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kérdőjelezni vagy a meg-
szokottnál szűkebben ér-
telmezni ugyanis nem ele-
gáns.

Az alábbiakban a fegyver-
egyenlőség gyakorlati tar-
talmát, szükségességét vizs-
gálom a büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény 
(Be.) rendszerében, elsőd-
legesen a közvádló ügyész 
és a védelem vonatkozásá-
ban, kitérve azonban a 
fegyveregyenlőség esetle-
ges további aspektusaira is. 
E vizsgálódás főkérdését 
pedig a Herke–Fenyvesi–
Tremmel szerzőhármas ál-
tal tengely szemléletnek ne-
vezett elméleti rendszer-
ben helyezzük el: a tengely 
szemlélet szerint egy-egy 
alapelv tartalma körül 

szinte tengelyként forgatható az egész büntetőeljárási 
joganyag, és egy-egy valódi alapelv elhagyása jellegé-
ben változtatná meg a büntetőeljárást.3 A kérdés tehát 
az, vajon a fegyveregyenlőség elve a további – különö-
sen a törvényben kifejezetten rögzített – alapelvekhez 
képest hordoz-e olyan többlettartalmat, amelynek el-
hagyása jellegében változtatná meg a büntetőeljárást.

Alapvetés
A büntetőeljárásban számos – társadalmi, hatósági, 
terhelti, sértetti stb. – érdek jelenik meg, verseng és 
ütközik egymással. Ezen érdekkonfliktusok közül is 
kiemelhető a terhelt, a védelem tekintetében, miként 
már Angyal Pál említi, hogy az igazságszolgáltatási ér-
dek állandó ellentétben áll az egyéni jogok érintetlen-
ségének érdekével, és ezt az érdekellentétet feloldani 
csak kompromisszum útján lehet, amely megköveteli 
a bírói függetlenséget, az eljárás törvényes keretek 
közé szorítását, az ártatlanság vélelmét, a terhelt és a 
vádló ügyfélegyenlőségét, de mindenesetre a terhelt 
jogát a szabad védekezésre, a végleges döntés követel-
ményét és a laikus elem részvételét az ítélkezésben.4 
E felsorolás elemei közül a vád és védelem viszonyát 
tekintve kiemelhető – bár a többi elemtől teljesen nem 
függetleníthető – az ügyfélegyenlőség. 

Amikor eljárásjogról és a fegyverek egyenlőségéről 
esik szó, előbb juthat eszünkbe a polgári jogviták ren-
dezése, mint a büntetőeljárás. Ugyanakkor a büntető-
eljárás alapvető arcvonásainak felrajzolása során, kü-

3  Herke Csongor – Fenyvesi Csaba – Tremmel Flórián: A büntető eljárásjog 
elmélete (Budapest–Pécs: Dialóg Campus 2012) 47.

4  Angyal Pál: A mag yar büntető eljárás tankönyve I. (Budapest: Athenaeum 
1915) 271–272.
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Valódi alapelv vagy 
hangzatos illúzió? 

– Szükség van-e 
fegyveregyenlőségre 
a büntetőeljárásban?

Aki közvádlóként lép fel a büntetőeljárásban, ambiva-
lens érzéssel gondolhat a fegyveregyenlőség elvére. 
Tanulmányaiból tudja, hogy ez a vád és a védelem vi-
szonyát jellemző alapelv. A gyakorlat azonban láttatja 
azt is, hogy a valóság bonyolultabb ennél az egyszerű-
nek és evidensnek tűnő kifejezésnél.

A vád és a védelem képviselői közül a védelemhez 
illő inkább, hogy a fegyveregyenlőség tökéletlenségét, 
esetleges hiányát, a joggyakorlat erre utaló jeleit meg-
említse, azokat sérelmezze. Szabó Krisztián például 
egyik tanulmányában a hatóságok általi, az eljárás sze-
replőinek – elsősorban a védelemnek – eljárási jogait 
csorbító visszaélések jogkövetkezményeinek a gyakor-
lat általi relativizálását emeli ki problémaként.1 Még 
konkrétabban kapcsolódik a fegyveregyenlőség kér-
déséhez a 2010-es évek elejétől deklaráltan a szigorí-
tás irányába elmozdulni szándékozó büntetőpolitika 
fel-fellángoló kritikája, leginkább az ügyvédi hivatás 
képviselőinek részéről. Bárándy Gergely és Bárándy 
Aliz például egyenesen arra a megállapításra jutottak, 
hogy a konzervatív büntetőpolitika a hatékonyság nö-
velése érdekében csökkenti az ügyész feletti kontrollt, 
miközben a védő az állami akarat érvényesülésének 
gátjaként bűnbakká válik.2

Ezzel szemben a vád képviselőjének részéről a „kor-
rektség” határai feszegetésének tűnhet az a felvetés, 
hogy a fegyveregyenlőség tökéletlensége vagy hiánya 
megengedhető vagy akár kívánatos. Alapelveket meg-

* üg yészségi fogalmazó (Fonyódi Járási Üg yészség ), abszolvált doktorandusz  
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1  Szabó Krisztián: Kérdőjelek a büntetőeljárási törvény egyes rendelkezései 
kapcsán. Büntetőjogi Szemle 2014/1. 32.

2  Bárándy Gergely – Bárándy Aliz: Büntetőjogpolitikai paradigmaváltás? 
A védői jogok csorbításának, s az ügyészi jogok növelésének okairól. In: Gál 
István László (szerk.): Tanulmányok Tóth Mihály professzor 60. születésnapja tiszte-
letére (Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2011) 23–
24., uo. 41.
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lönösen egy új eljárási törvény rendszere és részlet-
szabályai felépítésének, majd az ehhez kapcsolódó 
magyarázó és oktatási célú szakirodalom születésének 
idején az eljárási szerepek, az ezekhez kapcsolódó jo-
gok és kötelezettségek, valamint mindezek kapcsolat-
rendszerének (felül)vizsgálata bizonyára időszerű kér-
dés. E szerepek, jogok és kötelezettségek rendszere 
pedig értelemszerűen érinti az eljáró hatóságok (nyo-
mozó hatóság, ügyész, bíróság) és az eljárás résztvevői 
kapcsolatának, a közöttük fennálló vagy fenn nem álló 
eljárásjogi erőegyensúly alakulását, így a vád és a vé-
delem viszonyát is.

Így juthatunk el annak feltárásához, vajon van-e, il-
letőleg kell-e fegyveregyenlőség a büntetőeljárásban, 
egyáltalán milyen aspektusai, értelmezési területei 
lehetnek a fegyveregyenlőségnek a büntetőeljárásban. 
Egyenlő kategóriák-e a fegyveregyenlőség és az ügy-
félegyenlőség, a kettő közül melyik és milyen mérték-
ben érvényesül? Lemondhatunk-e erről – a büntető-
eljárás alapelvei közé beágyazottnak tűnő – követel-
ményről anélkül, hogy a törvényesség, a védelem joga, 
a követendő alkotmányossági és emberi jogi sztender-
dek csorbát szenvednének? Ad absurdum, juthatunk-e 
arra a következtetésre, hogy nincs és nem is kell fegy-
veregyenlőségnek lennie a vád (ideértve a nyomozó 
hatóság működését is) és a védelem között, vagy e ki-
jelentéssel a büntetőeljárás elemi és támadhatatlan 
lényegét vonnánk kétségbe?

A társadalomban, a közvélekedésben a büntetőeljá-
rásokról és azok szereplőiről kialakult kép nem feltét-
lenül vág egybe azzal, ahogy a jogalkalmazók láthatják 
(és ismerik) a büntetőeljárást. Előbbi képet szemléle-
tesen írja le Tóth Mihály: „aki nem közvetlen sértettje 
a bűncselekménynek, általában sajnálja a kiszolgálta-
tottnak, magányosnak tűnő vádlottat, akit az ügyész 
a szeme láttára készül az állam morzsolásra kész fo-
gaskerekei közé lökni”.5 Ezt a másik oldalról nézve ki-
egészíthetjük azzal, hogy bizonyosan sokan vannak 
– különösen a korábbi sértettek között, illetve társa-
dalmilag feszültebb időszakokban –, akik szerint az 
ügyész feladata az – és egyben helyes –, hogy a terhelt 
vérét kívánja.

A fegyveregyenlőség elvének deklarálása látszólag 
alkalmas lehet az előbbi csoport aggodalmainak csök-
kentésére, és az utóbbi csoport vehemenciájának kor-
látok közé szorítására is. A (büntető)jogász azonban 
nem elégedhet meg ezzel a látszattal, meg kell vizsgál-
nia, hogy a fegyveregyenlőség megtölthető-e, és mi-
lyen tartalommal tölthető meg – vagy nem több, mint 
amilyen jelzőkkel a pécsi iskola szerzői illetik: szólam-
szerű és nyilvánvalóan propaganda-jellegű.6

5  Tóth Mihály: Az ügyész, a „tollfosztó” In: Tóth Mihály (szerk.): Büntető 
eljárásjogi olvasókönyv (Budapest: Osiris 2003) 126.

6  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 53.

Fegyveregyenlőség  
az eljárásjogokban
A büntetőeljárás vonatkozó szabályrendszerének ki-
bontása előtt érdemes röviden tágabb aspektusból is, 
a jogrendszer főbb eljárás-típusaihoz való viszony fe-
lől közelítve vizsgálni a fegyveregyenlőséget.

A polgári peres eljárás és a büntetőeljárás összeha-
sonlításában árulkodó lehet a két jogterület eljárási 
szabályait tartalmazó alapvető jelentőségű törvények 
megnevezése. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény (Pp.) perrendtartásról, míg a Be. bün-
tetőeljárásról beszél. A „perrendtartás” kifejezéshez 
laikus füllel is a hatósági (bírósági) kívülállás, a felül-
ről szemlélés érzete társul. A per az egymással szem-
benálló, eljárásjogilag alapvetően egyenlő felek (jog)
vitájára utal. A törvény feladata az, hogy e jogvita el-
intézésének kereteit és e keretek betartásának, betar-
tatásának a bíróság működésén keresztül érvényesülő 
szabályait meghatározza – ezek pedig felfoghatók úgy 
is, mint perrend és rendtartás.

A polgári peres (és hasonlóképpen a nemperes) el-
járásokban a törvény előtti egyenlőség mint általános 
igazságszolgáltatási – és nem mint speciális polgári 
eljárásjogi – alapelv jelenik meg.7 A fegyveregyenlő-
ség aligha értelmezhető az eljáró bíró és valamelyik 
fél viszonylatában, ellenben a felek perbeli esélyegyen-
lőségben konkretizálódik, aminek elemei, megjelenési 
formái például a bírósághoz fordulás joga, a kétoldalú 
meghallgatás, a bíróságnak a jogokra vonatkozó két-
oldalú kitanítási kötelezettsége vagy éppen – tágabb 
aspektusban – a jogi segítségnyújtás rendszere.8

Ezzel szemben a büntetőeljárásban a hatóság – még 
a bírósági szakban a vádhatóság sem – nem áll perben 
a vádlottal, az eljárás nem a (vád)hatóság és a terhelt 
között, hanem a terhelttel szemben folyik. Még nyil-
vánvalóbb az efféle mellérendeltségi viszony hiánya 
a nyomozati szakban, ahogy az is evidens, hogy a nyo-
mozás nem per. A büntetőeljárásban nemcsak az eset-
leges szankció, hanem maga az eljárás is kényszerítő 
jellegű. Igaz ez még az ártatlanság vélelme ellenére is 
(az ugyanis nem áll ellentétben az eljárást előbbre vivő 
hatósági cselekményekkel és a kényszerintézkedések-
kel sem9). Mindezek alapján, az esetleges jogalkotói 
tudatosságtól függetlenül is helyesnek látszik, hogy a 
Be. – hasonlóan elődei, az 1971. évi I. törvény és az 
1962. évi 8. törvényerejű rendelet címéhez – büntető-
eljárásról beszél, szemben az 1951. évi III. törvénnyel, 
amely még büntető perrendtartásról szólt. A büntető-
eljárásnak a polgári eljárásoktól különböző jellege elő-
revetíti, hogy a fegyveregyenlőségnek itt más formáját 
(vagy formáit) kell keresni.

A polgári eljárásoktól és a büntetőeljárástól is kü-
lönbözik a közigazgatási hatósági eljárás jogi szabályo-

7  Kengyel Miklós: Mag yar polgári eljárásjog (Budapest: Osiris10 2010) 72–73.
8  Kengyel (7. lj.) 79–82.
9  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 60.
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zása. A jelenleg még hatályos, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (Ket.) közigazgatási hatósági eljárás-
ról beszél, míg a Pp. XX. fejezete tartalmazza a köz-
igazgatási perekre vonatkozó speciális eljárási szabá-
lyokat. Figyelemmel e két jogintézmény jellegére és a 
hatósággal kapcsolatba kerülő személy ügyfél-státu-
szára, még a klasszikus polgári peres eljárásoktól kü-
lönböző jelleg ellenére is aligha kifogásolható, hogy 
a már elfogadott és 2018. január 1-jén hatályba lépő 
törvények címében változás jelenik meg: a Ket. szabá-
lyait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (Ákr.), a Pp. XX. fejezetét a köz-
igazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(Kp.) váltja fel. Ezek a kifejezések kevésbé keltik az 
ügyfél alárendeltségének érzetét.

A jelenlegi szabályozási rendszerben a közigazgatási 
hatósági eljárásban (illetve a közigazgatási szolgálta-
tásban) ugyancsak alkotmányos alapelvi szintű köve-
telmény a törvény előtti egyenlőség, az egyenlő bá-
násmód,10 és ez a jövőben is így marad. 11 Ez egyfelől 
az ugyanazon vagy különböző ügyben, de azonos élet-
helyzetben és azonos jogi helyzetben fellépő ügyfelek 
egyenlőségét jelenti. Jelenti azonban az egy eljárásban 
ellenérdekűként fellépő több ügyfél egyenlőségét, a 
hatóság részéről a pártatlan ügyintézés követelményét 
is.12 A közigazgatási hatósági eljárásban tehát az egyen-
lőség az ügyfélegyenlőséget jelenti, és nem a hatóság-
ügyfél viszonylatban értelmezendő. A közigazgatási 
perekre pedig a Pp. 324. § (1) bekezdése értelmében 
a polgári peres eljárások általános szabályait kell al-
kalmazni, tehát e perekben is érvényesülni kell – nyil-
ván az eljárás sajátos elemeire, például a perbeli pozí-
ciók kötöttségére (az ügyfél a felperes) és a viszontke-
reset kizártságára tekintettel – a Pp. alapelveinek, így 
a törvény előtti egyenlőség elvének, ezen belül is fő-
ként a kétoldalú meghallgatás követelményének. Az 
új szabályozás némiképp átrendezi a Pp. általános sza-
bályainak és a közigazgatási perek szabályainak viszo-
nyát,13 az előbb felsorolt alapvető jellemzők azonban 
kiolvashatók a Kp. szabályaiból is.14

A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tör-
vény (Vbt.) a választottbíróság eljárására vonatkozó 
általános – Kengyel Miklós szerint ugyancsak alapelvi 
szintű – szabályként rögzíti az egyenlő elbánás köve-
telményét, amelyből itt is következik a kétoldalú meg-
hallgatás alapelve, azzal azonban, hogy erről bárme-
lyik fél lemondhat.15 A felek fegyveregyenlőségére utal 
az is, hogy a választottbíróság által követendő eljárási 
szabályokban a törvény keretei között a felek szaba-
don állapodhatnak meg.16

10  Fazekas Marianna – Ficzere Lajos: Mag yar közigaz gatási jog. Általános rész 
(Budapest: Osiris 72006) 372–373.

11  Vö. Ákr. 2–6. §
12  Ivancsics Imre: A közigaz gatási hatósági eljárás (Pécs: Pécsi Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar 2009) 44–46.
13  Kp. 6. §
14  Vö. Kp. 2. §
15  Kengyel (7. lj.) 613.
16  Vbt. 28. §

Mivel önkéntes alapon létrejövő egyezség megkö-
tésére, illetve kölcsönösen elfogadható megoldási 
mód találására irányulnak, értelemszerűen érvénye-
sülnie kell – valamilyen formában – az érintett felek 
egyenlőségének a polgári eljárásban alkalmazható 
közvetítésben, a közigazgatási hatósági eljárás során 
a hatósági közvetítő eljárásában és a büntetőügyekben 
a terhelt és a sértett között alkalmazható, a tevékeny 
megbánáson alapuló közvetítői eljárásban is.

A polgári, közigazgatási, választottbírósági és köz-
vetítői eljárásoktól eltérően nehezen értelmezhető a 
fegyveregyenlőség a kényszerjellegű végrehajtási el-
járásokban. Metaforikus képpel élve ezekben az eljá-
rásokban inkább a végrehajtás (az alapeljárástól is füg-
gően különböző végrehajtást kérő, végrehajtást elren-
delő, illetve végrehajtást foganatosító) kezében van-
nak igazán fegyverek, míg a végrehajtással érintett, 
azt elszenvedő alany kezébe a jogalkotó – garanciális 
szabályokkal, mentességekkel, korlátozásokkal – in-
kább csak egyfajta pajzsot ad.

A fegyveregyenlőség helye  
a büntetőeljárás 
szabályrendszerében
A fegyveregyenlőség elvét a Be. kifejezetten nem fo-
galmazza meg, azt a jogelmélet vezeti le a büntető-
eljárás alapvető szabályaiból. A Herke–Fenyvesi–
Tremmel szerzőhármas egyenesen úgy fogalmaz, hogy 
a törvényhozó kifejezetten nem fogadta el az egyen-
jogú „ügyfelek” minősítést a vád és a védelem tekin-
tetében, illetve hogy a terhelt mintegy halmozottan 
hátrányos helyzetű.17

A fegyveregyenlőség elve azt az igényt testesíti meg, 
hogy egyrészről a vádló, másrészről a vádlott és a vé-
dője az eljárásban – bizonyos észszerű kivételekkel – 
azonos jogokat élvezzenek, azonos feltételek mellett, 
azonos lehetőségek keretei között, azonos perbeli esz-
közök igénybevételével fejthessék ki álláspontjukat.18 
Az elv összefüggésben áll az eljárási feladatok megosz-
lásának lakonikus szabályával, miszerint a büntetőel-
járásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól 
elkülönül. E szabály az egész eljárás egyik legfonto-
sabb jellemzője, jelentőségét mi sem mutatja jobban, 
mint hogy a törvény 1. §-ában olvasható. E rendelke-
zésből is egyértelműen felismerhető az eljárás három 
fő pólusa, a három meghatározó eljárási szerep.

A három pólus kapcsolatrendszeréből a törvény 
2. §-a rajzolja meg a vád és az ítélkezés viszonyának 
alapvonásait, az úgynevezett vádelvet. A vád és ítélke-
zés viszonyával a Legfelsőbb Bíróság (ma: Kúria) is 
behatóan foglalkozott az 1/2007. BK véleményben. A 
legfelsőbb bírói szerv is az eljárási feladatok megosz-

17  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 65.
18  Belovics Ervin – Tóth Mihály: Büntető eljárásjog (Budapest: HVG-ORAC 

Kiadó, 2013) 48.
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lásának elvével hozza összefüggésbe azt a kettős kö-
vetelményt, miszerint egyfelől az ügyész bizonyítási 
indítványai a bíróságot nem köthetik, mert ezzel az 
ügyész közvetett módon bírósági funkciót gyakorolna, 
másfelől a bíróság nem hívhatja fel az ügyészt a vádat 
alátámasztó bizonyítékok beszerzésének indítványo-
zására, mert ezzel vádlói funkciót gyakorolna.19 A vád 
és ítélkezés viszonya (elkülönülése) azonban nem aka-
dálya annak, hogy a bíróság hivatalból folytasson le 
bizonyítást – akár a vádlott terhére is.20

E követelmény a vád és a védelem között elvárt fegy-
veregyenlőséggel is összefügg annyiban, hogy a vád-
hoz hasonlóan a védelem bizonyítási indítványai sem 
kötik a bíróságot, ugyanakkor a vádlott javára is helye 
van a hivatalbóli bizonyításnak. A két oldal indítvá-
nyaira egyaránt vonatkoznak a törvény azon rendel-
kezései, miszerint az ítélet és az ügydöntő végzés in-
dokolása tartalmazza az indítványok elutasításának 
indokolását, illetőleg a bizonyítási indítvány elutasítá-
sának indokait az ügydöntő határozatban kell kifejte-
ni.21 

A védelem és az ítélkezés, illetve a védelem és a vád 
viszonyát a vádelvhez hasonló, egyetlen konkrét tör-
vényi rendelkezés nem foglalja össze. E két viszony 
főbb elemei egyrészt a Be. alapvető rendelkezései kö-
zött található további alapelvekben, másrészt a tör-
vény egyéb, az eljárásra vonatkozó konkrét rendelke-
zéseinek összevetésében lelhetők fel. Az alapvető ren-
delkezések közül kiemelhető – a tisztességes, pártat-
lan és nyilvános eljárás követelményét és a bűnösség 
kérdésében való döntés kizárólagos jogosultságát is 
magában foglaló22 – bírósági eljáráshoz való jog, a jog-
orvoslathoz való jog, a védelem joga, az ártatlanság 
vélelme, a bizonyítási teher és az önvádra kötelezés 
tilalma, valamint az officialitás (és legalitás23) elve.24 
Ezek az elvek egyébiránt nagyobb részben lefedik az 
Angyal Pál által is felsorolt, az igazságszolgáltatás és 
a terhelt érdekellentétének kompromisszumos felol-
dását szolgáló eszközöket.25 A Be. további rendelkezé-
sei közül feltétlenül meg kell említeni a terhelt és a 
védő jogait és kötelezettségeit, illetőleg a bíróság, az 
ügyész és a nyomozó hatóság feladatát, valamint eljá-
rási cselekményeik általános szabályait.26 E rendelke-
zések összessége alapján foglalja össze a jogelmélet a 
vád és a védelem perbeli eszközeinek és lehetőségei-
nek, az ügy megismerésével, illetve előbbre vitelével 
kapcsolatos jogainak viszonyát a fegyveregyenlőség 
elvében.27

19  1/2007. BK vélemény III/2. a)–b) bek.
20  1/2007. BK vélemény III/2. b)–c) bek.
21  Be. 258. § (3) bek. f ) pont, 260. § (1) bek.
22  Alaptörvény XVIII. cikk (1) bek., EJEE 6. cikk 1. pont
23  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 55–57.
24  Be. 3–8. §
25  Angyal (4. lj.) 271–272.
26  Be. 12. §, 28. §, 35. §, 43. §, 46–50. §, 60–62/A. §
27  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 52–53.

Fegyveregyenlőség  
a (köz)vád és védelem 
viszonylatában
A vád és a védelem viszonylatában értelmezett fegy-
veregyenlőséget az alábbiakban a közvádra konkreti-
zálva vizsgálom azzal, hogy a magánvád különös sza-
bályaira a sértett és a terhelt viszonyának elemzésénél 
térek ki. A közvád és a védelem kapcsolatának vizsgá-
lata során kiemelendő a Be. nyomozásra vonatkozó 
alapvető rendelkezése, miszerint a nyomozás során 
fel kell deríteni a bűncselekményt, az elkövető szemé-
lyét, fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási 
eszközöket; a tényállást oly mértékben kell felderíteni, 
hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e.28 Ezzel a 
törvény meghatározza a nyomozás és a vád viszonyát; 
a nyomozás a vádemelés kérdésében történő döntést 
megalapozó eljárás. Erre az összefüggésre tekintettel 
a vád és védelem viszonya, a fegyveregyenlőség kér-
dése nem csupán a vádszakban és a bírósági szakban 
vizsgálandó, hanem a nyomozás tekintetében is.

A Be. rendelkezéseinek vizsgálata során felteendő 
két legfontosabb kérdés az, vajon a jogszabály valóban 
fegyvereket ad-e a vád és a védelem kezébe; illetve az, 
hogy ezek a fegyverek mennyiben tekinthetők egyen-
lőnek.

Fegyveregyenlőség  
az alapvető rendelkezések 
tükrében
Az eljárási feladatok megoszlásának elve alapján a bün-
tetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés elkülö-
nül. A vád és a védelem viszonyában azonban fontos 
már itt megjegyezni, hogy a közvádlóként fellépő 
ügyész a terheltet mentő és a büntetőjogi felelősségét 
enyhítő körülményeket is köteles az eljárás minden 
szakaszában figyelembe venni.29 Ez a rendelkezés alap-
vető jelentőségű az ügyész eljárási pozícióját tekintve, 
egyértelművé teszi ugyanis, hogy az ügyész nem min-
dig és feltétlenül a terhelt hátrányára lép fel (dönt, tesz 
indítványt, fellebbez), hanem az igazság és a törvé-
nyesség érdekében. Érdemes kiemelni, hogy ezt a kö-
telezettséget a törvény a pótmagánvádló és a magán-
vádló esetében nem írja elő, azok sértetti pozíciójára 
és közhatalmi funkciójuk hiányára figyelemmel ez 
nem is volna elvárható.

Az eljárási feladatok megoszlásának a vád és véde-
lem viszonylatában mindkét oldal számára fontos, ga-
ranciális jellegű eleme a másik oldalnak az ítélkezéstől 
való elkülönülése. A vád és a védelem – az 1/2007. BK 

28  Be. 164. § (2) bek.
29  Be. 28. § (1) bek.
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vélemény előbb idézett rendelkezéseire is figyelem-
mel – az ítélkezéstől való elkülönülésükben egyenlők.

A bíróság eljárásához és a jogorvoslathoz való jog-
nak a fegyveregyenlőség szempontjából az a szeg-
mense emelhető ki, miszerint a büntetőeljárási tör-
vény rendelkezései biztosítják, hogy az eljárás főkér-
désében – a bűnösség tárgyában – és a terhelt szemé-
lyi szabadságát leginkább érintő kérdésekben (egyes 
kényszerintézkedések, elmeállapot megfigyelése) a 
bíróság jogosult dönteni. A bíróság eljárásához pedig 
az Alaptörvény és az Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nye (EJEE) korábban hivatkozott rendelkezései elvá-
laszthatatlanul kapcsolják a törvényesség, független-
ség, pártatlanság és – szűk körű kivételekkel – a nyil-
vánosság követelményét.

A bíróság kizárólagos döntési jogköre alól látszólag 
kivételt képez a vádszakban az ügyésznek az a lehető-
sége, hogy a nyomozás megszüntetése mellett megro-
vás intézkedést alkalmazhat, illetve a vádemelést el-
halaszthatja vagy eredményes közvetítői eljárás után 
a nyomozást megszüntetheti – e döntések ugyanis 
magukban foglalják a bűncselekmény elkövetésének, 
így a bűnösségnek megállapítását is. E rendelkezések-
kel szemben azonban a terhelt jogorvoslattal élhet, 
amelynek következménye – büntethetőségi akadály 
hiányában – az lesz, hogy az ügyész vádat emel, végső 
soron tehát az ügy a bíróság elé kerül. A személyi sza-
badságot érintő kényszerintézkedések tárgyában pe-
dig az ügyész a vádemelésig ugyan hozhat bizonyos 
döntéseket, ezek azonban – az őrizet elrendelését ki-
véve – csak a terheltre kedvező irányúak lehetnek 
(például a kényszerintézkedés megszüntetése).

A bizonyítási teher (bizonyítási kötelezettség) sza-
bályának az in dubio pro reo elvével kiegészített alap-
elve, az ártatlanság vélelme, az önvádra kötelezés ti-
lalma és a védelem joga összességükben, alapelvi szin-
ten, de a konkrét eszközök megjelölése nélkül rögzítik, 
hogy az eljárás során a vádlónak kell kétséget kizáróan 
bizonyítania a tényállásszerűséget és a terhelt bűnös-
ségét is, míg a terheltre e szabályok semmilyen köte-
lezettséget nem rónak. A terhelt nem csupán az ön-
magára terhelő bizonyíték szolgáltatására, de ártatlan-
ságának bizonyítására sem kötelezhető. A bizonyítási 
kötelezettség átfordulása pedig a büntetőeljárásban 
csak igen szűk körben jelentkezhet.30 A védelem joga 
esetében további garanciális szabály az, hogy a vád 
oldalának (beleértve a nyomozati szakban a nyomozó 
hatóságot is) a Be. rendelkezései szerint aktívan elő 
kell segítenie, biztosítania kell e jog érvényesülését, 
és a védelem jogát korlátozni csak a törvényben meg-
határozottak szerint lehet.31

A terhelt törvényes védekezését segíti elő a határo-
zat, intézkedés vagy hatósági mulasztás ellen irányuló, 
gyakran azok megtámadásaként felfogott jogorvoslati 
jog is, amely valójában nem támadást, hanem a hatá-
rozatban, intézkedésben vagy mulasztásban jelent-

30  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 60–61.
31  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 63–64.

kező jog- vagy érdeksérelem elleni védekezés eszközét 
takarja. A jogorvoslati jog érvényesítéséből ugyanis a 
megtámadott határozatot hozó, intézkedést foganato-
sító vagy mulasztó hatóságnak az adott büntetőeljá-
rásban nem valamilyen közvetlen hátránya, sérelme, 
hanem a jogszerűtlenség kiküszöbölésének kötele-
zettsége, esetleg más bizonyíték beszerzésének szük-
ségessége származhat. Minden más olyan aktus, amely 
valóban a védelem oldaláról származó támadásként 
lenne felfogható – például a hatóság jogsértése miatti 
büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás kezde-
ményezése –, ha hatással is lehet az alapügy (büntető-
ügy) folyására és kimenetelére, kívül esik az alapügy 
eljárásán, ezért a büntetőeljáráson belüli fegyver-
egyenlőség szempontjából figyelmen kívül marad.

A bemutatott alapelveknek a fegyveregyenlőséghez 
való viszonya úgy foglalható össze, hogy e szabályok 
nem jelölnek meg konkrét eljárásjogi fegyvereket, és 
nem írják le azok alkalmazásának módját. A vád és vé-
delem viszonyát alapelvi szinten körülíró törvényi 
rendelkezésekben valójában a védelem kezébe adott 
pajzsokat, valamint a vád és a védelem arcvonalai közé 
felhúzott falakat, őrtornyokat látok, amelyek a törvé-
nyes vádlói (támadó) és védelmi (védekező) tevékeny-
ség alapvető kereteit szabják meg.

Ezzel szemben egy egészen új, az alapelvekkel rész-
letesen foglalkozó doktori értekezés a fegyveregyen-
lőség és a további alapelvek viszonyát abban a megál-
lapításban foglalja össze, hogy az alapelvek olyan ga-
ranciális jogok, amelyek a terhelti oldal fegyveregyen-
lőségét hivatottak biztosítani.32 Egy másik, a tisztessé-
ges eljárás alapelvét vizsgáló tanulmány lényegében 
valamennyi alapelvet a tisztességes eljárás „jogcsokra” 
alá látszik rendelni, az általa kiemelt legfontosabb el-
veknek a tisztességes eljáráshoz való viszonyát vizs-
gálva azonban éppen a fegyveregyenlőséget nem vizs-
gálja önállóan – igaz, arra sem utal, hogy lemondana 
erről az elvről.33

Fegyveregyenlőség 
az eljárási szerepek tükrében
Az eljárási szerepeket meghatározó alapvető büntető-
eljárási szabályok köréből a vád és védelem viszonya, 
a fegyveregyenlőség kapcsán egyfelől az ügyészre és 
a nyomozó hatóságra vonatkozó általános szabályok, 
másfelől a terheltre és a védőre vonatkozó rendelke-
zések emelhetők ki. Ezek a szabályok – mint a Be. sta-
tikus része – a jogszabály szerkezetében és jellegük-
ben, rendelkezéseik konkrétságában is az alapelvek 

32  Hajdu Magdolna Éva: Az akkuzatórius és az inkvizitórius büntetőeljárások 
az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. és 6. cikkeiben meghatározott 
alapjogok tükrében. Doktori Értekezés (Pécs: 2015) ajk.pte.hu/files/file/doktori-
iskola/hajdu-magdolna-eva/hajdu-magdolna-eva-muhelyvita-ertekezes.pdf

33  Farkas Henrietta Regina: A tisztességes eljárás főbb részjogosítványainak 
érvényesülése a büntetőperben Büntetőjogi Szemle 2014/1. 15–17.
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és az eljárás menetét szabályozó dinamikus rész között 
helyezkednek el.

A törvény szerint az ügyész a közvádló; a vádemelés 
feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet 
vagy nyomoz, a nyomozó hatóság által folytatott nyo-
mozás vagy elvégzett nyomozási cselekmény felett 
felügyeletet gyakorol, a nyomozást magához vonhatja, 
illetve vádat emel és a bíróság előtt a vádat képviseli, 
azzal rendelkezik, a bírósági eljárásban iratmegtekintési 
és indítványtételi joga van. A nyomozó hatóság felada-
tát a törvény lakonikusan jelöli meg, a nyomozó ható-
ság – az ügyész rendelkezése alapján vagy önállóan – 
nyomoz. A Be. számos rendelkezéséből (kényszerin-
tézkedések, bizonyítási eljárások, a feljelentés elutasí-
tásának, a nyomozás felfüggesztésének és megszün-
tetésének rendszere stb.) kitűnik, hogy a jogalkotó a 
nyomozás főszereplőjének az ügyészt tekinti, a nyo-
mozó hatóság számos jogosultságának rögzítésénél az 
ügyészre szabott rendelkezésre utal vissza. A vádeme-
lésig akkor is az ügyész az ügy ura, ha a nyomozó ha-
tóság önállóan nyomoz.

A terhelt jogosult a vele szemben folytatott eljárás 
(gyanúsítás, vád) tárgyát, továbbá eljárási jogait és kö-
telezettségeit megismerni, törvényi kivételekkel az 
eljárási cselekményeken jelen lenni és az eljárás iratait 
megismerni, a védekezésre felkészülni és a védekezés 
(törvényes) eszközeit igénybe venni, indítványokat, 
észrevételeket tenni, jogorvoslattal élni, a fogva tar-
tott terhelt jogosult meghatározott személyekkel kap-
csolatot tartani. A terhelt kötelezettségeként a Be. 43. § 
(5) bekezdése a lakó- vagy tartózkodási helye megvál-
tozása bejelentésének kötelezettségét írja elő.

A terhelt érdekében eljáró védő egyfelől külön is 
gyakorolhatja a terhelt jogait – kivéve az értelemsze-
rűen csak személyesen gyakorolható terhelti jogo-
kat –, továbbá az ügyben tájékozódhat, törvényes mó-
don adatokat szerezhet be és gyűjthet. A védő kötele-
zettségei (terhelttel való kapcsolatfelvétel, terhelt tá-
jékoztatása, védekezés eszközeinek felhasználása, ter-
heltet mentő vagy felelősségét enyhítő tények felderí-
tésének szorgalmazása, kötelező esetekben megjele-
nés vagy helyettesítés) a terhelt érdekében a védekezés 
törvényes eszközeinek maradéktalan felhasználásá-
ban foglalhatók össze. 

Az előbbi – még mindig meglehetősen általános – 
szabályok összevetéséből a fegyveregyenlőségre 
nézve az alábbi következtetések vonhatók le. Az 
ügyész és a nyomozó hatóság (a vád oldala), illetve a 
terhelt és a védő (a védelem oldala) is rendelkezik az 
ügy megismerésére és előbbre vitelére vonatkozó jo-
gosítványokkal. A vád oldalán ehhez hatósági eszkö-
zök, végső soron kényszerintézkedések is rendelke-
zésre állnak, amelyek irányulhatnak a terhelt ellen, de 
más személy (sértett, tanú, szakértő, egyéb érdekelt) 
ellen is, míg a védelem oldalán a hatósági eszközök 
hiányoznak.

Bár szabályai nem a Be.-ben találhatók, az ügyész és 
a nyomozó hatóság, illetve a védő eljárásától nem vá-
lasztható el az azokhoz kapcsolódó büntetőjogi véde-

lem. A Btk.-ban minőségi különbség jelenik meg, mi-
szerint az ügyész és a nyomozó hatóság tagja eljárása 
során hivatalos személyként lép fel, ellenben a védő 
nem hivatalos-, hanem közfeladatot ellátó személy.34 
Időről időre megjelennek ugyan a közvédői hatóság 
felállítását támogató elméletek, amelyek szerint a bűn-
ügyi védelmet mint „az anyagi igazság kihirdetésére 
szolgáló közfunkciót” hatósági személyek láthatnák 
el,35 azonban a független és szabad védői tevékenység-
nek a jelenlegi modell jobban megfelel. A készülőben 
lévő új büntetőeljárási törvény esetleges olyan megol-
dása, miszerint védő kirendelése esetén az eljáró védő 
kijelölése a területileg illetékes ügyvédi kamara fel-
adata lenne,36 nem jelenti ilyen közvédői hatóság meg-
jelenését. Aligha vitatható, hogy eljárása során a hiva-
talos személy is közfeladatot lát el, a hivatali minősége 
azonban (a hatósági kényszer lehetősége folytán) ki-
emeli a közfeladatot hivatalos minőség nélkül ellátó 
személyek köréből; ebből annak is következnie kell, 
hogy az egyforma büntetési tétel ellenére is a hivata-
los személy, illetve a közfeladatot ellátó személy sérel-
mére elkövetett bűncselekmények közül – ha azok 
csak a sértett minőségében különböznek – az előbbi 
a súlyosabb. Ez olvasható ki a két bűncselekmény alaki 
halmazatának feloldására irányadó szabályból is.37

Fegyveregyenlőség  
a Be. dinamikus részében
A nyomozás és a bírósági (alapvetően kontradiktórius) 
eljárás jellegzetességeire és a közvádló ügyésznek a 
két eljárási szakban betöltött eltérő szerepére figye-
lemmel indokolt a (köz)vádló és a védelem fegyver-
egyenlőségének kérdését is a két eljárási szak szerint 
elkülönítve vizsgálni.

Fegyveregyenlőség a bírósági 
eljáráson kívül

Az ügyész eljárási szerepéből is következik, hogy a 
nyomozati- és vádszakban ő rendelkezik az üggyel, 
ennek körében nyomozási cselekményeket végez vagy 
végeztet. A fegyveregyenlőség körében ebben az eljá-
rási szakban az ügyész cselekményeivel, jogosítványa-
ival egy tekintet alá vonhatók – a rendelkezése alap-
ján – a nyomozó hatóság által végzett cselekmények 
is. Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság (a vád oldala) 
eljárási cselekményeket végez, bizonyítási eljárásokat 
folytat le, kényszerintézkedést rendelhet el, illetve – 

34  Btk. 459. § (1) bek. 11. pont e), j)–k) alpontok, 12. pont e) alpont
35  Finkey Ferenc: A felek fogalma a büntetőperben In: Tóth Mihály (szerk.): 

Büntető eljárásjogi olvasókönyv (Budapest: Osiris 2003) 148.
36  Mátyás Ferenc: Céleg yenesben az új Be. – I. rész. (2017) jogaszvilag.hu/rovatok/

szakma/celeg yenesben-az-uj-be-i-resz
37  Kőhalmi László: A hivatalos személy elleni bűncselekmények In: Polt 

Péter (főszerk.): Új Btk. kommentár 5. (Budapest: Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyvkiadó 2013) 249.
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szükség esetén kényszer alkalmazásával is – fenntartja 
az eljárás rendjét, továbbá az ügyész egyes kényszer-
intézkedések bíró általi elrendelését kizárólagosan 
indítványozhatja.

A vád oldala hatósági jogkörben jár el. Törvényben 
szabályozott cselekményei egyfelől a törvényi keretek 
közé szorítottak, ugyanakkor közhatalom-gyakorlás-
nak minősülnek, hozzájuk állami-hatósági kényszer 
kapcsolódik. Az ügyész és a nyomozó hatóság cselek-
ményeinek kényszer-jellege nem csak a terhelt (illetve 
a terhelti státuszba még nem került elkövető) ellen 
irányulhat, de legnagyobb mértékben vele szemben 
érvényesül. E kényszer legsúlyosabb formái a kény-
szerintézkedések és a kényszerítő eszközök alkalma-
zása, valamint a titkos adatszerzés (illetve a büntető-
eljárás megindítását megelőzően a bűnüldözési célú 
titkos információgyűjtés).

Az eljárás menetét ebben az eljárási szakban a vád 
oldala határozza meg, az ő oldalán áll a nyomozástak-
tika előnyeinek kiaknázása. Ugyancsak fontos „fegy-
ver” a vád oldalán a gyanúsítás közlése, vagyis az elkö-
vetéssel megalapozottan gyanúsítható személy terhelti 
státuszba, eljárás alá vonása, amivel megnyílik például 
– az őrizeten túl – a személyi szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedések indítványozásának lehetősége. 
Ugyanakkor a terhelt is ettől az időponttól tudja teljes 
mértékben kiaknázni a törvény által a védelem joga 
keretében biztosított lehetőségeit. Eddig a pontig a 
vád oldaláról a törvényesség és a tisztességes eljárás 
követelményei nyújtanak számára védelmet, meg-
előzve például azt, hogy a vád oldala nyomozástakti-
kai okból, a törvényes védekezés akadályozása érde-
kében késlekedjen a gyanúsítotti kihallgatással az in 
personam megalapozott gyanú kialakulása után.

A vád oldalát erősíti az is, hogy az eljárása során 
mindenkit – szűkebb körben még a terheltet is – bi-
zonyos fokú együttműködésre kényszerítheti, illetve 
kényszerintézkedések alkalmazásával korlátozhatja a 
terheltnek az eljárás lefolytatását akadályozó vagy 
eredményességét veszélyeztető magatartását.

Ezzel szemben a terhelti oldal helyzete a következő-
képpen alakul. Mivel a bűncselekményt – gyakran 
előzetes kigondolás, rövidebb-hosszabb tervezés 
után – ez az oldal követi el, jellemzően előbb szerez 
arról tudomást, mint a hatóság. Ezt ugyan nem nevez-
ném a vád oldalával szembeni fegyvernek, de minden-
képpen helyzeti előnyt jelent a védelem oldalának.

Az elkövető a bűncselekmény hatóság általi észle-
lése, a büntetőeljárás megindítása vagy az azt meg-
előző esetleges titkos információgyűjtés megkezdése 
előtt, sőt, akár a bűncselekmény befejezése előtt is 
megkezdheti a saját védelmét szolgáló intézkedéseket, 
a nyomokat eltüntetheti, elmenekülhet, elrejtőzhet. 
Már a büntetőeljárás megindítása és a gyanúsítás köz-
lése előtt is igaz, ami lényegében a terhelt büntetőel-
járási pozícióját jellemzi: védekezésének törvényes 
határát az újabb bűncselekmény elkövetése jelenti. 
A hatóság előli meneküléséhez mindaddig mások se-
gítségét is igénybe veheti, amíg ezzel tettesként, köz-

vetett tettesként vagy felbujtóként bűncselekményt 
nem követ el.

Ugyancsak fontos, talán legjellegzetesebb joga a ter-
heltnek, hogy gyanúsítotti kihallgatása során és egyéb 
nyilatkozataiban a vallomástételt és a válaszadást meg-
tagadhatja. E hallgatást Bárd Károly szerint akár a vé-
dekezés megengedett módjaként, akár a védekezésről 
való lemondásként értelmezhetjük;38 támadásról, fegy-
verről azonban nem beszél. Fontos kiemelni azt is, 
hogy a terheltet – a hamis vád kivételével – igazmon-
dási kötelezettség sem terheli, e keretek között akár 
hazudhat is a hatóságnak. Ahogy Belovics Ervin fogal-
maz, a hazugság joga a védekezés egyik pillére.39 E ha-
zugság korlátjaként pedig értelemszerűen ő is a hamis 
vádat – vagyis a más ellen irányuló jogtalan támadást – 
említi.

A fizikai elrejtőzés valódi korlátja a fogolyszökés 
bűncselekményének elkövetése, ez azonban akkor jö-
het szóba, ha a terhelt már a hatóság őrizetében van, 
illetve kényszerintézkedés hatálya alatt áll.40 Ezenkí-
vül szabadon „menekülhet”, legfeljebb azzal kell szá-
molnia, hogy megtalálása, illetve elfogása esetén elő-
zetes letartóztatásának egyik különös törvényi felté-
tele megállapítható lesz.

Arról is szó volt már, hogy a terhelt jogorvoslati joga 
– bár valamilyen határozatot vagy intézkedést sérel-
mez – valójában nem a hatóság elleni fegyver, hanem 
a hatóság törvénysértésével szembeni védekezés esz-
köze, egyfajta pajzs. Ugyanez mondható el az elfogu-
latlan hatósági fellépés megakadályozására szolgáló 
kizárási indítványról is.

Ebben az eljárási szakban a védelem indítványozási, 
észrevételezési, jogorvoslati jogaival párhuzamosan 
nem találhatók meg, értelmezhetetlenek lennének 
ezek a jogok a vád oldalán, mivel éppen a vád oldalá-
nak hatóságai folytatják, alakítják az eljárást, a védelmi 
indítványoknak, észrevételeknek, jogorvoslatnak ők 
a címzettjei.

Összefoglalva az előbbieket, a büntetőeljárás bíró-
ságon kívüli szakaszában a vád oldalát a törvényi ke-
retek közé szorított, legális és legitim kényszer jel-
lemzi, amely végső soron az elkövető (a védelem) ol-
dalával szembeni fegyvernek tekinthető. Ezzel szem-
ben a védelem oldalán nem a vád oldalának hatóságai 
elleni fegyvereket, hanem a védekezést szolgáló ga-
ranciákat, mentességeket, pajzsokat találunk, amelyek 
mellé nem járul legális és legitim kényszer, és ame-
lyeknek végső határa az újabb bűncselekmény elkö-
vetése.

38  Bárd Károly: Erkölcs és büntető igazságszolgáltatás – a hallgatás joga In: 
Holé Katalin – Kabodi Csaba – Mohácsi Barbara (szerk.): Dolgozatok Erdei 
Tanár Úrnak (Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 2009) 21.

39  Belovics Ervin: Az önvádra kötelezés tilalma és a terhelti vallomástétel 
megtagadásának joga In: Eljárásjogi Szemle 2016/1. 15.

40  Btk. 283. §
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Fegyveregyenlőség a bíróság előtt

Az eljárási pozíciók, a vád és a védelem viszonya te-
kintetében a bíróság alapvetően kontradiktórius eljá-
rása lényegesen eltér a nyomozati- és vádszaktól. Itt 
már nem a vád oldala folytatja az eljárást a terhelttel 
szemben, hanem a független és pártatlan bíróság dönt 
a vádról. Megjegyzendő, hogy a fegyveregyenlőség 
tekintetében a bírói szakhoz hasonló a nyomozási bíró 
ülése is, amely a Kúria irányadó határozatában leírtak 
szerint ugyancsak kontradiktórius jellegű eljárás.41 
Különbözik ugyanakkor a büntetőbíróság (és a nyo-
mozási bíró) eljárása a polgári perektől is.

A bíróság előtt a vád és a védelem egyenlő feltéte-
lekkel élhet az indítványozás és az észrevételezés jo-
gával, továbbá egyenlők a jogaik a felszólalások során, 
beleértve a perbeszédet is. A vádlott oldalára írható 
jogintézmény – mint a favor defensionis egyik 
esete42 – az utolsó joga, ez azonban már nem a bizo-
nyítás eszköze és nem megismételt párbeszéd, a gya-
korlatban igen gyakran a bűncselekmény megbáná-
sának kinyilvánítására korlátozódik. A kérdezés joga 
is döntően egyenlő azzal a kivétellel, hogy a vád kép-
viselője kérdezhet a vádlottól (aki persze megtagad-
hatja a válaszadást), a vádlott azonban a vádat képvi-
selő ügyészhez kérdést nem intézhet.

A két oldal jelenléti joga és kötelezettsége is tulaj-
donképpen teljes. Az ügyész és a vádlott a tanácsülés 
kivételével mindig jelen lehet, ez alól kivételt a vádlott 
esetében csak igen szűk körben határoz meg a törvény 
(például a tárgyaláson elkövetett súlyos vádlotti rend-
bontás, illetve a nyomozási bíró ülésén elvégzendő 
egyes bizonyítási cselekmények esetén43). Továbbá az 
ügyész jelenléte a tárgyaláson mindig kötelező, a vád-
lotté pedig főszabályként kötelező, míg a kivételek 
döntően éppen a vádlotti akaratra vezethetők vissza 
(például ha a szabályszerűen idézett vádlott bejelenti, 
hogy nem kíván megjelenni a tárgyaláson44). Ezekben 
áll a vád és a védelem (korlátozott) ügyfélazonossága.

Ugyanakkor a büntetőeljárásban a vád és a védelem 
eljárási pozíciói teljesen kötöttek, az ügyész vádol, tá-
mad, a védelem védekezik. Bár az ügy ura ebben az 
eljárási szakban a bíró, eljárásának és érdemi dönté-
sének alapvető keretét a vádhoz kötöttség elve és a 
vádkimerítés kötelezettsége adja. A váddal pedig az 
ügyész rendelkezik. A bírósági tárgyalás kontradik-
tórius, a vádló a vádat és annak bizonyítékait kommu-
nikálja a bíró felé, a védelem a váddal szembeni 
(mentő, illetve enyhítő) érveket, kifogásokat, bizonyí-
tékokat ad elő. Ennek ellenére az eljárás továbbra sem 
a vádló és a védelem, az ügyész és a vádlott között, ha-
nem a vádlott ellen folyik.

A vádlottra vonatkozó szabályok azonban akár szi-
gorúbban – a vádlottra nézve hátrányosabban – is ala-

41  93/2011. BK vélemény 2. pont
42  Herke–Fenyvesi–Tremmel (3. lj.) 65.
43  Be. 245. § (2) bek., 247. § (1)–(2) bek., 213. § (1)–(3) bek.
44  Be. 281. § (9) bek.

kulhatnának. Belovics Ervin szerint például a terhelti 
vallomásmegtagadás joga a bírói szakban szűkíthető 
lenne oly módon, hogy amennyiben a vádlott nem vá-
lasztja a teljes hallgatást, akkor ne tagadhassa meg a 
kérdésekre történő válaszadást sem – ezzel például 
kivédhető lenne az a nem ritka helyzet, amikor a ter-
helt a vádemelést megelőzően megtagadja a vallomás-
tételt, majd a bíróság előtt az általa megismert kész 
nyomozati iratok – és a vád – ismeretében gondosan 
kidolgozza, leírja vallomását, amelyet a bíróságon fel-
olvas, majd úgy nyilatkozik, hogy a továbbiakban kér-
désekre nem válaszol; amely magatartásával jelentő-
sen megnehezíti a védekezésének ellenőrzését vagy 
cáfolatát.45

A fentiekre tekintettel úgy vélem, a vád és a véde-
lem korlátozott ügyfélazonossága jóval szűkebb annál, 
semmint hogy a vád és a védelem valódi fegyveregyen-
lőségének tekinthetnénk azt.

A fegyveregyenlőség további 
aspektusai  
a büntetőeljárásban
A vád és védelem viszonyán kívül a fegyveregyenlő-
ség vizsgálható a büntetőeljárásban megjelenő egyéb 
érdekkonfliktusok mentén is, ahol egymással ellenté-
tes érdekeltségű eljárási szereplőket, ellentétes pozí-
ciókat találunk. Ilyen kapcsolat állhat fenn a terhelti 
oldal (védelem) és a feljelentő, továbbá a terhelt és a 
sértetti eljárási pozíciók (sértett, magánfél, pótmagán-
vádló, magánvádló) között. Értelemszerűen léteznek 
azonban olyan érdekellentétek is, amelyeknél a fegy-
veregyenlőség vizsgálata szükségtelen – ilyen lehet 
például a mentő tanú és a terhelő tanú, a terhelt és a 
terhelő tanú, illetve a sértett és a mentő tanú viszonya.

A Be. 51. § (1) bekezdése szerint sértett az, akinek 
a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette 
vagy veszélyeztette. A bűncselekmény elkövetője a 
cselekményét materiális értelemben nem feltétlenül 
a saját, vagy kizárólag saját érdekében követi el, a bün-
tetőeljárásban azonban – mivel az ő cselekményét bí-
rálják el – érdeke a cselekménye által hátrányosan 
érintett sértettel eljárásjogi szempontból, az eljárás 
kimenetelét tekintve nyilvánvalóan ellentétes. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy érdekeik az eljárás min-
den aspektusát tekintve ellentétesek lennének, egy-
aránt érdekük lehet például az eljárás mielőbbi befe-
jezése.

A sértett a büntetőeljárásnak nem szükségszerű 
résztvevője, mivel egyes bűncselekmények esetében 
nem valamely – természetes vagy jogi – személy szen-
ved elsődlegesen sérelmet, hanem valamely absztrakt 
társadalmi érték, például a közbiztonság vagy a köz-
bizalom. Amennyiben a bűncselekménynek van sér-

45  Belovics (39. lj.) 16.
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tettje, a sértett eljárásjogi helyzete, így a terhelthez 
mérhető eljárásjogi viszonya attól függ, hogy ponto-
san milyen sértetti minőségben lép fel. Ezek között 
pedig – és alapvetően ez indokolja a sértettre vonat-
kozó kitekintést – megtalálhatók a sértetti vádképvi-
selet alakzatai is.

A terhelt és a feljelentő 
viszonya
A sértetti pozícióktól elkülönülten vizsgálandó a fel-
jelentő eljárásjogi helyzete, mivel a két kategória nem 
feltétlenül fedi egymást. Bűncselekmény miatt felje-
lentést bárki tehet, feljelentési kötelezettség pedig a 
hivatalos személyt, a hatóság tagját és – külön törvény 
rendelkezése alapján – a köztestületet terheli, ezektől 
különböző büntethető természetes személyt pedig 
akkor, ha a Btk. Különös Része a feljelentés elmulasz-
tását bűncselekménynek nyilvánítja.

A feljelentő „hatalma” és az elkövetővel szembeni 
fegyvere abban áll, hogy maga dönti el, tesz-e feljelen-
tést, amely alapján a büntetőeljárás megindulhat. Ezt 
a „hatalmat” azonban tompítja, hogy bárki más is te-
het feljelentést, továbbá a büntetőeljárás megindulhat 
akkor is, ha a bűncselekményt a nyomozó hatóság tagja 
hivatali hatáskörében észleli vagy a bűncselekmény-
ről a hatóság más módon tudomást szerez. A feljelentő 
továbbá nem feltétlenül általa ismert elkövetővel szem-
ben lép fel, a feljelentést ismeretlen elkövetővel szem-
ben is megteheti. Ugyancsak közömbös a feljelentés 
motivációja.

A feljelentőnek, ha nem sértettje a bűncselekmény-
nek, illetve maga nem központi államigazgatási szerv, 
további fegyvere a terhelttel szemben nincs. A sértett, 
illetve központi államigazgatási szerv feljelentő felje-
lentés elutasítása esetén e határozat elleni panasszal 
szorgalmazhatja a nyomozás elrendelését, ami – mo-
tivációjától függetlenül – nyilvánvalóan az ismert vagy 
ismeretlen elkövető ellen is irányul.

A sértett feljelentőre a feljelentés megtételét köve-
tően a sértettre (sértett tanúra) vonatkozó szabályok 
érvényesek, sértetti minősége elnyeli a feljelentői mi-
nőségét. Ha a nyomozást elrendelik és a bűncselek-
ménynek van – a feljelentőtől különböző – sértettje, 
akkor a feljelentő az eljárásban legfeljebb tanúvá válik, 
a terhelttel szemben pedig – a nyomozó hatóságon és 
az ügyészen kívül – a sértett állhat az eljárásban, az 
alább kifejtésre kerülő formákban.

A terhelt és a sértett (tanú) 
viszonya
A sértett, amennyiben nem ő képviseli a vádat és nem 
lép fel magánfélként, mint tanú vesz részt a büntető-
eljárásban. Jogállását ekkor a tanúra vonatkozó szabá-

lyok határozzák meg, kiegészülve a sértett ügymegis-
merési és ügyelőbbreviteli jogaival.46 A sértett ilyenkor 
az eljárás közreműködője, akit – szemben a terhelt-
tel – a hamis vád tilalmán kívül is igazmondási köte-
lezettség terhel, és aki jogi képviselőt vehet igénybe, 
indítványtételi és korlátozott jogorvoslati jogosultsága 
gyakorlásával szorgalmazhatja egyes eljárási cselek-
mények elvégzését, illetve az eljárás folytatását. Ön-
maga azonban a terhelttel szemben eljárási cselek-
ményt nem végezhet, és nem élhet bizonyos, közvet-
lenül a terhelt ellen irányuló indítványokkal, ame-
lyekre a törvény kizárólag az ügyészt jogosítja fel – 
ilyen például a nyomozási bíró egyes eljárásainak in-
dítványozása. A Be. 324. § (1) bekezdéséből követke-
zően továbbá a sértett tanú – aki tehát nem magán-
vádló, pótmagánvádló vagy magánfél – nem fellebbez-
het az ítélet ellen (a felmentő ítélet ellen sem!).

A korábban érintett közvetítői eljárás vonatkozásá-
ban említhető a sértett további „fegyvere” a terhelttel 
szemben, nevezetesen az, hogy ha a közvetítői eljárás-
hoz adott hozzájárulását visszavonja, a terhelttel szem-
ben a büntetőeljárást folytatni kell. Ez a következmény 
a terheltre nyilvánvalóan hátrányos, és nem mond el-
lent a törvényi követelménynek sem, miszerint a köz-
vetítői eljárás eredménye nem értékelhető a terhelt 
terhére47 – itt ugyanis valójában nem a közvetítői el-
járás eredményének értékeléséről van szó.

A terhelt és a magánfél 
viszonya
A büntetőeljárásban polgári jogi igényét érvényesítő 
magánfelet a büntetőjogi főkérdés tekintetében a sér-
tett (tanú) jogai illetik meg, a terhelthez való viszonyát 
is alapvetően ez határozza meg. Speciális többletet a 
büntetőeljárásban elbírálandó polgári jogi – lényegé-
ben kártérítési – jogviszony jelent.

Míg azonban a polgári eljárás felei – így a kártérítési 
per felperese és alperese – között a fegyveregyenlőség 
a privátautonómia jogának alapján érvényesül,48 addig 
a büntetőeljárásban a polgári jogi igény érvényesítésére 
a Be. 54. § (7) bekezdése a polgári peres eljárások álta-
lános szabályaitól eltérő három fontos rendelkezést tar-
talmaz. A terhelt a magánféllel szemben egyrészt köve-
telést nem érvényesíthet, másrészt nem élhet beszámí-
tási kifogással. Harmadrészt, a bíróság a terhelt és a 
magánfél között létrejött egyezséget nem hagyhatja 
jóvá. Ugyancsak a magánfél (sértett) előnye, hogy ő vá-
lasztja meg az igénye érvényesítésének fórumát, igaz, 
a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása mi-
att ő sem élhet fellebbezéssel.

Mindezek alapján úgy tűnik, a magánfél és a terhelt 
közötti erőegyensúly a polgári jogi igény tekintetében 

46  Be. 51. § (2), (4) bek.
47  Vö. Be. 221/A. § (5) bek.
48  Vö. 7–8. lj.



 63 

Büntetőjogi Szem
le  2018/2. szám

       
előbbi irányába mutat eltolódást. A terhelt számára 
ezért kedvezőbb lehet a polgári jogi igény egyéb tör-
vényes útra utasításának szorgalmazása. Ennek azon-
ban némiképp akadályát képezi a Be. 335. § (1) és (2) 
bekezdéseiben rögzített törekvés, miszerint a polgári 
jogi igényt a bíróság az ítéletben lehetőleg érdemben 
bírálja el, illetőleg ha a bíróság az ítéletben megálla-
pítja a bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni hát-
rány, adóbevétel-csökkenés, vámbevétel-csökkenés 
összegét, illetve a bűncselekmény elkövetési értékét, 
ezen összeg mértékéig az előterjesztett polgári jogi 
igényt – főszabályként – érdemben el kell bírálnia. Ez-
zel összefüggésben azonban Szabó Krisztián a már hi-
vatkozott művében arra hívja fel a figyelmet – és ez a 
terheltre nézve lehet kedvező –, hogy az érdemi elbírá-
lási kötelezettség elvileg nem zárja ki a polgári jogi 
igény esetén a kártérítés összege mérséklésének, illetve 
a károsult (sértett) kárenyhítési kötelezettségének el-
mulasztása következményeinek alkalmazását.49 

A terhelt és a pótmagánvádló 
viszonya
A pótmagánvádlóként fellépő sértett a vádat képviseli 
a bíróság előtt, e vonatkozásban a fegyveregyenlőség 
tekintetében a terhelthez való viszonya hasonló, mint 
a közvádló ügyésznek az eljárás bírói szakában. A pót-
magánvádló helyzete azonban annyiban gyengébb a 
közvádlóénál, hogy fellépése meghatározott eljárás-
jogi előzményekhez és szűkebb határidőhöz kötött. A 
pótmagánvádló eleve olyan ügyben lép fel, amiről a 
közvádló valamilyen okból már „lemondott”, nem in-
dítványozhatja a vádlott szülői felügyeleti jogának 
megszüntetését, a zártan kezelt iratokat nem ismer-
heti meg, nem terjesztheti ki a vádat, és a bűnügyi 
költség terén személyesen viseli az eredménytelen 
fellépésének következményeit, perújítást szűkebb kör-
ben, csak felmentés esetén, felülvizsgálatot pedig (ön-
állóan) nem kezdeményezhet, továbbá nem léphet fel 
fiatalkorúval szemben folyó eljárásban.50

A terhelt és a magánvádló 
viszonya
A terhelt és a magánvádló viszonyában a fegyveregyen-
lőség vizsgálata során a Be. 494. § (2) bekezdése lehet 
a kiindulópont, miszerint a magánvádlót a sértett jo-
gain kívül a vád képviseletével járó jogok illetik meg. 
Erre figyelemmel a vádképviselet tekintetében a köz-
vádlónak, egyebekben a sértett tanúnak – illetve pol-
gári jogi igény érvényesítése esetén a magánfélnek – 

49  Szabó (1. lj.) 34.
50  Be. 199. § (2)–(3) bek., 229. § (1) bek., 233. § (3) bek., 236. §, 312. § (1) 

bek., 343. § (6) bek., 344. § (1) bek., 409. § (1) bek. b) pont, 417. § (1) bek., 449. § 
(2) bek.

a terhelthez való viszonyáról az előző címek alatt írtak 
érvényesek a magánvádlóra is.

A magánvádas eljárás mindig magánindítványra ül-
dözendő bűncselekmény miatt folyik, a Be. 497. § (1) 
bekezdése szerint pedig feljelentésre indul meg. A fel-
jelentő a sértettől különböző személy is lehet, de a 
magánindítvány révén ilyenkor is a sértett akaratától 
függ az eljárás megindulása. A közvádlóval szemben 
a nyomozás során a magánvádlót nem illeti meg az 
önálló nyomozás vagy nyomozásfelügyelet joga, eb-
ben az eljárási szakban lényegében tanúként vesz 
részt, rendelkezési joga csupán annyiban van, hogy a 
feljelentésének visszavonása esetén az eljárást meg 
kell szüntetni.51

A magánvádló vádképviseleti jogának egyik korlátja, 
hogy az ügyész az eljárás bármely szakaszában átve-
heti tőle a vádképviseletet, igaz, ezt követően az ügyész 
a vádat már nem ejtheti, csupán annak képviseletétől 
állhat el, ami a magánvádló vádképviseleti jogának 
feléledését eredményezi.52 Amíg azonban az ügyész 
jár el, addig a magánvádló értelemszerűen nem ejtheti 
a vádat, és – véleményem szerint – nem vonhatja visz-
sza a feljelentést (vagyis nem idézheti elő kötelezően 
az eljárás megszüntetését). A magánvádló fellépését 
szorítja keretek közé az a szabály is, hogy a személyes 
meghallgatás vagy a tárgyalás magánvádló általi elmu-
lasztása – ha azt nem menti ki – vádelejtésnek minő-
sül.53

A magánvádló továbbá csak felmentés vagy az eljá-
rás megszüntetése esetén terjeszthet elő perújítási 
indítványt, illetve meghatározott esetekben, a fellé-
pése eredménytelensége esetén a bűnügyi költséget 
is ő viseli.

A viszonvád
A sértett és a terhelt fegyveregyenlőségének valódi 
területét látszólag a viszonvád jelenti, ekkor ugyanis 
a saját cselekményük tekintetében mindketten ter-
helti jogállásban vannak, a másik fél cselekményének 
tekintetében pedig a sértetti és a vádképviseleti jogo-
kat gyakorolják.54 Járulékos viszonvád esetén azonban 
a viszonvádló helyzete annyiban kiszolgáltatottabb, 
hogy saját igényének érvényesíthetősége az elsőként 
fellépő (vele ellenérdekű) magánvádló akaratától 
függ, aki pedig saját igényéről lemondva (feljelentésé-
nek visszavonásával vagy a vád elejtésével) szabadul-
hat az ellene emelt vagy emelendő vád alól is. Erre te-
kintettel a sértett és a terhelt között a halmozott eljá-
rási pozíciók azonosságából adódó fegyveregyenlőség 
tényleges terrénuma az önálló viszonvád esete, ekkor 
ugyanis mindkét fél teljesen önállóan rendelkezik a 

51  Be. 500. § (3) bek.
52  Be. 496. §, 510. § (2) bek.
53  Be. 504. § (1) bek. a) pont, 507. §
54  Be. 495. § (1)–(2) bek., 497. § (3) bek.
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maga vádjával – ennek korlátja legfeljebb az ügyész 
fellépése, a vádképviselet átvétele lehet.

Ez a fegyveregyenlőség azonban tulajdonképpen 
nem is a sértett magánvádlói pozíciója és a terhelti 
jogállás között áll fenn. A magánvádló vádképviseleti 
joga az önálló viszonvádló vádképviseleti jogával 
egyenlő, mindkettejük saját cselekménye tekinteté-
ben; míg a magánvádló terhelti jogai a viszonvádló 
terhelti jogaival egyenlők, méghozzá egymás cselek-
ményeinek vonatkozásában.

Záró gondolatok
Kiemelve végül a fegyveregyenlőségről tett leglénye-
gibb megállapításokat, elsőként rögzíthető, hogy a vád 
és védelem viszonyában a fegyveregyenlőség elvét a 
jogelmélet vezeti le a büntetőeljárás alapvető szabá-
lyaiból. Ugyanakkor e törvényi rendelkezésekben va-
lójában a védelmi oldal kezébe adott pajzsokat, a vád 
és a védelem arcvonalai közé felhúzott falakat, őrtor-
nyokat kell látnunk.

A büntetőeljárás bíróságon kívüli szakaszában a vád 
oldaláról a törvényi keretek közé szorított, legális és 
legitim kényszer mint fegyver áll szemben a védelem 
oldalán található, a védekezést szolgáló garanciákkal, 
mentességekkel, pajzsokkal, amelyek mellé nem járul 
legális és legitim kényszer. Erre tekintettel – az egyik 
oldal vonatkozásában – fegyverekről sem, azok egyen-
lőségéről pedig végképp nem beszélhetünk.

A bírói szakban a vád és a védelem egyes (indítvá-
nyozási, észrevételezési, részben a kérdezési, a jogor-
voslati) jogosítványai jószerével egyenlőnek tekinthe-
tők, ami egyfajta korlátozott ügyfélegyenlőségként 
írható le; azonban a teljesen kötött eljárási pozíciók, 
a váddal rendelkezés, vádhoz kötöttség és vádkimerí-
tés összefüggő rendszere alapján – minthogy az eljá-
rás továbbra sem a vádló és a védelem között, hanem 
a vádlott ellen folyik – nem beszélhetünk valódi fegy-
veregyenlőségről.

A közvád és védelem viszonyán kívül a fegyver-
egyenlőség vizsgálható a büntetőeljárásban megjelenő 

egyéb érdekkonfliktusok mentén is, ahol egymással 
ellentétes érdekeltségű eljárási szereplőket, ellentétes 
pozíciókat találunk. Ez a vizsgálódás azonban végső 
soron a sértetti vádképviselet kivételesnek mondható 
alakzataihoz vezet el, amelyek közül is leginkább az 
önálló viszonvád esetén merülhet fel. Ez a fegyver-
egyenlőség azonban nem a vád–védelem viszonyában, 
hanem magánvád és viszonvád, illetve védelem és vé-
delem egyező jogai között állhat fenn.

Mindezeket figyelembe véve úgy vélem, a büntető-
eljárásban a vád és védelem viszonylatában egyér-
telmű fegyverfölény mutatkozik a közvádló oldalán, 
a terhelt valóban halmozottan hátrányos helyzetben 
van. Ez azonban – a bűnüldözési, igazságszolgáltatási 
célokra figyelemmel – helyes és alapvető jellemzője 
kell legyen a büntetőeljárásnak. Mindez persze nem 
jelenti azt, hogy a terheltet teljesen ki kellene szolgál-
tatni a közvádló hatalmának. Az önkényes közhata-
lom-gyakorlásnak ugyanis egyértelmű korlátot szab-
nak a Be. konkrét rendelkezéseiben is kidolgozott, de 
az Alaptörvényben és nemzetközi jogi jogforrásokban 
is megjelenő egyéb elvek, mint az eljárási szerepek el-
különülése, a törvényesség elve, a tisztességes eljárás 
követelménye, a védelem joga és a tágabb értelemben 
vett bizonyítási teher – egyfajta garanciális zárkőként 
az in dubio pro reo elvével.

Ezekhez az elvekhez és garanciákhoz képest a fegy-
veregyenlőség – egyébként is látszólagos, bár kétség-
kívül hangzatos – elve véleményem szerint nem hor-
doz olyan valós többlettartalmat, ami ne lenne bizto-
sítható és biztosított a felsorolt további alapelvek jog-
alkotói és jogalkalmazói érvényre juttatásával. Ezek 
alapján nem mondhatjuk, hogy a fegyveregyenlőség 
elhagyása jellegében változtatná meg a büntetőeljá-
rást.

Ennek konzekvenciáit pedig kellő bátorsággal – 
akár a várhatóan hatályba lépő új büntetőeljárási tör-
vény elméleti magyarázataiban – a jogelmélet is fon-
tolóra vehetné azzal, hogy ki meri mondani, vád és 
védelem között – különösen közvád esetén – nincs és 
nem is várható el fegyveregyenlőség; akkor sem, ha 
ez a jogtudományi hagyományoktól eltérő megköze-
lítésnek látszik. 
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