 
el kell végezni az „ifjúsági ügyvédi” oklevél megszerzéséhez. 2010-ben mint-
egy 400 ifjúsági ügyvédet képeztek” lásd bővebben: www.jeugdadvocaat.be. 

(ETMB iránymutatás, uo. 69. pont 65. p., letöltési idő: 2015. 06. 04. 16:00)
39  Jelenleg hasonló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Állam-

tudományi Kar Deák Ferenc Intézet szakirányú továbbképzései között a 
fiatalkorúak ügyeinek szakjogászi képzése.
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csak a már fent írt szaknévsorban szereplő ügyvédek 
(jogászok) közül kerülhetne sor a meghatalmazásra, 
illetve a kirendelésre, másrészt a képviselő feladatá-
nak ellátásával felmerült díjat, költséget és készkiadást, 
mint bűnügyi költséget a bűnösnek kimondott vád-
lottnak kellene viselnie.40 megjegyzendő, hogy a kö-
telező jogi képviselet előírása a „drága büntetőeljá-
rást”, mint nem kívánt mellékhatását idézné elő, mely 
jogintézmény vitathatatlanul nem illene bele a pro-
cesszus költségtakarékossági követelményébe, azon-
ban a sértetti jogérvényesítés hatékonyabbá tétele út-
ján megfelelően szolgálhatná a sértett és a védővel 
eljáró terhelt között nem létező jogegyensúly kiigazí-
tását.41  

kérdésként merülhet fel, hogy szükség van-e az 
ügyész mellett egy aktív szerephez jutó, kötelezően je-
len lévő sértetti jogi képviselőre. ehhez tényként kell 
megállapítani, hogy a sértett a büntetőeljárásban igen 
csak a magára maradott fél szerepét tölti be, akinek a 
támogatására kiemelten szükség van főleg a hátrányos 
tulajdonságokkal rendelkező sértettek (gyermekek) 
esetén, az erkölcsi okból szenzitív körű, valamint a na-
gyobb tárgyi súlyú ügyekben. álláspontom szerint a 
fenti kérdésre a válasz csakis igenlő lehet, ugyanis az 
ügyész feladata elsődlegesen az állam büntetőhatalmá-
nak érvényesítése, amely csupán áttételesen, közvetett 
úton érintheti a sértett érdekeinek a védelmét, a bűn-
cselekmények áldozatainak további, hatékony segítése 
pedig a terheltközpontú büntetőeljárásunkban kiemel-
ten fontos feladatnak mutatkozik a mellérendeltség 
(vagy ahhoz közelítő helyzet) megteremtése érdekében. 
ez pedig már csak azért is fontos, mivel a jelenleg ha-
tályos eljárásjogunk egyre szélesebb teret enged a 
resztoratív igazságszolgáltatásnak is. 

Összegzés
fejtegetéseimben egyértelműen a sértett felszólalási 
jogának kiterjesztése, illetőleg érvényesítésének fo-
kozott elősegítése mellett foglaltam állást. mindehhez 
szükséges az eljáró hatóságok értesítési kötelezettsé-
gének maradéktalan teljesítése, különösen a szemé-
lyesen eljáró sértett megfelelő tájékoztatása joggya-
korlásának lehetőségéről. amennyiben a sértett él 
felszólalási jogával, akkor nyilatkozatának tartalmi 
körét – a büntetőjogi főkérdések, illetőleg a rá nem 
vonatkozó járulékos kérdések kivételével – szükség-
telen észszerűtlen korlátok közé zárni. fontos lenne 
a jövőben a jogérvényesítés hatékonyabb megvalósu-
lása érdekében a sértettek megfelelő támogatása, így 
szakszerű jogi képviseletük erősítése is. 

kedvező irányú változásra a készülő új büntetőeljá-
rási kódex adhat reményt, ugyanis a kodifikáció főbb 

4 0  Kétséges, hogy ezek után mennyire lenne szükség a hatályos Be. sza-
bályai alapján kirendelhető eseti gyám (gondnok) intézményére. 

41  A gyámhatóság által kirendelt és a tizennyolcadik életévét be nem töltött 
sértett törvényes képviseletét ellátó eseti gyámnak (ügyvédnek) az ügyben 
felmerült készkiadása és díja jelenleg is bűnügyi költséget képez [Be. 74. § (1) 
bekezdés b) és c) pont].

irányelvei között szerepel mind a sértetti érdekek fo-
kozottabb, mind – korukból, helyzetükből vagy álla-
potukból adódó érdekérvényesítési korlátaikra figye-
lemmel – az ún. sérülékeny csoportba tartozó szemé-
lyek hatékonyabb védelme egyaránt42. a jelenleg ha-
tályos eljárási szabályok ismeretében egyértelműen 
üdvözítendő ennek megjelenése, mely remélhetőleg 
az elkészült jogszabályszövegében is visszatükröző-
dik, és a sértett helyzetének javítását célzó rendelke-
zések a mindennapi joggyakorlat során is hatékonyan 
alkalmazhatóak lesznek. 
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