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BEVEZETÉS 

 

 

Kelet-Közép-Európában, az 1989-90-es fordulatot követően mindenhol 

napirendre került valamilyen formában a múlt rendszerben történt 

igazságtalanságok nyilvánosságra hozatalának, a sértettek kárpótlásának és 

rehabilitációjának, valamint a bűncselekményeket elkövetők felelősségre 

vonásának igénye, vagyis felmerült az igazságtétel kérdése. Ez a súlyos és 

összetett probléma ugyanakkor nemcsak a volt kommunista országokban 

jelentkezett, hanem olyan nyugat-európai, latin-amerikai vagy afrikai 

országokban is, ahol a diktatórikus rezsimeket demokratikus társadalmi-

politikai berendezkedés váltotta fel.1  

Az igazságtétel – Samu Mihály megfogalmazásában – „a hatalmi döntésekkel 

és intézkedésekkel kapcsolatos káros következmények orvoslását”, „a 

hatalomgyakorlók káros tevékenységének politikai, erkölcsi és jogi 

megítélését” jelenti.2 A demokrácia humanizmusa megköveteli a diktatúra 

alatt okozott sérelmek lehetőség szerinti jóvátételét, a károsultak bizonyos 

mértékű kárpótlását. 

A visszamenőleges – a rendszerváltozásokat követő – igazságtétel 

keretében rendszerint az alábbi eszközöket veszik igénybe: a diktatúra 

áldozatainak anyagi kárpótlása, illetve erkölcsi és jogi rehabilitálása; a 

(súlyos) bűncselekményt elkövetőkkel szemben büntetőjogi felelősségre vonás 

kezdeményezése, vagy - ellenkezőleg - teljes, illetve részleges amnesztia, 

büntetlenség biztosítása; (parlamenti) bizottságok felállítása, tényfeltárás, a 

diktatúra „bűneinek” nyilvánosságra hozatala; politikai és vagyoni jogok 

elvonása az előző rendszer képviselőitől, a korábbi privilégiumok 

felszámolása. Az igazságtétel felsorolt eszközei különböző célokat 

szolgálhatnak: a megtorlást, a megbékélést és a megelőzést. 

                                                        
1 Fogarassy Edit: Visszamenőleges igazságtétel Közép-Kelet-Európában, a rendszerváltás után; 
Jogtudományi Közlöny 2001/9. 381. o. 
2 Samu Mihály: Az igazságtétel jogelméleti vonatkozásai; Magyar Jog 1994/6. 332., 337. o. 
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A visszamenőleges igazságszolgáltatás tulajdonképpen a visszamenő 

igazságtétel szűkebb, alapvetően büntetőjogi vetületét jelenti: egyrészt a 

törvénysértően elítéltek, illetve hozzátartozóik helyzetének jogi, erkölcsi és 

anyagi rendezésére, másrészt az előző rendszerben bűncselekményt elkövetők 

büntetőjogi felelősségre vonására irányul.   

A visszamenőleges igazságszolgáltatás legvitatottabb kérdése: hogyan lehet 

kezelni azokat a bűncselekményeket, melyeket a rendszerváltozás előtt 

követtek el, de abban az időben – elsődlegesen a rendszerből fakadó okok 

miatt – nem üldöztek. Egy valódi rendszerváltozás ugyanis mindig feltételezi a 

jogi, politikai, erkölcsi normák és értékpreferenciák nagy mértékű 

átalakulását, illetve átalakítását. Ez alapján egyes, korábban megengedett, sőt 

támogatott cselekedeteket az új rendszerben gyökeresen eltérően ítélhetnek 

meg, akár büntetendővé is nyilváníthatják őket.3  

Egyesek szerint az új rendszer nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy 

korábban más értékrend és más jog érvényesült, ezért nem írhatja elő az általa 

jogellenesnek minősített cselekedetek visszamenőleges üldözését. Ez ugyanis 

valójában politikai igazságszolgáltatást, a jogi eljárás politikai célokra való 

felhasználását jelentené, ami jogállamban - különösen átmenet idején - a 

jogbiztonság súlyos sérelmét eredményezheti, és megrendítheti a békés 

rendszerváltozás alapjait.  

Másrészről viszont a múlttal való szembenézés, a múlt feldolgozásának és 

lezárásának szükségessége sem szorulhat háttérbe, nem kérdőjelezhető meg a 

sértettek jogos igénye a sérelmeik orvoslására és az elkövetők felelősségre 

vonására. Az új rendszernek - valamilyen formában - mégiscsak igazságot kell 

szolgáltatnia a diktatúra idején súlyos sérelmet szenvedetteknek, valamint 

biztosítania kell, hogy hasonó jogsértések a jövőben ne fordulhassanak elő.4 

Nehéz azonban olyan, a sértettek számára is elfogadható megoldást találni, 

                                                        
3 Schlett István: Politikai megfontolások; Társadalmi Szemle 1992/1. 76. o. 
4 Egyik megoldást sem lehet ugyanakkor valamilyen eszmény alapján teljesen kizárni: A jogbiztonság 
és az igazságosság közötti értékrangsort leginkább a történelmi helyzet határozza meg. Takács Péter: 
Jog és igazságosság; Szigeti Péter – Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete; Napvilág Kiadó, 2004, 
322-323. o. 
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ami nem vezet sem boszorkányüldözéshez, sem szerecsenmosdatáshoz,5 és 

mind az igazságosság, mind a jogbiztonság követelményét kielégíti.   

A dolgozatban vizsgált kérdés az, hogy a büntetőjog, illetve a 

büntetőeljárások igénybe vehetők-e, és ha igen, alkalmasak-e ennek a célnak 

az elérésére, figyelembe véve a súlyosabb büntető törvény visszaható hatályú 

alkalmazásának garanciális tilalmát, az elévülés problémáját, továbbá a 

bizonyítási nehézségeket, vagy más eszközökkel megnyugtatóbb 

eredményeket lehet elérni.6 

  

 Az elsősorban a visszamenőleges igazságszolgáltatás gyakorlati 

aspektusára – hangsúlyosabban a (magyarországi) büntetőjogi felelősségre 

vonásra – koncentráló dolgozat az alapfogalmakat tisztázó bevezetés, továbbá 

az itt feltett kérdés megválaszolását és a kutatás eredményeként levont 

végkövetkeztetéseket tartalmazó összegzés mellett négy fejezetből áll.   

Az első fejezet a súlyosabb büntető törvény visszaható hatálya 

tilalmának elméleti hátterét, a retroaktivitásra vonatkozó eltérő álláspontokat 

mutatja be, valamint - egyetemes és magyar - jogtörténeti áttekintést nyújt. A 

második, hosszabb fejezet a XX. századi magyarországi rendszerváltozások 

kapcsán felmerült visszamenőleges igazságszolgáltatást – a büntetőjogi 

(illetve vagyoni) felelősségre vonást, valamint a rehabilitációt és a 

kompenzációt – célzó jogalkotással, továbbá az 1990 előtt lefolytatott főbb 

(büntető)eljárásokkal foglalkozik, a harmadik fejezet pedig az 1956-ban 

elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények elkövetőinek 

felelősségre vonására irányuló, 1990 után kezdeményezett ún. „sortűzpereket” 

elemzi. Végül a negyedik fejezet egyes külföldi (német, cseh, lengyel, spanyol 

és dél-afrikai) igazságtételi megoldásokat ismertet, illetve röviden kitér a 

nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonásra. 
 
 
 
                                                        
5 Jamal Benomar: Igazságosság a rendszerváltás után; Beszélő-melléklet, 1993. július 24. 3. o. 
6 Takács Péter szerint bármelyik döntés csak tragikus lehet: „az is, ha a jogot felhasználva visszaható 
hatályú törvénnyel megbüntetik azokat, akik a korábbi rendszerben súlyso bűnöket követtek el, és az 
is, ha a jogra hivatkozva ezt nem teszik meg.” Szigeti – Takács, 2004, 324. o.  



 9 

I. A SÚLYOSABB BÜNTETŐ TÖRVÉNY VISSZAHATÓ 

HATÁLYÁNAK TILALMA 

 

 

 A visszamenőleges igazságszolgáltatás kérdése szorosan összefügg a 

súlyosabb büntető törvény visszaható hatályú alkalmazásának problémájával, 

a dolgozat ezért elsőként a visszaható hatály (retroaktivitás) büntetőjogi 

tilalmának jelentőségére mutat rá. 

A fejezet első része a súlyosabb büntető törvény visszaható hatálya 

tilalmának elméleti hátterét vázolja fel, kitérve a legalitás elvére, a 

retroaktivitást elutasító, illetve elfogadó nézetekre, valamint a retroaktivitás 

problémáját sajátosan megoldó Radbruch-féle jogfilozófiai elméletre. A 

második rész általános és magyar jogtörténeti áttekintést ad napjainkig a 

nullum crimen / nulla poena sine lege elvek, illetve a tilalom alkotmány- és 

büntetőjogi megszilárdulásáról. 

 

 

1. A RETROAKTIVITÁS ELMÉLETI HÁTTERE 

 

1. 1. A nullum crimen / nulla poena sine praevia lege elvek és a legalitás  

 

A visszaható hatály tilalma, pontosabban a súlyosabb büntető törvény 

visszaható hatályának garanciális tilalma a büntetőjog két klasszikus, ma már 

nemzetközileg általánosan elismert, egymást kölcsönösen feltételező 

alapelvéből – a „nullum crimen sine lege” és a „nulla poena sine lege” 

elvekből – vezethető le.7  Az alapelvek kimondják, hogy csak az a cselekmény 

tekinthető bűncselekménynek, amit törvény annak nyilvánít („nincs 

bűncselekmény törvény nélkül”), illetve az elkövetővel szemben csak olyan 

                                                        
7 Elsőként Paul Johann Anselm Feuerbach fogalmazta meg a nulla poena sine lege és a nulla poena 
sine crimine (nincs büntetés bűn nélkül) elveket 1801-es büntetőjogi tankönyvében. Nagy Ferenc: A 
nullum crimen / nulla poena sine lege alapelvről; Magyar Jog 1995/5. 260. o. 
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büntetés alkalmazható, amit törvény előír („nincs büntetés törvény nélkül”).8  

A nullum crimen / nulla poena sine praevia lege poenali elv ezt azzal 

egészíti ki, hogy a törvénynek még a bűncselekmény elkövetése előtt kell 

rendelkeznie a bűncselekménnyé nyilvánításról és a büntetésről (nincs 

bűncselekmény, illetve büntetés előzetesen létező büntető törvény nélkül), ami 

a (súlyosabb) büntető törvények visszaható hatályának tilalmát eredményezi.9  

A tilalom fő funkciója az egyénnek az állammal szembeni védelme egyrészt a 

törvényhozó, másrészt a bírói hatalom korlátozása révén: Valamely 

cselekményt ugyanis kizárólag a jövőre nézve, az elkövetése előtt 

megismerhető törvényben lehet bűncselekménnyé nyilvánítani és büntetéssel 

fenyegetni. Az államnak kötelessége, hogy büntetőhatalma gyakorlásának 

alapvető feltételeit törvényi szinten, előre meghatározza, hiszen az egyéni 

szabadságjogok korlátozásával egyidejűleg megfelelő garanciákat is nyújtania 

kell az állampolgárok számára.10 

A visszaható hatály tilalma alóli kivételként többnyire érvényesül az 

enyhébb új törvény (lex mitior) visszamenőleges alkalmazásának 

kötelezettsége, amit a méltányosság és az emberség követelménye alapoz 

meg.11 

 

Nagy Ferenc a nullum crimen / nulla poena sine lege elvekből négy 

büntetőjogi tilalmat, illetve követelményt vezetett le, melyek szűkebb 

értelemben a büntetőjogi legalitás (törvényesség) elvének is 

megfeleltethetőek: a súlyosabb büntető törvény visszaható hatályának tilalma, 
                                                        
8 Az angolszász jogban az elv némileg eltérő jelentéstartalommal bír: Nincs bűncselekmény, illetve 
büntetés (előzetesen létező) jogi norma (szabály) nélkül. („Nothing is a crime, and no punishment may 
be imposed except as provided by law, respectively.”) Egyesek ezért a „nullum crimen / nulla poena 
sine iure” formula használatát javasolják. Kenneth S. Gallant: The Principle of Legality in 
International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2009, 12., 14. o. 
9 Szabó András hangsúlyozta, hogy „a bűncselekmény csak az lesz, mit a törvény azzá tesz” elvéből 
közvetlenül nem következik a visszaható hatály tilalma. Ez a törvényhozást kötő szabály azt mondja 
ki, hogy egy cselekményt törvénnyel kell bűncselekménnyé nyilvánítani. A „leges non ad praeterita 
sed futura ligant” (a törvények nem a múltra, hanem a jövőre szólnak) formula ad olyan értelmet az 
elvnek, ami kizárja a büntető törvény visszaható hatályát. Szabó András: Büntetőjogi dogmatika – 
alkotmányjogi dogmatika; Ünnepi tanulmányok II. Miskolc, 1997, 103. o. 
10 Az alapelvek célja „az egyén szabadsága és biztonsága érdekében az államhatalmi és a bírói önkény 
korlátozása.” (Nagy, 1995, 260. o.) 
11 A lex mitior szabálya (mercy doctrine) - a retroaktivitás tilalmával szemben - még nem vált 
nemzetközi szokásjogi szabállyá, noha széles körben elfogadott. (Gallant, 2009, 356. o.) 
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illetve az elkövetéskori törvény alkalmazásának követelménye; a határozatlan 

büntető törvény és szankció tilalma, illetve a bűncselekmény és a büntetés 

törvényi meghatározottságának követelménye; a súlyosabb elbírálást 

eredményező szokásjog és bírói jog tilalma, illetve az írott büntető törvény 

követelménye; valamint a súlyosabb elbírálást jelentő analógia tilalma.12  

K. S. Gallant szerint „a bűncselekmények és a büntetések legalitásának 

elve” több, illetve részben más büntető anyagi és eljárásjogi szabályt foglal 

magában, de ezek közül nem mindegyik általánosan elismert és alkalmazott:13 

 Csak azt a cselekményt lehet bűncselekménynek tekinteni, ami az 

elkövetése idején az elkövetővel szemben alkalmazható jog (előzetesen 

kihirdetett, írott jogszabály) szerint bűncselekmény volt.  

 Csak olyan büntetéssel lehet sújtani a cselekményt, amely az elkövetés 

idején engedélyezve volt az elkövetővel szemben alkalmazható jogban 

(előzetesen kihirdetett, írott jogszabályban).  

 Csak olyan bíróság szabhat ki büntetést, melynek hatásköre meg volt 

határozva a cselekmény elkövetése idején. 

 Nem lehet kevesebb vagy más bizonyíték alapján büntetni a 

cselekményt, mint amit az elkövetés idején felhasználhattak volna.  

 Csak olyan jog alapján lehet büntetni a cselekményt, ami elég világosan 

rendelkezett arról, hogy a cselekmény tiltott volt az elkövetése idején. 

 A jog értelmezésének és alkalmazásának következetes elveken kell 

alapulnia. 

 A büntetést személyesen az elkövetővel szemben kell kiszabni. 

Kollektív büntetetéseket nem lehet alkalmazni. 

 Minden megengedett, amit a jog nem tilt. 

A büntetőjogi legalitás elve, különösen annak legfontosabb 

alkotóeleme, a bűncselekmények és büntetések visszaható hatályának tilalma, 

mint kikényszeríthető szabály a nemzeti és a nemzetközi büntetőjogban 

                                                        
12 1. nullum crimen / nulla poena sine lege praevia 2. nullum crimen / nulla poena sine lege certa 3. 
nullum crimen / nulla poena sine lege scripta 4. nullum crimen / nulla poena sine lege stricta. Az első 
két tilalom elsősorban a törvényhozót köti, a másik kettő pedig a bírót. (Nagy, 1995, 258. o.)  
13 Gallant, 2009, 11-12. o. 
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egyaránt alkalmazandó, és a nemzetek közössége által általánosan elismert 

alapelvnek, illetve emberi jognak is tekintendő.14 A büntetőjogi legalitás a jog 

uralmát testesíti meg a társadalomban: az előzetes tudomás, illetve a 

bűncselekmények és büntetések kiszámítható alkalmazásának elvei a 

joguralom alapvető követelményeit jelentik.15 

A legalitás szigorú elvét mindazonáltal több oldalról is éri támadás: az egyik – 

a visszamenőleges igazságszolgáltatás szempontjából fontos – ellenérv szerint 

a legalitás csak „normális” körülmények között érvényesülhet kötelező erővel, 

rendkívüli vagy átmeneti időkben nem. A gonosz természete nem látható 

teljesen előre, ezért a büntetőjognak kivételesen lehet retroaktív aspektusa, de 

ilyen esetekben világosan meg kell határozni, mit tesz és miért.16 

 

A visszaható hatály garanciális tilalma a XVIII. század végétől 

fokozatosan hódított teret a nemzeti jogokban, de a világháborúk hatására 

háttérbe szorult, majd a második világháború után, a nemzetközi jogba is 

beépülve általánosan elfogadottá vált. 

Az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én elfogadta az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, melynek 11. cikke a deklarálta a nullum 

crimen / nulla poena sine praevia lege elveket: „Senkit sem szabad bűnösnek 

nyilvánítani olyan cselekedet vagy mulasztás miatt, amely az elkövetése 

időpontjában a hazai vagy a nemzetközi jog szerint nem volt bűncselekmény. 

Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint ami a 

bűncselekmény elkövetésekor alkalmazható volt.”17 

Az alapelveket az Európa Tanács keretében, 1950-ben kidolgozott Az 

Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény (Európai 

Emberi Jogi Egyezmény), majd az ENSZ Közgyűlése által 1966-ban 

                                                        
14 Gallant, 2009, 1., 3. és 8-9. o. A nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék ítéletében a nullum 
crimen sine lege elv még úgy jelent meg, mint amely nem korlátozza az államok szuverenitását, 
hanem általában az igazságszolgálgáltatás - nem kötelező erejű - elve (a principle of justice).  
15 Gallant, 2009, 15. o. 
16 Gallant, 2009, 39. o. 
17 A Nyilatkozat eredeti szövege: 11. (2) „No one shall be held guilty of any penal offence on account 
of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at 
the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was 
applicable at the time the penal offence was committed.” http://www.un.org/Overview/rights.html 
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elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

(Egyezségokmány) is megerősítette.  

Az Emberi Jogi Egyezmény értelmében: „Senkit sem szabad elítélni olyan 

cselekményért vagy mulasztásért, amely az elkövetése idején a hazai vagy 

nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem lehet a 

bűncselekmény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb 

büntetést kiszabni.” (7. cikk 1. pont) 

Az Egyezségokmány szerint: „Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani olyan 

cselekmény vagy mulasztás miatt, mely az elkövetés idején sem a belső, sem a 

nemzetközi jog értelmében nem volt bűncselekmény. Ugyanígy nem lehet 

súlyosabb büntetést kiszabni annál, mint amely a bűncselekmény elkövetése 

idején alkalmazható volt. Amennyiben a bűncselekmény elkövetése után a 

törvény enyhébb büntetés alkalmazását rendelte el, ennek előnyeit az elkövető 

javára érvényesíteni kell.” (15. cikk 1. pont)18 

A hivatkozott cikkek 2. pontjai azonban lehetőséget nyújtottak a visszaható 

hatály tilalmának feloldására akkor, ha az adott cselekmény vagy mulasztás az 

elkövetés időpontjában a civilizált nemzetek, illetve a nemzetek közössége 

által elismert általános jogelvek értelmében bűncselekménynek minősült.19  

Az 1949-es genfi egyezmények közül a III. és a IV. konvenció, 

valamint az egyezményekhez 1977-ben csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyvek, 

továbbá a Gyermek Jogairól szóló 1989-es ENSZ Egyezmény szintén 

tartalmazzák - valamilyen formában - a visszaható hatály tilalmát.20 

Gallant meggyőzően alátámasztotta, hogy a nullum crimen / nulla 

                                                        
18 A két cikk között az a különbség, hogy az Egyezségokmány az enyhébb törvény (büntetés) 
alkalmazásának kötelezettségét (lex mitior) is rögzíti. Az Európai Unió Alapjogi Chartája az 
Egyezségokmány rendelkezését vette át (49. cikk). 
19 „Ez a Cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbüntetését olyan cselekmény 
vagy mulasztás miatt, amely elkövetése idején a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek 
szerint bűncselekmény volt.” (Emberi Jogi Egyezmény 7. cikk 2. pont) 
„E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozza valamely személy bíróság elé állítását és elítélését 
olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, mely az elkövetése idején a nemzetek közössége által 
elismert általános jogelvek alapján bűncselekménynek minősült.” (Egyezségokmány 15. cikk 2. pont) 
Ezek a rendelkezések utólag „legalizálták” a nürnbergi és a tokiói ítéleteket. 
20 III. Konvenció 99. cikk (nullum crimen sine praevia lege), IV. Konvenció 65. cikk (büntető 
rendelkezések visszahatásának kizárása általában), I. Jegyzőkönyv 75. cikk 4. c) pont és II. 
Jegyzőkönyv 6. cikk 2. c) pont (nullum crimen / nulla poena sine praevia lege és lex mitior), illetve 
Egyezmény 40. cikk 2. pont (nullum crimen sine praevia lege) 
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poena sine praevia lege elvek napjainkra a nemzetközi büntetőjog általános 

elvévé, a nemzetközi szokásjog kötelező szabályává váltak.21  

 

1. 2. A visszahatást elutasító, illetve elismerő álláspontok  

 

Angyal Pál 1916-ban megjelent, „A visszaható erő az anyagi 

büntetőjogban” című – a magyar szakirodalomban máig egyedülálló – 

monográfiájában a visszaható hatály kérdésének alapos elméleti és történeti 

feldolgozását végezte el.  

A visszahatás fogalma lényegében úgy értelmezhető, hogy „az új 

jogszabály nemcsak a hatályba lépte után keletkezett életviszonyokra 

alkalmazandó, hanem azokra is, melyek annak életbelépése előtt jöttek létre.” 

Röviden meghatározva: „a régi szabály alatt keletkezett tényállásnak az új 

szabály alá vonása.”22 Ezzel szemben a visszanemhatás azt jelenti, hogy az új 

törvény a hatálybalépése előtt keletkezett tényállásokra, életviszonyokra nem 

alkalmazható, vagyis az adott cselekmény elbírálására – az új törvény 

parancsa alapján – a keletkezésekor érvényben volt régi törvény az irányadó.23 

A visszanemhatás elve mellett – az elkövetésükkor nem tiltott 

cselekmények büntetendővé tételével kapcsolatban – két megdönthetetlen érv 

hozható fel: A logikai érv szerint az állampolgárokhoz szóló büntető törvény 

életbe lépését megelőzően elkövetett cselekmény nem lehet ellentétes a 

később kiadott rendelkezéssel, a törvénybeli tilalom vagy parancs ellen ennek 

kibocsátása előtt véteni logikai képtelenség. A jogi érv abból indul ki, hogy a 

jogtalanság a bűncselekmény fogalmi eleme, így az a cselekmény, mely az 

elkövetéskor nem volt tiltott vagy parancsolt, nem lehet jogtalan és büntetendő 

sem. Ezen érvek alapján tehát – a nullum crimen sine lege elvnek megfelelően 

– egy adott cselekedetet utólag bűncselekménnyé – jogellenessé és/vagy 

                                                        
21 Gallant, 2009, 404-405. o. A második világháború utáni visszaható hatályú bűncselekmény-alkotás 
remélhetőleg egyszeri eset volt. 
22 Angyal Pál: A visszaható erő az anyagi büntetőjogban; Értekezések a philosophiai és társadalmi 
tudományok köréből; MTA, Bp. 1916, 6-7. o. 
23 Angyal megjegyezte, hogy míg a magánjogban - a szerzett jogok tekintetében - szinte kivétel 
nélküli szabály a visszanemhatás elve, addig a büntetőjogban bár uralkodónak tekinthető, inkább 
jelmondatként, mint feltétlen érvényű törvényhozási princípiumként. (Angyal, 1916, 6. o.) 
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büntetendővé – nyilvánító új büntető törvény visszahatása kizárt.24 

Abban az esetben viszont, ha a cselekményt az elkövetésekor büntetni rendelő 

törvény helyébe az ítélethozatalig új törvény lép, mely az adott cselekményt a 

korábbi szabályozáshoz képest súlyosabban, enyhébben vagy egyáltalán nem 

szankcionálja, felmerül a retroaktivitás problémája.25 

 

A legrégebbi és legelterjedtebb felfogások a szerződési teória és a 

pszichológiai kényszerelmélet alapján kizárták az új törvény visszahatásának 

lehetőségét, kivéve a jogerősen le nem zárt ügyekben, méltányosságból akkor, 

ha az új szabályozás a bűnelkövetőre nézve kedvezőbb. Grotius szerint az 

elkövető – az állammal fennálló szerződéses viszonya révén – a 

bűncselekmény elkövetésével jogot szerez arra, hogy csak olyan büntetést 

szabjanak ki rá, melyhez a szerződésben hozzájárult, vagyis amit az 

elkövetéskor hatályos törvény állapított meg.26  

A Feuerbach által kidolgozott pszichológiai kényszerelmélet szerint a 

büntetőjog célja a büntetés képzete révén az emberben rejlő bűnös hajlamok 

ellensúlyozása, vagyis lélektani kényszer által a bűnözéstől való visszatartás. 

Az elkövetőt ennélfogva csak olyan cselekményért lehet felelősségre vonni, 

illetve csak olyan büntetést lehet rá kiszabni, melyet a törvény már az 

elkövetés előtt megállapított, az emberekben keltett félelemérzet ugyanis csak 

így nyomhatja el sikeresen a bűnre csábító vágyat.27 

Az enyhébb új törvény visszaható erejét többen azzal az érvvel támasztották 

alá, hogy ha az új törvény a cselekményt enyhébben vagy egyáltalán nem 

szankcionálja, akkor az állam nem kívánhatja meg, hogy az adott cselekményt 

a régi, hatályon kívül helyezett törvény alapján súlyosabban büntessék, vagy 

                                                        
24 Bacon találó formulája - „moneat lex priusquam feriat” - szerint a törvénynek fenyegetnie kell, 
mielőtt lecsap. (Angyal, 1916, 60. o.) 
25 Angyal tehát a retroaktivitás kérdését a büntetések visszaható hatályú alkalmazásának 
problémájaként vizsgálta.  
26 Angyal, 1916, 61. o. Az elmélet kritikusai azzal érveltek, hogy egyrészt ilyen szerződés léte az 
állam és polgárai között egyáltalán nem bizonyítható; másrészt az állam elsődleges feladata a 
társadalom védelme a bűnelkövetőkkel szemben, nem pedig fordítva. Az elkövetőt megilletik ugyan 
bizonyos jogok, de semmiképp sem tekinthető egyenrangú, mellérendelt, szerződéses félnek. 
27 Angyal, 1916, 21. o. Az elmélet alapgondolata már a XVII. században, Pufendorfnál megjelent. 
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bűncselekménynek minősítsék.28  

 

A büntető törvény retroaktivitásának elvét képviselők – köztük Angyal 

Pál is – azt vallották, hogy „az új törvény elvileg mindig visszahat”: egyesek 

szerint minden esetben kivétel nélkül, mások szerint – méltányossági okokból, 

illetve az emberség követelményére tekintettel – akkor nem, ha az 

elkövetéskor hatályos törvény enyhébb, mint az új.29 

Az új törvény visszahatását egyrészt azzal indokolták, hogy a törvény – a 

szankció megállapítása tekintetében – az államhatalom önkorlátozásaként, 

illetve a bíróhoz intézett utasításként fogható fel.30 Ezt a nézetet Montesquieu 

elmélete támasztotta alá, mely a bírót csupán a világos utasításokat tartalmazó 

törvények mechanikus végrehajtójának tekintette, aki így kizárólag az 

elbíráláskor érvényben levő törvény, a hatályos szabályok alapján 

ítélkezhetett. „Ez nem egyéb, mint az abszolút visszahatás elve.”31  

A visszahatás mellett szóló másik érv szerint minden új törvény tökéletesebb, 

a megváltozott társadalmi viszonyoknak megfelelőbb szabályozást tartalmaz a 

réginél, ezért hatályba lépését követően már a „haladottabb” új törvény az 

irányadó.32  

A régi jogszabály alkalmazásának lehetősége ennélfogva csak az új törvény 

engedélyén vagy parancsán alapulhat. Az új jogszabály hatálybalépésével 

ugyanis a régi – értelemszerűen vagy az új előírások által – érvényét veszti, 

kivéve, ha az új törvény elrendeli, hogy a hatálybalépése előtt létrejött 

életviszonyok elbírálásánál a régi szabályokat kell alapul venni.33 

Különbséget kell ugyanakkor tenni a formális és a materiális 

visszahatás között. A formális visszahatás elvének hívei – a bűnelkövető 

                                                        
28 Angyal, 1916, 67. o. Ez az érv azonban ugyanilyen logikával meg is fordítható: ha az állam 
súlyosabban rendel büntetni egyes cselekményeket, akkor a korábbi, kedvezőbb szabályokat nyilván 
nem tartja megfelelőnek, így alkalmazásuk sem kívánatosnak, sem célszerűnek nem tekinthető. 
29 Angyal, 1916, 68-69. és 72. o. 
30 Angyal, 1916, 70. o. 
31 Angyal, 1916, 22-23. o. 
32 Angyal, 1916, 70-71. o. Angyal szerint tarthatatlan az a nézet, mely csak a büntetést enyhítő új 
törvényt tekinti tökéletesebbnek és azonnal alkalmazandónak.  
33 Angyal, 1916, 9. o. Grosschmid Béni is hangsúlyozta, hogy a régi törvényt mindig az új törvény 
akaratán keresztül alkalmazzuk. 
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érdekeit, valamint a társadalom egyensúlyi állapotának biztosítását szem előtt 

tartva – az elkövetéskori enyhébb vagy az ún. közbenső törvény érvényesítését 

javasolták a jogerősen még el nem bírált esetekben. Méltánytalan lenne 

ugyanis, ha a büntetés mértékét – az eljárás elhúzódásának és ez idő alatt egy 

új törvény hatályba lépésének függvényében – a véletlen vagy a bíróság 

munkájának gyorsasága befolyásolná.34  

A materiális visszahatás elve – a társadalom fokozottabb védelme, a bűntettes 

megjavítása vagy ártalmatlanná tétele érdekében – az új törvény abszolút 

visszaható erejű érvényesülését kívánja meg.35  

Jogtörténeti kutatásainak eredményeként Angyal az alábbi 

megállapításokra jutott: A nullum crimen sine lege elv és a retroaktivitás 

tilalma a XVIII. század végi természetjogi irányzat „terméke”, vagyis alig 

több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Tételes jogi megfogalmazását 

azok a francia forradalmat megelőző visszaélések indokolták, melyek során a 

büntetőjogot politikai célok eszközeként használták.  

A XIX. században ugyan határozottan törekedtek annak megerősítésére, hogy 

az új törvény az életbelépése előtt elkövetett cselekményekre egyáltalán ne 

legyen alkalmazható, de ezen „az elvi magaslatra nem emelkedett tételen” a 

törvényhozók ismételten túltették magukat. A nullum crimen sine lege 

garanciális elvet – mely a szabadságjogok egyik legerősebb biztosítéka – 

ugyanakkor minden törvény érvényre juttatja.36 Több büntető törvény 

ütközése esetén pedig a kódexek az elkövetőre legkedvezőbb szabály 

alkalmazását írják elő.37  

 

                                                        
34 Angyal, 1916, 77-79. o. 
35 Angyal, 1916, 75-76. és 80-82. o. Az abszolút visszahatás elvét Angyal szerint három esetben 
feltétlenül érvényesíteni kell: 1. „A bűntettes jól felfogott érdekében” (pl. fiatalkorúak esetén, ha a 
régi intézkedések hatástalanok); 2. „A társadalom hatályosabb védelme érdekében” (biztosító 
rendszabályok, védelmi intézkedések a közveszélyes bűntettesekkel szemben); 3. „Eminens állami 
érdek védelmében” (szükséghelyzet, hadiállapot esetén, elrettentési célból).  
36 Josef Kohler szerint egy ezzel szemben álló elv alkalmazása végtelenül sok jogtalanságra vezetne: 
különösen abból a célból lehetne visszaélni vele, hogy a politikai ellenfeleket bíróság elé állítsák. 
Doleschall Alfréd az alapelvnek alkotmányjogi jelentőséget tulajdonított a háborús büntető-
törvényjavaslatokról szóló 1915-ös cikkében; Vámbéry Rusztem szerint pedig a visszanemhatás 
integráns alkotóeleme lett az egyéni szabadságot biztosító civilizációnak. (Angyal, 1916, 56-57. o.) 
37 Angyal, 1916, 51-53. o.  
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Már a XX. század elején megjelent azonban az a felfogás, amely se a 

nullum crimen, se a nulla poena sine lege elv követését nem tartotta 

szükségesnek. Wittmann Ernő 1904-ben kifejtette, hogy a preventív célú – a 

bűncselekmények elkövetését megakadályozni kívánó – büntető törvényeket 

visszaható erővel kell felruházni, ugyanis a társadalom védelme, illetve a 

fiatalkorú elkövető „érdeke” kétségtelenül előbbre való az elkövetők szerzett 

jogánál.  

Arra a szélsőséges megállapításra jutott, hogy „a Csemegi kódex 1. és 2. §-

ában foglalt elv38 a mai korban indok nélküli”, a törvényhozás célszerűségi 

okokból sokszor megsérti az alapelveket, a jövőben pedig elfogadhatatlan 

eredményekre vezetne az alkalmazásuk.39 Végső soron azt a következtetést 

vonta le, hogy egyes törvényeknek célszerű visszaható erőt tulajdonítani, 

másoknak viszont nem. Valójában nincs is szükség – a törvényhozó kezét 

megkötő – szabályra, mert „a kérdést a törvényhozónak a viszonyok és 

körülmények gondos mérlegelése után kell eldöntenie.”40  

  

Angyal Pál a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények, 

különösen a hadiszállítások körül elkövetett visszaélések megtorlásáról szóló 

1915. évi XIX. tc. elfogadását követően írt monográfiájában igazolni akarta a 

visszaható hatályú szabályozást tartalmazó jogszabály megalkotását.41 A 

törvény az első világháború idején, kivételes körülmények között született, 

ami sokak számára indokolttá tette az általános jogelvektől – vagyis a 

Csemegi-kódexben foglalt nulla poena sine praevia lege elvtől – való 

eltérést.42 A nullum crimen sine praevia lege elvet ugyanakkor tiszteletben 

tartották.  

Az újabb háború küszöbén, 1939-ben Heller Erik is hasonló nézetet 

képviselt: „A visszaható erő tilalma logikus szükségszerűséggel csak azokban 

                                                        
38 A nullum crimen/nulla poena sine lege elvek és a legenyhébb, ún. közbenső törvény 
alkalmazásának kötelezettsége 
39 Wittmann Ernő: A büntető-törvények visszahatásáról; Jogtudományi Közlöny 1904, 392. o. 
40 Wittmann, 1904, 393. o. 
41 Angyal részt vett a törvény első szövegének kidolgozásában. Az érintett rendelkezéseket a 109. 
lábjegyzet tartalmazza. 
42 Fogarassy Edit: A büntető törvények visszaható hatályáról; Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002, 28. o. 
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az esetekben vezethető le, amelyekben az elkövetés utáni büntetőtörvény az, 

amelyik az eddig büntetéssel nem sújtott cselekményt a jogellenes 

cselekmények körébe vonta. Ha azonban az illető cselekmény már az 

elkövetés idejében is a jogellenesek közé tartozott, a visszaható erő tilalmát 

logikai úton nem lehet levezetni, még akkor sem, ha az elkövetés idejében 

fennállott jog az egyébként jogellenes cselekményt nem sújtotta büntetéssel. 

Egyedül az egyén túlzott, a közérdekkel alig összeegyeztethető védelme az, 

amire a visszaható erő tilalma támaszkodhatik.”43   

Angyal és Heller is tehát csupán a nullum crimen sine praevia lege elvet 

tartotta általánosan elismertnek, annak ellenére, hogy a Csemegi-kódex a nulla 

poena sine praevia lege elvet is egyenrangúként rögzítette.44  

Szabó András leszögezte, hogy „a nullum crimen sine lege elve a nulla poena 

sine lege elve nélkül értelmetlen: a törvény nem a megnevezéssel, hanem a 

büntetéssel fenyegetéssel tesz bűncselekménnyé.”45 

 

A második világháborúval összefüggő cselekmények miatti felelősségre 

vonás megteremtése – az addig elképzelhetetlen bűnök megbüntetése – 

érdekében született jogszabályok Európa-szerte figyelmen kívül hagyták a 

visszaható hatály tilalmát. Ausztria és Magyarország példája jól szemlélteti ezt 

a sokak által bírált törekvést. 

Ausztriában a „háborús bűncselekményekről szóló törvényt”46 megtorló 

törvénynek tartották, melynek feladata, hogy igazolja a nemzetiszocialista 

bűncselekményeket elkövetők megbüntetését. A büntetés prevenciós célja 

ellentétes a büntető törvény visszaható hatályával, ezért a szóban forgó 

törvény kivételesnek tekintendő. A büntetés célja ezekben az esetekben „az 

olyan bűn megbüntetése, amelyet nem lett volna szabad elkövetni.”47 
                                                        
43 Heller Erik: Revízió és büntetőkódex; Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt. 1939, 12. o. 
44 Ez a felfogás a Német Birodalomban az ún. „lex van der Lubbe” megalkotásához (1933. március 
29.) és a Reichstag felgyújtásával vádolt kommunista, Marinus van der Lubbe kivégzéséhez vezetett, 
vagyis – a retroaktivitást elutasítók félelmeit igazolva – a politikai ellenfelek megsemmisítésére 
szolgált. www.documentarchiv.de 
45 Szabó, 1997, 104. o. A bűncselekmény immanens tartalma a büntetendőség. 
46 Az 1945. júniusában elfogadott ún. „Kriegsverbrechergesetz” ismertetését lásd a Függelékben 
(Nemzetközi kitekintés). 
47 A törvény kommentárját idézi: Christoph Mayerhofer: A büntető törvény visszaható hatálya; 
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A megtorlás talaján álló, visszaható hatályú jogalkotás kritikája szerint: 

„Semmi sem sértheti jobban a jogérzéket, mint a jog ex post facto 

felhasználása olyan cselekménnyel szemben, mely az elkövetésekor 

összhangban volt a hatályos joggal.”48 Az új rendszer nem hagyhatja 

figyelmen kívül, hogy korábban más értékrend, más jog érvényesült, és nem 

írhatja elő az általa jogellenesnek minősített cselekmények visszamenőleges 

büntetését, mert ha ezt teszi, akkor „nem büntetőjogot, hanem megtorló jogot” 

alkot.  

 

Hazánkban a háborús és népellenes bűnösök visszamenőleges 

felelősségre vonásának hívei a nullum crimen / nulla poena sine lege 

klasszikus jogelvével szemben a nép (a becsületes emberek milliói) 

természetes igazság- és jogérzetére, az igazságos büntetés követelményére, az 

egészséges erkölcsre hivatkoztak, amely kezdettől fogva elítélte az elkövetett 

gonosztetteket.49 Hangsúlyozták, hogy a népbírósági rendeletekben foglalt 

cselekmények a büntető kódex vagy más jogszabály alapján – külön tényállás 

hiányában pedig az emberi alapjogokra és a természetjogra figyelemmel – 

mindig is büntethetők voltak.50  

A visszaható hatályú jogalkotás, illetve felelősségre vonás ellenzői 

ugyanakkor – a szintén az igazságérzetre és a keresztény humanitás elvére 

alapozták bírálatukat. Rámutattak, hogy a Csemegi-kódexben foglalt nullum 

crimen / nulla poena sine lege elv az emberi szabadság alapvető biztosítéka, a 

büntető igazságszolgáltatás egyik legszilárdabb alapja, melynek elhagyása 

beláthatatlan következményekhez vezethet.51 Egyes tényállások „nemcsak az 

                                                                                                                                                             
Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 27. o. (A nemzetiszocialisták által elkövetett 
bűncselekmények morális megfontolásból nem maradhatnak megtorlatlanul.) 
48 Theodor Rittler, osztrák büntetőjogász 1954-ben kifejtett álláspontját ismerteti Mayerhofer, 1992, 
26. o. 
49 Buzás József: A klérus állásfoglalása a háborús és népellenes bűnösök felelősségre vonásában; 
Jogtörténeti tanulmányok I. KJK, Bp. 1966, 184-185. és 187. o. 
50 Berend György: A népbíráskodás; Szeged, 1948, 246. o. Egyetlen olyan tényálladékot sem 
tartalmaz a jogszabály, melynek alaprendelkezése a Tízparancsolatban ne szerepelne. A rendelet ezért 
a különös részi tényálladékok megalkotása nélkül is elérte volna a célját, a háborús és népellenes 
jellegű cselekményeket csupán eltérő büntetéssel kellett volna sújtani. (247-248. o.) 
A népbírósági rendeletek részletes elemzését lásd a II. 2.1. fejezetben.  
51 Zékány András: Bűn és bűnhődés; Új Ember, 1946. február 17. 2. o. 
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elkövetéskori büntető jogszabályokba nem ütköző, hanem az isteni törvény 

szempontjából sem vétkes cselekményekre” is alkalmazhatóak.52  

A rendeletekben lefektetett jogelvek nélkülözik az igazságosságot, ami a 

jogállam alapja. A visszaható erő elfogadása a legnagyobb 

jogbizonytalanságot eredményezi, „mert senki sem tarthatta magát olyan 

törvényhez, ami a cselekvés elkövetésekor nem létezett, ezért a legnagyobb 

jogtalanság ily cselekményekért bárkit is felelősségre vonni.”53 

Lukács Tibor a népbíráskodást feldolgozó átfogó művében - Angyalhoz 

hasonlóan - azt az álláspontot képviselte, hogy „az új törvény formailag 

mindig visszahat”, mert a régi törvény alkalmazása mindig az új törvénytől 

függ. A visszaható erő kizárása csupán a törvény(hozó) önkorlátozásának a 

következménye, melynek mértékét mindig a jogpolitikai elvek határozzák 

meg. Ebben az esetben a jogalkotó nem élt az önkorlátozás eszközével: „A 

nullum crimen elvének feladására a népbírósági jogot a valóság 

kényszerítette.”54 

A visszaható erő tilalmának feloldását a második világháború után 

újjáéledt természetjog is alátámasztotta. A természetjog a tételes jog felett álló, 

magasabbrendű elvekre - elsősorban az igazságosságra - hivatkozva fordult 

szembe a jogot az önkény és a nyers erőszak eszközévé süllyesztő 

pozitivizmussal.  

 

1. 3. Az igazságosság és a jogbiztonság konfliktusának sajátos feloldása: a 

radbruchi formula  

 

A Német Szövetségi Köztársaságban a második világháborút követően 
                                                        
52 A büntetőhatalom határainak elmosódását csak az emberséges kegyelem intézménye, illetve a 
hivatkozott bűncselekmény-típusoknál a népbíróságok szélesebb körű mérlegelési jogkörének 
biztosítása ellensúlyozhatja. 
53 Mindszenty József hercegprímás 1945. november 23-án kelt levele a miniszterelnökhöz; Solt Pál 
(szerk.): Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez, 1. kötet, KJK Bp. 1993, 153. o. 
54 Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok (1945-50); KJK/Zrínyi Kiadó, Bp.1979, 
226-228. o. A „szocialista törvényesség” szellemében ugyanakkor a hivatalos álláspont a következő 
volt: „Szilárdan kialakultnak tekinthető ma már az az elv, hogy a törvénynek visszaható ereje nincs, a 
bűntettet az elkövetéskor hatályban levő törvény szerint kell elbírálni.” Ez alól csak az enyhébb 
törvény alkalmazása jelent kivételt. Kádár Miklós – Kálmán György: A büntetőjog általános tanai; 
KJK, Bp. 1966, 185. o. (Idézi: Lukács, 223-224. o.) 
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egy sajátos filozófiai érvrendszerre támaszkodtak a nemzetiszocialista rezsim 

törvényeinek és az azok alapján keletkezett jogviszonyoknak a megítélésekor. 

Az ún. radbruchi formula ismét előtérbe került 1990 után a kommunizmus 

idején, a Német Demokratikus Köztársaságban elkövetett bűncslekemények 

elbírálásakor. 

 

 Gustav Radbruch Törvényes jogtalanság és törvényfeletti jog című, 

1946-os tanulmányában fejtette ki az alábbi nézeteit.55 A jognak három értéket 

kell megvalósítania: a célszerűséget, a jogbiztonságot és az igazságosságot.56 

A célszerűség a legkevésbé fontos a közjó szempontjából, a jogbiztonság a 

középső helyet foglalja el. A jog kiszámíthatóságát mindazonáltal nemcsak a 

jogbiztonság, hanem az igazságosság is megköveteli. 

„Az igazságosság és a jogbiztonság közti konfliktust úgy lehetne feloldani, 

hogy a pozitív – a hatalom által biztosított – jog akkor is elsőbbséget élvez, ha 

tartalmilag jogtalan és célszerűtlen, kivéve, ha a pozitív törvények olyan 

elviselhetetlen mértékben ellentmondanak az igazságosságnak, hogy a 

törvénynek, mint helytelen jognak meg kell hátrálnia az igazságosság előtt. 

Lehetetlen élesebb határvonalat húzni a törvényes jogtalanság esetei és a 

helytelen tartalom ellenére mégis érvényes törvények között; tehetünk 

azonban egy másik megkülönböztetést: ahol még csak nem is törekednek az 

igazságosságra, ahol az egyenlőséget – ami az igazságosság lényege – 

tudatosan megtagadják a pozitív jog tételezésénél, ott a törvény nemcsak 

helytelen jog, hanem sokkal inkább nélkülözi a jogi minőséget. A jogot – a 

pozitív jogot is – nem lehet másképp definiálni, mint olyan rendet és szabályt, 

melynek értelme szerint az igazságosságot kell szolgálnia.”  

 A radbruchi formula két részből áll: az elviselhetetlenségi és a 

                                                        
55 Gustav Radbruch: Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht; Süddeutsche Juristenzeitung, 
1946, 105-108. o. http://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/jur-
zimmermann/LV_2010_2011/Koll_Radbruch_Aufsatz-SJZ_1946__105.pdf 
56 A különböző korszakokban az egyes elveket eltérően rangsorolták: a rendőrállamban a célszerűség, 
a természetjog uralma idején az igazságosság, a jogpozitivizmus hatására pedig a jogbiztonság elvét 
helyezték egyoldalúan előtérbe. Gustav Radbruch: Jogfilozófia (A jogeszme antinómiái); Varga Csaba 
(szerk.): Jog és filozófia, Akadémiai Kiadó, Bp. 1981, 236. o. (1932-ben megjelent művében a három 
elvet, mint a jogeszme alkotóelemeit még egyenértékűnek tekintette.) 
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megtagadási formulából,57 az elviselhetetlenségi formula is további két 

eljárásra bontható: egy negatívra és egy pozitívra. A negatív eljárás során 

annak megállapításáról van szó, hogy az adott törvény „elviselhetetlen 

mértékben” ellentmond-e az igazságosságnak, vagyis törvényes jogtalanságot 

testesít-e meg (falszifikáció). A pozitív eljárásban pedig azt a törvényfeletti 

jogot kell meghatározni, aminek a jogtalan törvény helyébe kell lépnie 

(verifikáció). 

A negatív módszer lényegesen könnyebb és biztosabb eredményre vezet, mint 

a pozitív eljárás. Könnyebben el tudjuk ugyanis dönteni, hogy mi a jogtalan, 

mint azt, hogy mi a jogos, mi az, ami az emberi jogoknak ellentmond, mint, 

azt, hogy mi felel meg nekik. Sokkal jobban meg tudjuk ítélni tehát, hogy mi a 

törvényes jogtalanság, mint a törvényfeletti jog. Egyfajta negatív 

természetjogról van itt szó, ami nem mondja meg, hogy mi az abszolút helyes 

jog, csak azt, hogy mi az abszolút jogtalan.58 

A pozitív eljárás során a törvényes jogtalanságot felváltó „törvényfeletti” jog 

megtalálása lényegesen nehezebb és jóval bizonytalanabb feladat. A 

törvényfeletti jog nem a pozitív jog felett álló jog, ilyen nem is létezik. 

Radbruch egész életében azt vallotta, hogy a pozitivitás szükségszerű, noha 

nem elégséges eleme a jogfogalomnak. A pozitív jog felett vagy inkább előtt 

az általános jogelvek állnak, melyek azonban még nem minősülnek jognak.59 

Ha a jogtalan törvény semmissé nyilvánításával automatikusan helyreáll a 

törvényes jogállapot, akkor nincs szükség további vizsgálódásra. Előfordulhat 

azonban, hogy joghézag keletkezik, mert nem lehet egyértelműen eldönteni, 

hogy mi lépjen a törvényes jogtalanság helyébe, és mit tekintsünk érvényes 

jognak.60 A radbruchi formula csak annyit tartalmaz, hogy a helytelen jognak 

meg kell hátrálnia az igazságosság előtt, ami elsősorban az egyenlőség elvére 

utal, de a törvényfeletti jognak más forrásai is vannak.61 

                                                        
57 Az utóbbitól azonban eltekintünk, mert ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk, meg kellene állapítanunk a 
törvényhozó akaratának irányát, ami többnyire nem lehetséges. (Kaufmann, 1995, 82. o.) 
58 Kaufmann, 1995, 85. o.  
59 Kaufmann, 1995, 85. o. 
60 A berlini falnál leadott halálos lövések tekintetében is éppen az volt a vitatott kérdés, hogy melyik 
jog alapján ítéljék meg a határőröket. 
61 Radbruch szerint az államfeletti jog kialakulása bírói szinten történik, 1949-ben az angolszász 
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Radbruch 1947-ben kifejtette, hogy „az emberi jogok teljes tagadása 

abszolút helytelen jog.”62 A törvényfeletti jognak tehát gyakorlatilag a 

legjelentősebb forrásai az emberi jogok, melyek lényegében egyetemesnek és 

a lehetséges törvényi szabályozásuk ellenére törvényfelettinek, de nem 

természetjogi jellegűnek, hanem – a szokásjoghoz hasonló kritériumok alapján 

– pozitívnak számítanak. Végül az emberi jogokhoz hasonlóan a nemzetközi 

jog általános szabályai is törvényfeletti, de pozitív jognak tekinthetők.63 

 

A radbruchi formula értelmezésekor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy Radbruch nagyon magas értéket tulajdonított a jogbiztonságnak. 

Csak különösen súlyos jogsértés esetén lehet egy törvényt érvénytelennek 

nyilvánítani, mert az igazságosság kizárólag akkor érhető el, ha ezzel a 

jogbiztonság lehető legcsekélyebb sérelme jár együtt. Egy 1947-es írásában, a 

természetjog reneszánsza idején kifejtette: „Teljesen tudatában vagyunk a 

törvényfeletti jog elismeréséből fakadó veszélyeknek. A jövőben is a 

törvényeket értéktartalmukra tekintet nélkül elismerő jogpozitivizmusé kell, 

hogy legyen az utolsó szó.”64 

 Radbruch 1949-ben azt is kifejtette, hogy a törvényfeletti jog alakjában 

– száz éves tetszhalál után – a természetjog élte meg feltámadását. 

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy a mai törvényfeletti jogot a korábbi 

természetjoggal azonosítsuk, ugyanis ez nem osztja a múltbeli természetjog 

nemzetek feletti és örökérvényű állandóságát. A természetjog újjászületése 

tagadhatatlan veszélyekkel jár. A törvényfeletti jog alakjában könnyen 

érvényre juthat a tévedés és az önkény, a törvényfeletti jogtalálás ezáltal 

súlyos veszélyt jelenthet a jogbiztonságra. A törvényes jogtalanság elfogadását 

és a törvényfeletti jog elismerését a nyilvánvaló, komolyan senki által nem 

vitatható, bűnös, törvényi formában megjelenő visszaélések legsúlyosabb 

                                                                                                                                                             
jogrendszert említette példaként, ahol a bíró nemcsak az adott esetre kötelező érvénnyel dönt, hanem 
minden hasonló jövőbeni ügyben is irányadóan. (Kaufmann, 1995, 85. o.) 
62 Bevezetés a jogfilozófiába (1947), Kaufmann, 1995, 86. o. Ez a legfontosabb utalás atekintetben, 
hogy mire alapozza Radbruch a törvényes jogtalanságot és a törvényfeletti jogot. 
63 Kaufmann, 1995, 86. o. 
64 Privatissimum der Rechtspflege (Kaufmann, 1995, 82. o.) 
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eseteire kell korlátozni.65  

 A súlyos törvényes jogtalanság tehát – a radbruchi formula alapján – 

leginkább az emberi jogokkal szembeni eklatáns ellentét révén mutatkozik 

meg. Ha a törvényes jogtalanság megsemmisítése következtében olyan 

joghézag keletkezik, amit a törvényfeletti jogra, illetve az elkövetéskor 

érvényes emberi jogokra hivatkozva nem lehet betölteni, akkor a 

törvényhozónak kell azt pótolnia a büntetés törvényi meghatározottságának 

követelményére és a visszaható hatály tilalmára figyelemmel. Más út – 

legalábbis a radbruchi formula szerint – nem járható. 

 

 

2. JOGTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

2. 1. Általános jogtörténet 

 

 Az ókori keleti jogrendszerekben – az észrevétlenül változó szokásjog 

és az isteni eredetű, az emberek által megváltoztathatatlannak tekintett, 

örökérvényű törvények uralma miatt – még nem merült fel a retroaktivitás 

problémája. Így lényegében az „abszolút visszahatás” elve érvényesült: a jogi 

normák - keletkezési idejüktől függetlenül - minden életviszonyra 

kiterjedtek.66 

 A római jogban a császárkor kezdetéig szintén visszaható ereje volt a 

büntető törvényeknek. A büntetés ugyanis eleinte nem a törvényen, hanem a 

bosszún alapult, és a bűncselekmény is nyilvánvalóan megelőzte a büntető 

törvényt. A később megjelenő törvény a bosszút büntetéssé változtatva 

visszamenőlegesen is megalapozta az állam büntetőhatalmát, és határt szabott 

a korlátlan önkénynek.  

                                                        
65 Új problémák a jogtudományban (Kaufmann, 1995, 85. o.) 
Radbruch magáévá tette a Stammler-féle „természetjog változó tartalommal” koncepciót, ami nála 
idő és hely szerint változó, nem pedig a klasszikus értelemben vett, minden ember és kor számára 
érvényes természetjogot jelent. (86. o.) 
66 Lásd Hammurapi, illetve Manu törvénykönyvét, a kínai mandzsu dinasztia idején kiadott 
törvénykönyvet, Mózes Törvényeit és a Koránt. (Angyal, 1916, 11-12. o.) 
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A császárság korában a büntető törvény már uralkodói tilalomnak, illetve 

parancsnak, a bűncselekmény pedig e paranccsal szembeni engedetlenségnek 

minősült. Megalkotása előtt azonban - természetszerűleg - megszegni sem 

lehetett a rendelkezést, ezért az csak a jövőre nézve kötelezhette az 

alattvalókat.67 A visszaható hatály tilalma végül mégsem szilárdult meg a 

római jogban, az egyes törvények ugyanis gyakran tettek kivételt az általános 

szabály alól. 

 A kánonjogban a büntetőjogi felelősségre vonás alapja az adott 

cselekményt tiltó norma léte volt, ami elvileg kizárta a visszahatást, de a 

büntetést tartalmazó új rendelkezés visszamenőleges alkalmazását már nem 

akadályozta.68 

 A Constitutio Criminalis Carolina, V. Károly 1532-es büntető 

törvénykönyve - az egységesítés jegyében - még abszolút visszaható erővel 

ruházta fel magát. A XVII-XVIII. század folyamán azonban egyre inkább 

elterjedt az a felfogás, mely szerint a bűncselekményre az elkövetéskor 

hatályos törvény az irányadó, kivéve, ha az elbíráláskor érvényben levő új 

jogszabály enyhébb rendelkezést tartalmaz.69 

   

 „A visszaható erő elvi kizárásához és ugyanekkor a nullum crimen et 

nulla poena sine lege praevia tétel felállításához” a korábban már ismertetett 

pszichológiai kényszerelmélet és a szerződési elmélet vezetett.70  

Cesare Beccaria „Bűntettekről és büntetésekről” című, 1764-ben megjelent 

művében kifejtette, hogy a bűncselekményekre csak írott törvény állapíthat 

                                                        
67 Így rendelkeztek I. Theodosius 393-ban, illetve II. Theodosius és III. Valentinianus 440-ben hozott 
törvényei. (Angyal, 1916, 15. o.) 
68 A jelenleg hatályos Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 9. kánonja értelmében „a 
törvények a jövőre vonatkoznak, nem a múltra, hacsak nem rendelkeznek bennük határozottan 
múltbeli dolgokról.” Az 1313. kánon viszont kimondja az enyhébb új büntető törvény visszaható 
alkalmazását: „Ha a büntetendő cselekmény elkövetése után a törvény megváltozik, a tettes számára 
kedvezőbb törvényt kell alkalmazni. Ha a későbbi törvény eltörli a törvényt vagy legalább a büntetést, 
a büntetés rögtön megszűnik.”   
Lásd: Erdő Péter (szerk.): A CIC hivatalos latin szövege magyar fordítással és magyarázattal; Szent 
István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp. 1986, 95. és 887. o. 
69 Angyal, 1916, 19-20. o. Az olasz praktikusok (a XVI. században a büntetőjog-tudomány első 
rendszeres művelői) egyik képviselője, Farinacius nézete szerint az elkövetéskori törvényt kell alapul 
venni, kivéve, ha az új törvény enyhíti a büntetést.  
70 Angyal, 1916, 22. o.  
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meg büntetést, a bírákat nem illeti meg a törvények értelmezésének joga, 

valamint tilos a szokásjog és az analógia alkalmazása is. A büntetéseknek a 

bűncselekmények megelőzését kell szolgálniuk, arányosnak kell lenniük az 

elkövetett bűntettekkel, és a lehető leggyorsabban kell követniük őket.71 

Montesquieu hatalommegosztás-tanából ugyanakkor az abszolút 

visszahatás elve következett. E két ellentétes felfogást tükrözték a XVIII. 

század végi és a XIX. századi büntetőkódexek is: elvetették vagy 

elismerték a visszaható erő érvényesülését. Mindkét típusú kódexben 

közös volt azonban, hogy az egymással ütköző régi és új törvény közül 

mindig az enyhébb szerinti elbírálást tették lehetővé, vagyis „a régi 

jogállapottal szemben enyhítő irányban reformáltak.”72 

 Az 1787. évi Sanctio Criminalis Josephina csak azokat a 

törvényszegéseket tartotta „criminalis”, főbenjáró véteknek, melyeket a kódex 

annak tekintett. A büntetést is csak a törvény alapján lehetett kiszabni, a 

szokásjogra tekintet nélkül.73 Az 1794. évi porosz Allgemeines Landrecht 

kimondta a visszaható hatály tilalmát és az enyhébb új törvény 

alkalmazásának kötelezettségét, amit még a jogerősen lezárt ügyekben is 

érvényesíteni kellett. Ez a tétel azonban nem a törvényhozót, hanem a bírót 

korlátozta, az abszolút uralkodó célja ugyanis a bírói hatalom visszaszorítása 

volt.74 A 19. századi német partikuláris büntető kódexek – egyesek az új, 

mások a régi büntető törvényből kiindulva – szintén az enyhébb törvény 

alkalmazását írták elő a bíróságok számára, de kizárólag a nem jogerős ügyek 

tekintetében.75  

Az 1795-ös francia büntetőtörvénykönyv, illetve ennek nyomán az 

1810-es Code Pénal kodifikálta a nullum crimen sine praevia lege elvet, a 

Code-ot életbe léptető rendelet pedig előírta az enyhébb új törvény 

                                                        
71 Cesare Beccaria: A bűnökről és a büntetésekről; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp. 
1989, 23-27., 37. és 50. o. 
72 Angyal, 1916, 23. o. 
73 Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrásai; Osiris, Bp. 1998, 199-200. o. 
74 Angyal, 1916, 24-25. o. 
75 Angyal, 1916, 29-30. o.  
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alkalmazásának kötelezettségét is.76 Az 1871. évi német birodalmi büntető 

törvénykönyv lényegében a Code szabályait vette át.77 A XIX. század végén 

azonban az a szemlélet vált uralkodóvá, hogy ezek az elvek nem a 

törvényhozót, hanem csak a bírót kötik.   

 

 Alkotmányos szinten a XVIII. század végén rögzítették a visszaható erő 

tilalmát. Először az Amerikai Egyesült Államok 1787-es Alkotmánya mondta 

ki a visszaható hatályú törvény – bill of attainder, illetve ex post facto law (a 

tett után alkotott törvény) – elfogadásának tilalmát.78 A rendelkezés célja 

elsősorban a politikai visszaélések megszüntetése és a hatalmi ágak 

elkülönítése volt.79  

Angliában gyakran alkalmaztak „act” vagy „bill of attainder”-t a politikai 

ellenfelek „likvidálására”. Ez olyan, a parlament által meghozott törvényt 

jelentett, ami az elkövetőt felségárulás miatt – szigorú jogi bizonyítás nélkül – 

bűnösnek nyilvánította, hazaárulónak bélyegezte és halálbüntetéssel sújtotta. 

Az utolsó attainder-t 1798-ban adták ki egy ír lázadó ellen, 1870-ben pedig 

végleg eltörölték az intézményt.80 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789) a büntetés 

kiszabásához a bűncselekmény elkövetése előtt alkotott, kihirdetett és 

jogszerűen alkalmazott törvényt követelt meg; a XVIII. század végi francia 

alkotmányok (1791, 1793, 1795) szintén kizárták a visszaható erő 

büntetőjogbeli érvényesülését.81 A XIX. századi Európában viszont már csak 

                                                        
76 Angyal, 1916, 27. o. 
77 Nagy, 1995, 260. o. 
78 1. cikk 9. § „No bill of attainder or ex post facto law shall be passed.” és 10. § „No state shall…pass 
any bill of attainder or ex post facto law…” Ralph Mitchell: Az Egyesült Államok Alkotmánya; 
Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1998, 191-192. o. 
Egyes tagállamok – Maryland, Virginia – alkotmányai már 1776-tól tartalmazták ezt a rendelkezést. 
(Nagy, 1995, 260. o.) 
79 Angyal szerint Észak-Amerikában gyakran előfordult, hogy törvényt adtak ki konkrét személyek 
ellen, és ebben bírói eljárás nélkül visszahatólag büntetést szabtak ki. A lábjegyzetben viszont angol 
példákra hivatkozott: pl. Strafford gróf 1641-es kivégzésére egy bill of attainder alapján. (Angyal, 
1916, 25. o.) The Act for the Attainder of the Earl of Strafford: 
http://www.constitution.org/eng/conpur029.htm 
80 http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/impeachment-attainder.htm 
81 Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának 8. cikke kimondta, hogy „senki nem kaphat más 
büntetést, mint amelyet a bűncselekmény elkövetése előtt alkotott, kihirdetett és jogszerűen 
alkalmazott törvény előír.” A Nyilatkozatot csatolták az 1791-es alkotmányhoz. 
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az 1814-es norvég és az 1827-es görög alkotmányok deklarálták a 

visszanemhatás elvét.82  

 

A XX. század első felében Európán kívül az 1917-es mexikói 

alkotmány írta elő, hogy „a törvény senkinek a sérelmére sem állapíthat meg 

visszaható hatályú rendelkezéseket”83; Európában pedig az 1919-es Német 

Birodalmi (weimari), illetve az 1931-es spanyol köztársasági alkotmány 

tartalmazta a nullum crimen sine praevia lege elvet.84 

A második világháborút követően született szocialista alkotmányok – az 

1974-es jugoszláv alkotmány85 kivételével – nem deklarálták a visszaható 

hatály tilalmát, valamint nem írták elő az enyhébb büntető törvény 

visszamenőleges alkalmazását sem.  

Az 1989-90-es rendszerváltás után elfogadott, több új közép-kelet-

európai alkotmány viszont a visszaható hatály tilalma mellett azt is kimondja, 

hogy az elkövetőre kedvezőbb új büntető törvényt, illetve enyhébb büntetést 

alkalmazni kell.86 Az 1991-es szlovén alkotmány egyrészt deklarálja a nullum 

                                                                                                                                                             
Az 1793-as francia alkotmány 14. cikke szerint „senkit sem lehet elítélni és megbüntetni, csak…a 
bűntett elkövetése előtt kihirdetett törvény alapján. A törvény, mely a létezése előtt elkövetett 
bűncselekményt büntetne, zsarnoki lenne és a törvénynek visszaható erőt tulajdonítani bűntett lenne.” 
(Lásd: Kovács István - Szabó Imre (szerk.): Az emberi jogok dokumentumokban; KJK Bp. 1976, 
119., 131. o.) Az 1795-ös alkotmány 14. cikke rögzítette, hogy „semmilyen törvénynek, se 
büntetőnek, se polgárinak, nem lehet visszaható ereje.” (Angyal, 1916, 27. o.) 
82 Angyal, 1916, 28. o. 
83 14. § (Az emberi jogok dokumentumokban, 171. o.) 
84 Weimari alkotmány 116. cikk: „Valamely cselekmény csak abban az esetben sújtható büntetéssel, 
ha annak büntethetőségét már a cselekmény elkövetése előtt törvényesen megállapították.”  
Spanyol alkotmány 28. cikk: „Senkit sem lehet megbüntetni olyan bűncselekmény miatt, amelyet az 
elkövetése után életbe lépett törvény rendelt büntetni.” (Az emberi jogok dokumentumokban, 203. és 
224. o.) 
85 Jugoszláv alkotmány 181. § „Senki sem büntethető olyan cselekmény miatt, amelyet elkövetése 
előtt sem törvény, sem törvényen alapuló jogszabály nem minősített büntetendő cselekménynek, és 
amelyre nem volt büntetés előírva. Bűncselekményeket és büntetéseket csak törvénnyel lehet 
megállapítani.” 221. § „A büntetendő cselekményeket a cselekmény elkövetése idején hatályos 
törvény vagy más jogszabály alapján kell megállapítani és büntetni, kivéve, ha az új törvény, illetve 
jogszabály kedvezőbb az elkövetőre nézve.” (Az emberi jogok dokumentumokban, 333. és 339. o.) 
86 1998-as albán alkotmány 29. cikk, cseh alkotmány / alapvető jogok és szabadságjogok chartája 40. 
cikk (6), 2007-es montenegrói alkotmány 33, 34. cikk, orosz alkotmány 54. cikk (2), román 
alkotmány 15 cikk (2), szlovák alkotmány 50. cikk (6) a kedvezőbb büntető törvény, illetve észt 
alkotmány 23. cikk, horvát alkotmány 31. cikk, 2006-os szerb alkotmány 34. cikk az enyhébb büntetés 
tekintetében. A macedón alkotmány általánosságban is kizárja a törvények visszaható hatályát és 
elrendeli a kedvezőbb törvény alkalmazását (14. és 52. cikk). Lásd: Tóth Károly (szerk.): Kelet-
Európa új alkotmányai; JATE ÁJK Szeged 1997; http://www.president.al/english/pub/kushtetuta.asp, 
http://www.mfa.gov.rs/Facts/UstavRS_pdf.pdf 
http://www.comparativeconstitutionsproject.org/files/Montenegro_2007.pdf 
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crimen / nulla poena sine praevia lege elvet, és az enyhébb büntető törvény 

alkalmazásának kötelezettségét, másrészt rögzíti a jogszabályok visszaható 

hatályának általános tilalmát, ami csak törvény által és kizárólag közérdekből 

oldható fel, ha szerzett jogokat nem sért.87  

Nyugat-Európában a „szegfűs” forradalmat követően megalkotott 1976-

os portugál alkotmány – a visszaható hatály tilalmának elismerése mellett – 

rendelkezik arról is, hogy az elkövető szempontjából kedvezőbb büntető 

törvények visszamenőleg alkalmazandóak.88 Az európai alkotmányok 

többsége a XX. század második felében deklarálta a nullum crimen és/vagy a 

nulla poena sine (praevia) lege elvet.89  

Gallant az egyes országok jogi normáit részletesen összehasonlító 

elemzése alapján arra a megállapításra jutott, hogy a második világháború után 

csak az államok kisebb részében volt alkotmányos rendelkezés a retroaktivitás 

tilalmáról, napjainkban ugyanakkor tulajdonképpen - valamilyen formában - 

minden állam elfogadta a bűncselekmények és a büntetések visszaható 

                                                                                                                                                             
http://www.sobranie.mk/en/default.asp?ItemID=9F7452BF44EE814B8DB897C1858B71FF 
87 Szlovén alkotmány 28. cikk - A törvényesség elve a büntetőeljárásban: „(2) A bűncselekményeket 
és a büntetéseket a cselekmény elkövetése idején hatályos törvény szerint állapítják meg, kivéve azt az 
esetet, ha az újabb törvény kedvezőbb a tettesre nézve.” illetve 155. cikk. (Kelet-Európa új 
alkotmányai, 335. és 353. o.) 
88 A 29. cikk a nullum crimen / nulla poena sine praevia lege elvek hatályát kiterjeszti a biztonsági 
intézkedésekre is. Kovács István - Tóth Károly (szerk.): Nyugat-Európa legújabb alkotmányai; KJK 
Bp. 1990, 232. o.  
89 Nullum crimen / nulla poena sine praevia lege: ciprusi alkotmány 12. cikk (1), finn alkotmány 8. 
cikk, görög alkotmány 7. cikk (1), máltai alkotmány 39. cikk (8), moldáv alkotmány 22. cikk, 
monacói alkotmány 20. cikk, norvég alkotmány 96, 97. cikk, svéd alkotmánytörvény a kormányzatról 
2. fejezet, 10. cikk. A francia alkotmány preambuluma deklarálja az 1789-es Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozatában megerősített emberi jogok elfogadását. 
Nullum crimen sine praevia lege: bolgár alkotmány 5. cikk (3), holland alkotmány 16. cikk, ír 
alkotmány 15. cikk 5.(1), 1997-es lengyel alkotmány 42. cikk, magyar alkotmány 57. § (4), német 
alaptörvény 103. cikk (2), olasz alkotmány 25. cikk, spanyol alkotmány 25. cikk (1). 
Nulla poena sine lege: belga alkotmány 14. cikk, litván alkotmány 31. cikk. 
A nemzetközi szerződésekre utalva: bosnyák alkotmány 2. cikk (2), lett alkotmány 89. cikk.  
Források: Kovács István (szerk.): Nyugat-Európa alkotmányai, KJK Bp. 1988; Trócsányi László – 
Badó Attila (szerk.): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, KJK Bp. 2005; Nyugat-Európa 
legújabb alkotmányai és Kelet-Európa új alkotmányai. Az interneten az alkotmányok szövege angolul 
megtalálható (néha több - egymásnak ellentmondó - változatban).  
http://www.constitution.ie/constitution-of-ireland/default.asp (a hivatkozott cikk magyar szövege 
félrefordítást tartalmaz.) http://www.servat.unibe.ch/icl/bk00000_.html  
http://www.stortinget.no/en/In-English/About-the-Storting/The-Constitution/The-Constitution/ 
http://www.president.md/const.php?page=8210&lang=eng#8210  
http://www.gouv.mc/devwww/wwwnew.nsf/1909$/036c62fe5f92f2efc1256f5b0054fa42fr?OpenDocu
ment&3Fr 
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hatályának tilalmát.90  

 

2. 2.  Magyar jogtörténet 

 

 Hazánkban először Mátyás király 1486-os 6. dekrétumának (Decretum 

maius) preambuluma rendelkezett az általa alkotott törvények hatályáról: 

„…mindig elménkben forgattuk, és váltig szívünkön hordtuk, hogy azokat a 

rendetlenségeket és megvetett visszaéléseket, melyek ebben az 

országban…eddig – főképp a törvényszékeken – előfordultak, 

megszüntethessük és kiirthassuk, és hogy olyan üdvös, olyan állandó 

szabályokat és dekrétumokat alkothassunk,…amelyeket mindenki örök időkre 

törvényekül és írott jogul ismerjen el, és a maga fejéből soha senki meg ne 

változtathassa, vagy azokkal ellenkező új törvényeket ne hozhasson, amint ez 

eddig minden új király elismerése alkalmával megtörtént.”91 Ezt az előírást 

azonban Mátyás halála után nem vették figyelembe. 

 Werbőczy Tripartituma (1514) egyfelől kimondta, hogy „a rendelmény 

nem kötelez a múltra, hanem csak a jövendőre nézve”, kivéve, ha a régibb 

törvényt (rendelményt) megszüntető új törvény kifejezetten elrendeli, hogy 

visszahatólag is alkalmazni kell (7. §). Ezek szerint az új törvény csak akkor 

hat vissza a régebben keletkezett tényállásokra, ha a törvényhozó így 

rendelkezik, egyébként nem. Másfelől viszont a 10. §-ban az abszolút 

visszahatás elvét is rögzítette: „…midőn új törvények hozattak: akkor 

szerintük kell ítélni, akár szigorúbbak, akár szelidebbek legyenek az 

előbbenieknél.”92  

Később valószínűleg a visszahatás elve érvényesült a III. Ferdinánd 

által 1656-ban, Alsó-Ausztria részére kiadott Praxis Criminalis nyomán, mely 

                                                        
90 A többség alkotmányos rendelkezést, más országok törvényi vagy más szabályt hoztak a visszaható 
hatály tilalmáról, egyes államok pedig a tilalmat deklaráló nemzetközi szerződés(ek)hez csatlakoztak. 
(Gallant, 2009, 241. o.) Gallant egyes országokra vonatkozó megállapításait azonban - mint minden 
szakirodalmat - fenntartással kell kezelnünk: kétszer is tévesen hangsúlyozza, hogy – a többi 
kommunista országtól eltérően – Magyarország alkotmányának 57. § (4) bekezdése 1949-től 
tartalmazta a nullum crimen sine praevia lege elvet. (Gallant, 2009, 240. és 268. o.) 
91 2. § Corpus Iuris Hungarici; Franklin-Társulat, Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 
1899, 405. o. 
92 Werbőczy István: Tripartitum; Téka Könyvkiadó, Bp. 1990, 284. o. 
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jelentősen hatott a magyar büntető bíróságok joggyakorlatára.93 

 

 Az első magyar büntetőkódex-tervezet, a törvény uralmának 

megteremtésére és az egyén jogainak védelmére törekvő 1795-ös 

büntetőtörvény-javaslat a kihirdetését követően hatálytalannak nyilvánított a 

kódexben foglalt szabályokkal ellentétes vagy eltérő tartalmú minden 

megelőző törvényt.94 

 A felvilágosodás szellemében alkotott 1843. évi javaslat lényegében 

megfogalmazta a nullum crimen / nulla poena sine lege elvet: „1. § Bármely 

cselekvés vagy mulasztás csak annyiban tekintethetik bűntettnek és vonathatik 

büntetés alá, amennyiben az ellen büntetést rendel a jelen törvény.” A büntetés 

nemei tekintetében azonban a visszahatás elve érvényesült, ugyanis a törvény 

kizárta az általa nem szabályozott büntetési nemek alkalmazásának lehetőségét 

(17. §).95 

 

Részletesebb elemzést igényel a szabadságharc idején meghozott ún. 

vésztörvény, melynek visszamenőleges alkalmazását rendelte el az 

Országgyűlés. A képviselőház által 1849. február 13-án elfogadott 1849. évi I. 

tc. felhatalmazta az akkori kormányt, a Honvédelmi Bizottmányt rögtönítélő 

(hadi és polgári) vegyes bíróságok alakítására, melyek a törvényben felsorolt, 

„honárulást” megvalósító bűncselekmények elkövetőivel szemben 

ítélkezhettek.96 A vésztörvényszékek öt tagját (polgári vagy katonai személy 

elnök, illetve két-két polgári és katonai egyén), valamint a közvádlót a 

Honvédelmi Bizottmány nevezte ki. A rögtönítélő eljárás nyilvánosságát, 

illetve a védelem jogát biztosították. A vádlott egyhangú elmarasztalása esetén 

a bíróság csak halálbüntetést szabhatott ki, amit három órán belül végre kellett 

                                                        
93 Angyal, 1916, 32. o. 
94 A korábbi törvények alkalmazását csak azokkal szemben engedte meg, akik a kódex kihirdetésétől 
számított hat hónapon belül már vizsgálat alatt álltak. Hajdu Lajos: Az első (1795-ös) magyar 
büntetőkódex-tervezet; KJK, Bp. 1971, 389. o. 
95 „A büntetéseknek olyan nemei, melyek a fennebbi 8. §-ban megemlítve nincsenek, ezentúl 
semmiféle büntető közkereseti esetben alkalmazhatók nem lesznek.” (Angyal, 1916, 33-34. o.) 
96 5. § (A bíróság polgári, egyházi és katonai egyénekkel szemben is eljárhatott, kivéve a 18 év 
alattiakat, az őrülteket és a terhes nőket.) 
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hajtani; fellebbezésnek vagy kegyelemnek nem volt helye.97  

A Honvédelmi Bizottmány 1849. április 14-én rendeletet adott ki, 

melynek értelmében a törvényszékeknek nem a cselekmény elkövetésének 

időpontját, hanem az elkövetők „befogatásának” idejét kell szem előtt 

tartaniuk, vagyis a törvény hatályba lépése óta elfogott egyénekre a 

vésztörvényt kell alkalmazni.98 A képviselőház – az Igazságügy-minisztérium 

egyik vezetőjének javaslata nyomán – 1849. május 3-án határozatot fogadott 

el, mely szerint a vésztörvényben felsorolt vétségekkel terhelt személyek 

akkor is a rögtönítélő vegyes bíróság eljárása alá tartoznak, ha tettüket a 

törvény keletkezése előtt követték el. A felsőház által május 5-én megerősített 

országgyűlési határozat (a vésztörvény novellája) tehát abszolút visszaható 

erővel ruházta fel a törvényt.99 

A javaslat komoly vitákat váltott ki a képviselőházban. Ellenzője, 

Kazinczy Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy „a törvényt specialitásokra 

alkalmazni akarni, ellene van…a törvényhozás feladatának, mely oly 

labirintba fog vezetni, melyben a büntető igazság nem volna egyéb, mint 

pártfegyver.”100 Az igazságügy-miniszter, Vukovics Sebő viszont kifejtette, 

hogy a vésztörvény nem hozott létre új bűncselekményt, hiszen az abban 

felsorolt vétkeket mindenkor hazaárulásnak tekintették. A visszahatásnak „a 

törvény lényegére nézve nincs helye, azonban az eljárás megváltoztatása a 

                                                        
97 Az üléseit később megkezdő felsőház a törvényt csak március 19-én „hagyta jóvá”, elállva 
észrevételeitől, mert szükségesnek látta, hogy a már életbeléptetett vésztörvény továbbra is 
fennmaradjon. Beér János (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés, Akadémiai Kiadó, 
Bp. 1954, 720. o. 
98 A képviselőház május 3-án tartott CLXXX. ülésének jegyzőkönyve (Beér, 1954, 418. o.). Ez a 
rendelet viszont azt eredményezte, hogy az 1849. február 13. előtt elfogott, a vésztörvényben 
meghatározott cselekményt elkövetett személyek felett a rögtönítélő bíróságok nem ítélkezhettek, 
mely problémára a nagyváradi törvényszék hívta fel a figyelmet. 
99 A felsőház május 5-én tartott LV. ülésének jegyzőkönyve: „Felvétetett a képviselőháznak f. évi 
május 3-án 1058 szám alatt hozott, s a felsőházhoz tárgyalás végett átküldött, s a vésztörvényeket 
érdeklő határozata, miszerint a rögtönítélő vegyes törvényszék eljárását szabályozó 852. sz. alatt 
hozott országgyűlési határozat által, az abban elősorolt hazaárulási vétségekre nézve a rendes bíróság 
eljárása felfüggesztve lévén: mind azon egyének, kik a rögtönítélő bíráskodási törvényben elősorolt 
vétségi esetekkel terheltetnek, bár tettük vagy befogatásuk a törvény keletkeztét megelőző időre esnék 
is, a rögtönítélő vegyes bíróság eljárása alá tartoznak.” (Beér, 1954, 518. o.) 
100 Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga; KJK Bp. 1959, 185. o. 
„Vannak bizonyos dolgok, bizonyos elvek, melyet soha és semmi áron nem lehet megengedni a 
törvényhozásnak, hacsak nem akarja, hogy az erkölcsi alap, mely létezését fenntartja, egyszersmind 
össze ne omoljék.” 
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múltra nézve is áll.”101 A törvény a magyar haza, alkotmánya, önállósága, 

területi épsége elleni fegyveres támadást, az ellenséggel való együttműködést, 

a hadsereg működésének szándékos akadályozását, valamint az országgyűlés 

határozatainak (intézkedéseinek) való tettleges ellenszegülést rendelte 

büntetni, ezáltal nyilvánvalóan az új rendszert – az Ausztriától elszakadni 

akaró magyar államot – védte. A részben új (tartalmú) cselekmények halállal 

való visszamenőleges büntetése ellentétben állt a garanciális büntetőjogi 

alapelvekkel. 

1849 márciusától június végéig 18 vésztörvényszék működött, melyek 

összesen 122 vádlottat ítéltek halálra, 107-et felmentettek, 138 ügyet pedig 

rendes bíróságokhoz tettek át.102 Sokat ártott a román, illetve szász 

nemzetiségekkel való megbékélés esélyének, hogy 1849. május 11-én a 

kolozsvári vésztörvényszék – Bem József amnesztiarendeletei és személyes 

menlevele ellenére – halálra ítélte és kivégezte Stephan Ludwig Roth, szász 

lelkészt a vésztörvény meghozatala előtt, „a magyar haza alkotmánya, polgári 

szabadsága és független állása” ellen elkövetett cselekményekért.103  

 

A szabadságharc leverését követően, 1852-ben életbe lépett osztrák 

büntető törvénykönyv „a bűntettek, vétségek és kihágások iránt” az új törvény 

visszamenőleges alkalmazását rendelte el kötelező jelleggel, hatályon kívül 

helyezve a birodalom bármely részében addig fennállt törvényeket, 

rendeleteket és szokásokat.104 

Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok 1861-ben újra bevezették az 

1848 előtti magyar törvényeket: „A magyar büntetőtörvények és törvényes 

gyakorlat, az osztrák büntető törvénynél szelídebbek lévén, azok szerint 

lesznek a magyar törvények visszaállítása előtt elkövetett bűntettek és 

                                                        
101 Sarlós, 1959, 186. o. 
102 Sarlós, 1959, 170. o. A halálra ítéltek közül csak 14 volt magyar nemzetiségű. (171. o.) 
103 A lelkészt, aki korábban császári biztos volt, és ellenezte Magyarország és Erdély unióját, Csány 
László erdélyi kormánybiztos utasítására – Bem Erdélyből való ideiglenes távozását követően – 
tartóztatták le 1849. április 21-én. Roth bírái a legközvetlenebb politikai ellenfelei voltak. Sárközi 
Zoltán: Megjegyzések Stephan Ludwig Roth perének történetéhez; Századok 1962/3-4. 606. o. 
Bem június elején felfüggesztette az erdélyi vésztörvényszékek működését. (Sarlós, 1959, 218.) 
104 A magyar állam- és jogtörténet forrásai, 1998, 342. o. 
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kihágások is elítélendők.” A 9. §-ban foglalt szabály tulajdonképpen az 

enyhébb büntető törvény visszahatásának érvényesülését jelentette.105  

  

A bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk (Csemegi-

kódex) 1. §-a kodifikálta a nullum crimen / nulla poena sine praevia lege 

elveket: „Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény képez, melyet a 

törvény annak nyilvánít. Bűntett vagy vétség miatt senki sem büntethető más 

büntetéssel, mint amelyet arra, elkövetése előtt, a törvény megállapított.”106  

A visszanemhatás elve alóli kivételként a kódex 2. §-a előírta az ún. 

„legenyhébb, közbenső” törvény visszaható hatályú alkalmazását: „Ha a 

cselekmény elkövetésétől az ítélethozásig terjedő időközben egymástól 

különböző törvények, gyakorlat vagy szabályok léptek hatályba: ezek közül a 

legenyhébb intézkedés alkalmazandó.” E rendelkezések az 1879. évi XL. tc. 

értelmében a kihágásokra is vonatkoztak.107 

A Csemegi-kódexet életbe léptető 1880. évi XXXVII. tc. a 

büntethetőség, illetve a büntetések végrehajtásának elévülési idejére az új 

törvény alkalmazását rendelte, kivéve, ha a régebbi kedvezőbb. Az elévülés 

félbeszakítása, illetve kizárása tekintetében viszont kizárólag az új törvény 

volt irányadó.108 

 

 A XX. században a világháborúk és az azt követő politikai fordulatok 

határozták meg az alapelvek „sorsának” alakulását. A hadviselés érdekei ellen 

elkövetett bűncselekmények megtorlásáról szóló, már említett 1915. évi XIX. 

                                                        
105 Angyal, 1916, 34. o.  
106 A kódex miniszteri indokolása szerint „ezen szakasz által két nagy elvi szabály - az egyéni 
szabadság biztositékának két lényeges föltétele czéloztatik bejegyeztetni büntetőtörvénykönyvünkbe, 
mely föltételek a törvénynek mintegy homlokzatára iratván, ez által a jogállam első rendü 
követelményeinek hatályra emelése, büntetőtörvénykönyvünk bevezető szabályát képezendi…A 
büntettnek, valamint a büntetésnek előföltétele a positiv törvény. Ez a fentebbi két szabálynak rövid 
tartama!” 
107 A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról, 1879. évi XL. tc. 12. § 
108 1880. évi XXXVII. tc. 32. § „A magyar büntetőtörvénykönyvek hatályba lépte előtt elkövetett 
büntetendő cselekmények büntethetősége az ezen törvénykönyvekben meghatározott idő alatt évül el, 
amennyiben a korábbi jogszabályok rövidebb elévülési időt nem állapítottak meg. Az elévülés 
félbeszakítására vagy kizárására nézve az előbbi törvényekben megállapított, de a magyar büntető 
törvénykönyvekbe fel nem vett feltételek hatálytalanok. Ugyanezen szabályok állanak a 
büntetéseknek a magyar büntetőtörvénykönyvek hatálybalépte előtt megkezdett elévülésére is.” 
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tc. 24. és 25. §-a egyértelműen visszaható erővel rendelkezett, ugyanakkor 

elismerte a nullum crimen sine lege elvet, és korlátozta a legsúlyosabb 

büntetések visszamenőleges kiszabását.109 

 Az első világháborút követően elfogadott, a háborúval kapcsolatban 

felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről szóló 1919. évi XXIII. 

néptörvény 1. §-a abszolút visszaható hatályú rendelkezést tartalmazott: a 

büntetőjogi felelősségre vonás alapjául szolgáló egyes cselekményeket – a 

világháború előidézésében vagy továbbfolytatásában való szándékos vagy 

gondatlan részvételt – az elkövetésük után nyilvánította bűncselekményekké, 

vagyis áttörte a nullum crimen sine praevia lege garanciális elvét. 

Az 1920. évi III. tc. jóváhagyta az Osztrák-magyar bank által 

kibocsátott bankjegyek felülbélyegzése tárgyában a minisztérium részéről tett 

rendelkezéseket. A törvény által megállapított egyes büntető rendelkezések – 

köztük új bűncselekményi tényállások – hatályát visszamenőleg kiterjesztették 

a törvényben jóváhagyott rendelet hatályba lépésének napjától elkövetett 

bűncselekményekre is.110 

A büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 

1928. évi X. tc. (az ún. II. Büntetőnovella) egyértelműen kimondta, hogy a 

törvény rendelkezéseit - a Btk. 2. §-ára tekintet nélkül - alkalmazni kell a 

hatályba lépése előtt elkövetett cselekményekre is, „mert jelen törvény 

rendelkezései az eddigi jogszabályoktól eltérő, más természetű jogszabályok, 

és céljuk egyenesen az, hogy részben a már meglévő helyzeten segítsenek.”111  

 A népbíráskodásról szóló – az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 

elfogadott és később az 1945. évi VII. törvénycikkel törvényerőre emelt – 

                                                        
109 1915. évi XIX. tc. 24. § „A jelen törvény 1.-10. §-aiban foglalt [büntetőjogi] rendelkezéseket akkor 
is alkalmazni kell, ha a cselekményt e törvény életbelépte előtt, de már a háború idején követték el, 
feltéve, hogy a cselekmény az eddigi jogszabályok szerint is bűncselekmény volt. Ily esetben, ha a 
cselekmény a jelen törvény szerint halálbüntetés vagy életfogytig tartó fegyházbüntetés alá esnék, a 
büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegyház.” 
25. § „A 17.-22. §-ok [kereskedelmi és magánjogi] rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a jelen 
törvény szerinti felelősségre alapul szolgáló cselekményt e törvény életbelépte előtt, de már a háború 
idején követték el, feltéve, hogy a cselekmény az eddigi jogszabályok szerint is bűncselekmény volt.”  
110 10. § „A jelen törvény 4. és 9. §-aiban megállapított büntető rendelkezések hatálya kiterjed a jelen 
törvényben jóváhagyott rendelet hatályba lépésének napjától elkövetett bűncselekményekre.” 
111 52. §. A II. Bn. módosította a pénzbüntetés szabályait, valamint bevezette a megrögzött bűntettesek 
kategóriáját és a szigorított dologház intézményét.  
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81/1945. M. E. számú rendelet 1. §-a a nullum crimen / nulla poena sine 

praevia lege elvet kifejezetten áttörő, abszolút visszaható hatályú szabályozást 

tartalmazott: „A jelen rendeletben körülírt bűncselekmények az esetben is 

büntethetők, ha a cselekmény a rendelet életbelépésekor már befejezett, s a 

cselekmény befejezésének időpontjában fennállott törvényes rendelkezések 

alapján az büntethető nem volt.” 

 Az 1950. évi II. törvény a büntető törvénykönyv általános részéről 

(Btá.) az elkövetéskori törvény alkalmazását írta elő, az enyhébb új törvény 

visszahatása mellett. Kivételesen azonban a szigorúbb új szabály visszaható 

erejét is elismerte: „2. § (1) A bűntettet az elkövetése idejében hatályban lévő 

törvény szerint kell elbírálni. 

(2) Ha a bűntett elkövetésétől annak elbírálásáig új törvény lép hatályba, az 

újabb törvényt a hatályba lépése előtt elkövetett cselekményre is alkalmazni 

kell, feltéve, hogy: a) az újabb törvény szerint a cselekmény már egyáltalán 

nem büntetendő vagy enyhébben büntetendő, mint a korábbi törvény szerint 

volt; b) az újabb törvény kifejezetten kimondja, hogy hatálya a hatálybalépése 

előtt elkövetett cselekményre is kiterjed.”112 

 A Csemegi-kódexet teljes egészében felváltó 1961. évi V. törvény, az új 

büntetőkódex – a nullum crimen / nulla poena sine praevia lege elv elismerése 

mellett – már csak az enyhébb új szabály visszaható erejű érvényesülését 

engedte meg: „3. § (1) A bűntettet az elkövetése idején hatályban levő törvény 

szerint kell elbírálni. (2) Ha az elbíráláskor olyan új büntetőtörvény van 

hatályban, mely szerint a cselekmény már nem bűntett vagy enyhébb elbírálás 

alá esik, az új törvényt kell alkalmazni a hatálybalépése előtt elkövetett 

cselekményre is, egyébként az új büntetőtörvénynek visszaható ereje nincs.” 

 

Az 1978. évi IV. törvény - a hatályos Btk. - lényegében az 1961-es 

szabályozást vette át. A 2. § rendelkezik a büntető törvény időbeli hatályáról 

                                                        
112 A miniszteri indoklás szerint nyomatékos közérdek kivételesen megalapozhatta a cselekmény 
szigorúbb elbírálását is. A Btá.-t életbe léptető 1950. évi 39. tvr. szerint a Btá. rendelkezéseit és a tvr. 
4-10. §-ában foglaltakat – a Btá. 2. §-ára tekintet nélkül – a Btá. hatálybalépése előtt elkövetett 
cselekményekre is alkalmazni kell (11. § (1) bek.). 
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és az enyhébb új törvény visszamenőleges alkalmazásáról:  

„A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell 

elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban levő új büntető törvény 

szerint a cselekmény már nem bűncselekmény vagy enyhébben bírálandó el, 

akkor az új törvényt kell alkalmazni, egyébként az új büntető törvénynek nincs 

visszaható ereje.”113 

A Btk. 2. §-a tehát a jogerős elbíráláskor hatályos új törvény alapján teszi 

lehetővé a visszaható hatály érvényesülését az elkövető javára, ezáltal viszont 

kizárja a Csemegi-kódexből ismert ún. legenyhébb büntető törvény 

alkalmazásának a lehetőségét. A cselekmény jogerős elbírálását követően az 

enyhébb új törvény figyelembe vételére már egyáltalán nincs mód.114 

A 10. § (1) bekezdése pedig rögzíti, hogy „bűncselekmény az a 

szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és 

amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli.” 

 

 A súlyosabb büntető törvény visszaható hatályának tilalmát a magyar 

Alkotmány 57. § (4) bekezdése 1989. október 23-tól tartalmazza: „Senkit nem 

lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, 

amely az elkövetés idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.”115 

Az Alkotmány tehát csak a súlyosabb büntető törvény alkalmazását zárja ki 

tételesen, a cselekmény enyhébb elbírálásának kötelezettsége pedig a Btk.-n 
                                                        
113 A tilalom érvényesülése a büntetőjogi intézkedésekkel kapcsolatban vitatott. A nulla poena sine 
lege elv eredetileg csak a büntetésekre vonatkozott, hiszen akkor még nem létezett az intézkedés 
jogintézménye. Az intézkedés, mint szankció kiszabása ma már nyilvánvalóan része a cselekmény 
elbírálásának. 
114 Ez a szabály véleményem szerint ellentétes az Egyezségokmány 15. cikkének 1. pontjával, amely 
nem szab időbeli határt az enyhébb büntetés alkalmazásának az elkövető javára a bűncselekmény 
elkövetése után életbe lépett törvény alapján. 
115 Az 1989. évi XXXI. törvény valójában a nullum crimen sine praevia lege elvet fogalmazta meg, 
hiszen nem mondta ki, hogy csak olyan büntetést lehet kiszabni a cselekményre, ami az elkövetése 
idején alkalmazható volt. 
A 2007. évi CLXVII. törvény – a lisszaboni szerződés 2009. október 1-i hatályba lépésére tekintettel – 
módosította az Alkotmány 57. § (4) bekezdését: „Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és 
büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy - a 
határozatok kölcsönös elismerése elvének érvényesülése céljából az Európai Unió jogi aktusai által 
meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem korlátozva - a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásában közreműködő más állam joga 
szerint nem volt bűncselekmény.” A dolgozatban ezt az aspektust nem vizsgálom. 
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alapszik.116  

 A 2011. április 25-én kihirdetett új Alaptörvény 28. cikk (4) és (5) 

bekezdése – a magyar jog, a nemzetközi szerződések, illetve az uniós jog 

mellett – jogforrásként utal a nemzetközi jog általánosan elismert szabályaira 

is: „Senki sem nyilvánítható bűnösnek és nem sújtható büntetéssel olyan 

cselekmény miatt, amely az elkövetése idején a magyar jog vagy – nemzetközi 

szerződés, illetve az európai unió jogi aktusa által meghatározott körben – más 

állam joga szerint nem volt bűncselekmény. 

A (4) bekezdés nem zárja ki valamely személy büntetőeljárás alá vonását és 

elítélését olyan cselekményért, amely elkövetése idején a nemzetközi jog 

általánosan elismert szabályai szerint bűncselekmény volt.”  

  

A XIX. század közepén, a szabadságharc idején az Országgyűlés még 

visszaható hatályú rendelkezést fogadott el, de a század végén, a kiegyezés 

után hazánkban is kodifikálták a garanciális alapelveket. A nulla poena sine 

praevia lege elvhez azonban már az első világháború alatt sem ragaszkodott a 

jogalkotó, a világháborúkat követően pedig – a Csemegi-kódex hatályban levő 

szabályai ellenére, a „történelmi (politikai) felelősségre vonás” érdekében – a 

nullum crimen sine praevia lege elvet is figyelmen kívül hagyták. A következő 

hosszabb fejezet ennek folyamatát, valamint az 1989-es rendszerváltás után 

napirendre került – részben megvalósult, részben meghiúsult – igazságtételi 

törekvéseket mutatja be.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Szabó, 1997, 105. o. 
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II. RENDSZERVÁLTOZÁS ÉS VISSZAMENŐLEGES 

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS MAGYARORSZÁGON, A XX. 

SZÁZADBAN 

 

 

A XX. századi magyar történelemben több alkalommal is sor került 

békés vagy erőszakos rendszerváltozásra: az első világháború végén szinte 

teljesen erőszakmentesen győzött az őszirózsás forradalom, ami hatalomra 

juttatta a polgári demokratikus kormányzatot. A népköztársaságot felváltó, 

rövid életű tanácsköztársaságot az ún. „vörösterror”, a rá következő 

ellenforradalmi, illetve Horthy-korszakot pedig eleinte a „fehérterror” kísérte.  

Az első világháború elvesztését követően, a népköztársaság alatt 

felmerült a háborúval kapcsolatos felelősség kérdése, de a volt miniszterek és 

közhivatalnokok büntetőjogi felelősségre vonását célzó, 1919-ben elfogadott, 

visszaható hatályú néptörvényt a gyakorlatban nem alkalmazták. A 

tanácsköztársaság idején visszamenőleges jogalkotásra és jogalkalmazásra 

nem került sor, a forradalmi törvényszékek a tanácsköztársaság alatt elkövetett 

és az új jogszabályok alapján büntetni rendelt cselekmények miatt jártak el.  

A proletárdiktatúra bukása után rövidesen – gyorsított bűnvádi eljárás 

keretében – megkezdődött a tanácsköztársaságot vezetők és támogatók 

felelősségre vonása. 1920-ban, a népbiztosok perében „kreatív 

jogalkalmazással” – a törvény szövegét annak szellemével pótolva – a 

tanácskormány tíz tagját halálra, illetve életfogytig tartó szabadságvesztésre 

ítélték. A népköztársaság elnökével, Károlyi Mihállyal szemben pedig 1921-

ben speciális „kártérítési” (polgári) pert indítottak, melynek eredményeként – 

felségsértés és hűtlenség bűntettének elkövetése miatt – összes belföldön 

található vagyonától megfosztották.  

A második világháború borzalmas eseményeinek hatására 1945-től – egy 

újabb, a kommunista diktatúrához vezető rendszerváltozással együtt – 

ténylegesen és széles körben valósult meg a háborús bűnösök felelősségre 

vonása, visszamenőleges igazságszolgáltatás - a népbíráskodás - keretében. 
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Az 1956-os forradalmat követő megtorlások során – rendszerváltozás 

hiányában – nem visszamenőleges ítélkezés történt, hanem a hatályos 

jogszabályokban rögzített bűncselekmények miatt vonták felelősségre az 

események résztvevőit, illetve a forradalom támogatóit az újonnan felállított 

népbíróságok előtt. 

Az 1989-90-es fordulat („tárgyalásos forradalom”) békés átmenet útján zajlott, 

ennek során, illetve a rendszerváltozás után különböző igazságtételi 

megoldások születtek, melyek a jogtalan előnyök megszüntetésére, a sérelmet 

szenvedettek anyagi kárpótlására és a törvénysértően elítéltek 

rehabilitációjára, valamint a (büntetőjogi) felelősségre vonásra irányultak. 

 

 

1. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN 

 

 Az első világháborút követően először a népköztársaság idején, majd a 

Horthy-rendszerben merült fel a háborús felelősség kérdése a miniszterek (és a 

közhivatalnokok) tevékenységével kapcsolatban: az elfogadott törvények 

gyakorlati alkalmazására azonban nem került sor. 

Károlyi Mihállyal, valamint a tanácsköztársaság egyes népbiztosaival és más 

tisztségviselőivel szemben ugyanakkor politikai jellegű, illetve köztörvényes 

bűncselekmények miatt is eljárást indítottak.  

 

1. 1. Az első kísérlet a háborús bűnösök felelősségre vonására 1919-ben: 

az 1919. évi XXIII. néptörvény 

 

Az 1918 novemberében kikiáltott népköztársaság kormányai – egy 

kedvezőbb feltételű békekötés reményében – feltétlenül el akarták határolni 

magukat az előző rendszertől, és világossá akarták tenni mind belföldön, mind 

külföldön, hogy nem őket terheli a felelősség a háború súlyos 

következményeiért, ezért folyamatosan napirenden tartották a háborús 

felelősség kérdését.  
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A parlament 1918. október 16-i ülésén a pacifista nézeteket valló, 

ellenzéki Károlyi Mihály vádbeszédet mondott a régi rendszer ellen: „Igen 

tisztelt képviselő urak! Ütött a leszámolás órája…Ne higgyék, hogy a nemzet 

azt fogja kívánni, hogy Önök lépjenek a nemzet élére, hogy Önök vigyék a 

pacifista lobogót; hanem azt fogja mondani, hogy azért, amiért idáig jutottunk, 

Önöket a vádlottak padjára kell ültetni. És ha a vádlottak padján lesznek, ne 

higgyék, hogy felmentő ítéletet fognak a nemzettől kapni…És amikor a 

nemzetről beszélek, azokra gondolok, akik élve maradtak, de csonkán, akik 

élve maradtak és rongyokban járnak, és akik tudják most, hogy az egész 

háború egy félrevezetés volt, az egész politika csalások sorozata volt.”117 A 

kitört felháborodás miatt az ülést egy időre fel kellett függeszteni.118  

Az „őszirózsás” forradalom győzelme után a gyakorlatban is felmerült 

a háborús bűnösök felelősségre vonásának problémája. Az új rendszernek 

feltétlenül és nyilvánvalóan el kellett utasítania a régit, világossá kellett tennie 

az antanthatalmak és szövetségeseik, valamint a nép előtt is, hogy a 

továbbiakban gyökeresen eltérő politikát kívánnak folytatni.119  

Az első népkormányt vezető, majd ideiglenes köztársasági elnöknek 

kinevezett Károlyi rámutatott: „Meg kell értetni a közvéleménnyel, hogy a 

felelősség azért, hogy Magyarország a mai helyzetbe jutott, nem a mostani 

kormányt terheli, hanem egyes-egyedül az elmúlt rendszert. Fel kell vetnünk 

és napirenden kell tartanunk a háború megindításával kapcsolatos felelősség 

kérdését. A mai nyomorúságért azok a felelősek, akik azt az ötödfél éves 

háborút az utolsó csepp vérig, az utolsó kilogramm zsírig és az utolsó darab 

csizmatalpig folytatták. Nyilvánosságra kell hozni a megbukott rendszer egész 

bűnlajstromát.”120  

Károlyi azt is hangoztatta, hogy a népeket nem lehet felelőssé tenni a 

                                                        
117 Károlyi Mihály: Az új Magyarországért; Magvető Bp. 1968, 225. o. /Beszéd a magyar kül- és 
belpolitika gyökeres megváltoztatásáról/ 
118 Károlyi rámutatott arra is, hogy nem a hatalomvágy vezérli: „T. ház! Azt hiszem nincs olyan 
ember, aki ma vágyódnék arra, hogy átvegye az ügyek vezetését akkor, amidőn tudja, hogy csakis 
rossz, legfeljebb kevésbé rossz békét tud kötni. Azt az embert, aki ma a békét meg fogja kötni, holnap 
nem fogják hozsannával fogadni.” Károlyi, 1968, 240-241. o. (Beszéd a magyar függetlenség 
helyreállításáról) 
119 Lásd a franciákhoz intézett belgrádi memorandumot (Károlyi, 1968, 251. o.). 
120 Károlyi, 1968, 266. o. /A régi uralom felelős az ország mai állapotáért/ 
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háborúért, de a személyes felelősség megállapítására egész Európában szükség 

van. „Igenis tudni akarjuk, hogy a hódító imperialista és erkölcstelen 

militarista rendszeren kívül országonként és személyek szerint is kik felelősek 

a háború megindításáért és folytatásáért. Tudni akarjuk, kik azok a bűnösök, 

akik felelősek a Szerbiában, Franciaországban és Belgiumban elkövetett 

atrocitásokért és barbárságokért, kik felelősek a kíméletlen tengeralattjáró 

háborúért, az embertelen légi háborúért, a gyilkos gázok és bombák 

használatáért, a megszállott országok földúlásáért és az ezernyi barbárságért, 

amely örök szégyene lesz az emberiség történelmének.”121  

Károlyi ezáltal tulajdonképpen a nemzetközi büntetőjogi felelősség kérdését 

vetette fel, amely addig egyáltalán nem volt szabályozva a nemzetközi jogban, 

korábban ugyanis csak a hadviselés módjára, valamint a sebesültek és betegek 

ellátására vonatkozóan hoztak rendelkezéseket.122  

 

A Károlyi-kormányt felváltó Berinkey-kormány a belső rend 

megteremtése, a kommunista és az ellenforradalmi szervezkedések 

visszaszorítása érdekében február elején elfogadta az 1919. évi XI. néptörvényt 

a népköztársasági államforma védelméről. A törvény új bűncselekményi 

tényállásokat határozott meg, szigorú szankciókkal: a fegyházbüntetés mellett 

teljes vagyonvesztéssel fenyegetve az elkövetőket.123 

Az 1919. évi XV. néptörvény közkegyelmet hirdetett a néptörvényben 

meghatározott „politikai természetű bűncselekményekre”. A kegyelem 

azonban nem terjed ki azokra a bűncselekményekre, amelyek miatt a 

miniszteri felelősség szabályait rögzítő 1848. évi III. tc. szerint van helye 

felelősségre vonásnak. 

                                                        
121 Ki felelős? Népszava, 1919. február 9. 1. o.  
122 A hadra kelt seregek sebesültjei és betegei sorsának megjavításáról szóló 1864-es és 1906-os genfi 
egyezményeket az 1911. évi XX. tc., az 1899-es és az 1907-es hágai egyezményeket és nyilatkozatokat 
pedig az 1913. évi XLIII. tc. ki is hirdette hazánkban.  
123 8. § „Aki az e néptörvény 1-3. §-aiban meghatározott valamely bűntettet követ el, a 
cselekményéből keletkezhető kársérelem és egyéb hátrány megtérítéséért - tekintet nélkül a hátrány 
nagyságára és arra, hogy a hátrány tényleg bekövetkezett-e - Magyarországon található összes ingó és 
ingatlan vagyonával aképp felel, hogy az a bűncselekmény elkövetésével - a házastárs házassági 
vagyonjogi igényeinek és általában harmadik személyek szerzett jogainak sérelme nélkül - törvénynél 
fogva az államra száll.” 
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A kormány február 22-én elfogadta az 1919. évi XX. néptörvényt a 

forradalom vívmányait veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá 

helyezéséről és internálásáról. A törvény lehetővé tette a minisztertanács 

számára azon személyek rendőri felügyelet alá helyezésének vagy őrizetbe 

vételének elrendelését, akiknek a magatartása veszélyezteti a forradalom 

vívmányait, vagy – a forradalmi vívmányok biztosítása szempontjából – 

aggályos a népköztársaság érdekeire vagy a közrendre és a közbiztonságra 

nézve.124 A törvény bűncselekmény gyanúja és eljárási garanciák nélkül, 

határozatlan időre tette lehetővé „a forradalom vívmányait veszélyeztető” 

személyek rendőri felügyelet alá helyezését vagy őrizetbe vételét. A kormány 

által elrendelhető intézkedéssel szemben nem volt helye jogorvoslatnak.  

A törvény felhatalmazása alapján Nagy Vince, belügyminiszter intézkedett 

báró Szurmay Sándor, volt honvédelmi miniszter és báró Szterényi József, volt 

kereskedelemügyi miniszter rendőri felügyelet alá helyezése és őrizetbe vétele 

iránt. Szterényit és Szurmayt másnap a zirci szerzetesek szentgotthárdi 

kolostorába internálták.125 Wekerle Sándor, volt miniszterelnököt és 

Pallavicini György, volt államtitkárt Budapesten rendőri felügyelet alá 

helyezték, az ellenforradalmi-legitimista szervezkedéssel gyanúsított Mikes 

János püspököt pedig szintén internálták.126 

A volt miniszterekkel szemben az 1919. évi XX. néptörvény alapján 

intézkedtek, de nem a forradalmi vívmányok veszélyeztetése miatt, hanem 

azért, mert a háborús tevékenységük miatt kívántak eljárni velük szemben. Az 

                                                        
124 A rendőri intézkedést az egyén lakó- illetve tartózkodási helyén, vagy más helységben is 
foganatosíthatták. Az esetlegesen elszenvedett vagyoni hátrányért kártérítés nem járt. A néptörvény - 
szinte szó szerint - a háború esetére alkotott kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. tc.-t 
kiegészítő 1914. évi L. tc. szövegét vette át. 
125 Internálták Szterényit és Szurmayt; Pesti Napló, 1919. február 26. 1. o.  
Szurmay 1913-tól 1918. október 23-ig minden kormányban honvédelmi miniszter volt, Szterényi 
pedig 1918. január 26. és október 23. közt töltötte be pozícióját, a tömegek őt tették felelőssé a 
hadiuzsorások és a csempészek nyerészkedése miatt. 
126 Wekerle, Pallavicini rendőri figyelés alatt; Pesti Napló, 1919. február 27. 2. o., Letartóztatták a 
háború vérebeit; Népszava, 1919. február 27. 5. o. 
A kormány megbízta az igazságügy-minisztert, hogy az ügyészség útján kezdeményezze a bűnvádi, 
illetve a kiadatási eljárás megindítását herceg Windischgrätz Lajos és Lukachich Géza altábornagy 
ellen. A Wekerle kormány Svájcba szökött közélelmezési miniszterét több millió korona 
elsikkasztásával gyanúsították a burgonya-panama ügyben; a Bécsben tartózkodó altábornagyot, 
Budapest volt katonai parancsnokát pedig magyar katonák tömeges halálra ítélésével vádolták. 
Bűnvádi eljárás Windischgrätz és Lukachich ellen; Pesti Napló, 1919. február 23. 1. o. 
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intézkedés jogalapját valójában csak a március elején kihirdetett 1919. évi 

XXIII. néptörvény 8. §-a teremtette meg.  

Az igazságügy-miniszter, Juhász-Nagy Sándor 1919. február 26-án, a 

Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának ülésén ismertette a háborús bűnösök 

felelősségre vonására vonatkozó törvényjavaslatot. A Tanács helyeselte a 

miniszteri felelősség elvének érvényesítését, és egyetértett azzal, hogy a 

kormány már a vád alá helyezés, illetve az ítélethozatal jogával felruházott 

nemzetgyűlés összeülése előtt törvényes fórumokat hozzon létre az 

adatgyűjtésre és a vizsgálat lefolytatására.127 A kormány álláspontja szerint a 

törvény csupán az 1848. évi III. tc. 32. §-ában rögzített miniszteri felelősség 

büntetőjogi formájának alkalmazását mondta ki a háborús kormányok 

tagjainak a háborúval kapcsolatos magatartását illetően.128 

  

A kormány március 1-én elfogadta, a népköztársaság elnöke pedig 

jóváhagyta a háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás 

előkészítéséről szóló 1919. évi XXIII. néptörvényt, amely március 2-án jelent 

meg az Országos Törvénytárban. 

Az 1. § meghatározta az eljárás alapjául szolgáló bűncselekményeket: „A 

nemzetgyűlés összeülése előtt is meg kell tenni a felelősségre vonás 

előkészítése végett szükséges intézkedéseket azokkal szemben, akik ellen 

nyomatékos gyanú merül fel, hogy mint magyar vagy közös miniszterek a 

világháború előidézésében vagy annak vétkesen könnyelmű 

továbbfolytatásában akár szándékos, akár gondatlan cselekményük vagy 

mulasztásuk által részesek voltak, avagy a világháborúval összefüggésben az 

1848. évi III. tc. 32. §-ában [az a) és c) pontokban] meghatározott valamely 

cselekményt vagy mulasztást követték el; kivételével a kezeikre bízott pénz 

vagy egyéb értékek elsikkasztásának [b) pont], mely miatt az 1919. évi XXII. 

néptörvény értelmében a törvény rendes útján kell eljárni.129  

                                                        
127 A Nemzeti Tanács ülése; Pesti Napló, 1919. február 27. 1. o. 
128 Schönwald Pál: A magyarországi 1918-1919-es polgári demokratikus forradalom állam- és 
jogtörténeti kérdései; Akadémiai Kiadó, Bp. 1969, Schönwald, 1969, 366. o. 
129 Az 1848. évi III. tc.-t módosító 1919. évi XXII. néptörvényt tulajdonképpen Windischgrätz Lajos 
bíróság elé állításának elősegítése érdekében hozta a kormány. (Juhász Nagy, 1945, 441. o.) 
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Ugyancsak meg kell indítani az eljárást azok ellen, akiket nyomatékos gyanú 

terhel, hogy mint magyar vagy közös közhivatalnokok a világháború 

előidézésében avagy annak vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában akár 

szándékos, akár gondatlan cselekményük vagy mulasztásuk által – felelős 

állásban – hivatalos ténykedésükkel részesek voltak. Nem vonható 

felelősségre az, aki csupán hivatali kötelességét teljesítette.” 

 A független magyar felelős minisztériumról szóló 1848. évi III. tc. 32. §-

a szerint a miniszterek feleletre vonathatnak: a) Minden olyan tettért vagy 

rendeletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a 

fennálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot vagy a tulajdon 

szentségét sérti, s általuk hivatalos minőségükben követtetik el, illetőleg adatik 

ki; b) A kezeikre bízott pénz, s egyéb értékek elsikkasztásáért vagy 

törvényellenes alkalmazásáért; c) A törvények végrehajtásában vagy a 

közcsend és bátorság fenntartásában elkövetett mulasztásokért, amennyiben 

ezek a törvény által rendelkezésükre bízott végrehajtási eszközökkel 

elháríthatók valának.130 

 

 A 2-8. §-ok a felelős személyekkel szemben lefolytatandó előkészítő 

eljárás részletes szabályait tartalmazták: A perbefogás kérdésében – az általa 

szükségesnek tartott eljárás után – a Nemzeti Tanács intéző bizottsága (vagy 

11 tagú különbizottsága) határoz (2. §). A perbefogást követően a 

népköztársaság elnöke által, bármely bíróságról kijelölt ítélőbíró 

(vizsgálóbíró) folytatja le a vizsgálatot, ami a vád alá helyezés szempontjából 

jelentős adatok, bizonyítékok megszerzésére irányul. Az eljárás során a 

bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. tc. (Bp.) rendelkezései 

alkalmazandók, de a vizsgálóbírónak nincs joga a vizsgálat megszüntetésére 

vagy befejezésére (3. §). A vizsgálóbíró határozata vagy intézkedése ellen 

felfolyamodásnak van helye a Kúria – titkos szavazással, a teljes ülés által 

                                                        
130 A miniszterek vád alá helyezését az alsó tábla szavazatainak általános többségével rendelhette el 
(33. §). A bíráskodás a felsőtábla által, saját tagjai közül, titkos szavazással választott 12 fős bíróság 
feladata volt, mely a bűncselekménnyel arányban álló büntetést is kiszabhatott (34. §). 
A Csemegi-kódex életbe léptetéséről szóló 1880. évi XXXVII. tc. 6. §-a érintetlenül hagyta az 1848. 
évi III. tc. 32-36. §-ainak hatályát. 
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megválasztott – háromtagú tanácsához (5. §). 

A vádat az intéző bizottság (vagy különbizottsága) által – az 1918. évi I. 

néptörvény szerint a nemzetgyűlés tagjává választható személyek131 közül – 

választott népbiztos képviseli. A népbiztos bármely vizsgálati cselekmény 

elrendelését indítványozhatja, és az iratokat bármikor megtekintheti. A 

bűnvádi perrendtartásnak a védelemről szóló rendelkezéseit alkalmazni kell. A 

vizsgálati cselekményeknél mind a népbiztos, mind a terhelt vagy a védője 

jelen lehet, a helyéről és idejéről - halaszthatatlanul sürgős eset kivételével - 

értesíteni kell őket. Ha azonban a vizsgálat célját veszélyeztetné, sem a terhelt, 

sem a védője nem lehet jelen a vizsgálati cselekményeknél (4. §).  

A vizsgálóbíró értesíti a népbiztost, ha befejezhetőnek tartja a vizsgálatot. A 

vizsgálat tényleges befejezéséről az intéző bizottság (vagy különbizottsága) a 

népbiztos jelentése alapján dönt. Ezt követően a népbiztos indokolt jelentést 

tesz az intéző bizottságnak (vagy különbizottságának) a vád alá helyezés 

kérdésében. A bizottság megtárgyalja a jelentést, majd indítványt nyújt be a 

nemzetgyűléshez (6. §). A nemzetgyűlés dönt a vád alá helyezésről, és 

ítélkezik a vádlott felett (7. §). A kormány az 1. §-ban meghatározott 

személyekkel szemben alkalmazhatja az 1919. évi XX. néptörvény 

rendelkezéseit (8. §). A néptörvény a kihirdetése napján lépett hatályba, 

végrehajtására a népkormányt hatalmazták fel (9. §). 

A nemzetgyűlés előtti eljárást és a büntetéskiszabás kérdését nem 

szabályozta a törvény, erről nyilvánvalóan az áprilisi választások alapján 

összeülő nemzetgyűlésnek kellett volna határoznia. A néptörvény 

alkalmazására a népköztársaság bukása miatt már nem kerülhetett sor. 

 

Az 1919. évi XXIII. néptörvény a jogtörténet során először tett kísérletet 

az ún. háborús bűnösök felelősségre vonására.132 A büntetőjogi felelősségre 

vonás alapját egyrészt a világháborúval kapcsolatosan az 1848. évi III. tc. 32. 

                                                        
131 A nemzetgyűlés tagjává választható, akinek választójoga van, és a 24. életévét betöltötte.  
132 A néptörvényt 1919. március 2-án hirdették ki, a versailles-i békeszerződést – ami szintén 
foglalkozott a háborús bűnösök felelősségre vonásával – pedig csak június 28-án írták alá. (Lukács, 
1979, 42. o.) 
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§-ában rögzített valamely cselekmény vagy mulasztás elkövetése, másrészt a 

világháború előidézésében vagy vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában való 

– szándékos vagy gondatlan cselekmény vagy mulasztás általi – részvétel 

képezte („háborúokozás”, illetve „háborúfolytatás”).  

Ez utóbbi „elkövetési magatartások” élesen elkülönültek a miniszteri 

felelősség 1848-as szabályaitól, hiszen nyilvánvalóan egyetlen törvény sem 

állapíthatta meg korábban, hogy a világháború megindítása vagy felelőtlen 

továbbfolytatása, illetve el nem hárítása büntetőjogi felelősségre vonást fog 

eredményezni. Erre szükségszerűen csak a háború befejezése és a régi 

rendszer bukása után kerülhetett sor. A néptörvény 1. §-a ennélfogva 

visszaható hatályú rendelkezést tartalmazott, mely az adott cselekményeket az 

elkövetésük után nyilvánította bűncselekményekké, vagyis áttörte a nullum 

crimen sine lege garanciális elvet.133  

A törvény – az 1848. évi III. tc.-vel szemben – jelentősen kiterjesztette a 

felelős személyek („elkövetők”) körét: a magyar vagy közös minisztereken 

kívül hatálya alá vonta a felelős állást betöltött magyar vagy közös 

közhivatalnokokat is, kivéve azokat, akik csak a hivatali kötelességüket 

teljesítették. Álláspontom szerint az 1848. évi III. tc. is megfelelő jogi alapot 

szolgáltatott volna a felelősségre vonásra: a háború ugyanis az ellenséges 

támadások miatt az ország függetlenségének (területi integritásának) a 

sérelmét eredményezte. 

 A néptörvényt már a megalkotása idején is érte bírálat a visszaható 

hatályú jogalkotás miatt: „Ha a néptörvény a miniszterek vagy más felelős 

személyek ilyen irányú felelősségre vonását biztosítja, akkor nyilván abból a 

feltevésből indul ki, hogy a nemzetgyűlés ezeket a cselekményeket 

büntetendővé fogja nyilvánítani…De…épp olyan nehéz feladat a háború okai 

és feltételei közt különböztetni, mint amilyen nehéz a felelős személyek körét 

meghatározni…A háborút ugyanis nemcsak miniszterek és hadvezérek 

„okozták”. A háborúokozás bűncselekményének tényálladékában az alanyi és 

tárgyi elemek szabatos megjelölése egyaránt súlyos probléma elé állítja a 
                                                        
133 Fogarassy Edit: Az első kísérlet a háborús bűnösök felelősségre vonására 1919-ben; Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XVII., 2000, 107. o. 
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törvényhozást.” A szakértő kodifikátort nem vezérelheti a bosszú, mégha 

érthető is, hogy az emberiség végtelen szenvedései ma ezeket az érzelmeket 

váltják ki. „Bár emberi alkotás a jog, lényét hazudtolná meg, ha nem tudna az 

emberek fölé emelkedni.”134  

Mindezek alapján leszögezhető, hogy a polgári demokratikus 

kormányzat alkotta jogszabály nem állta ki a demokrácia próbáját. 

 

1. 2. Felelősségre vonás a Horthy-rendszerben 

 

 A Horthy-rendszer hatalomra jutása után ismét felmerült a háborús 

felelősség kérdése: ekkor azonban már egyáltalán nem a világháborút 

megindító, illetve folytató kormányok tagjait, hanem a népkormányok tagjait, 

illetve a tanácsköztársaság népbiztosait tették felelőssé a háború elvesztéséért 

és az ország feldarabolásáért.135  

1920 májusában – a háború és a forradalom miatt kialakult rendkívüli 

viszonyokra tekintettel – a békeszerződés megerősítésétől számított egy évre 

meghosszabbították a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 

törvényekben foglalt felhatalmazásokon alapuló kivételes hatalom 

időtartamát; a rögtönbíráskodás alá vonható bűncselekmények körét pedig 

decemberben kiterjesztették.136  

1921 áprilisában kihirdették az állami és társadalmi rend hatályosabb 

védelméről szóló 1921. évi III. tc.-t (ún. rendtörvényt), amely büntetni rendelte 

a törvényben meghatározott, az állami és társadalmi rend felforgatására vagy 

megsemmisítésére, valamint a magyar állam és a magyar nemzet 

                                                        
134 Jogtudományi Közlöny 1919/10. Szemle, 78. o. (szerző nélkül, felelős szerkesztő: Vámbéry 
Rusztem) „Számunkra a visszaható erejű büntető törvény egyformán ellenszenves, akár Balogh Jenő 
[a Tisza kormány igazságügy-minisztere, az 1915. évi XIX. tc. előterjesztője] és társai alkotják meg, 
akár Balogh Jenő és társai ellen a népköztársaság. Mert a személyes szabadságot éppúgy meg kell 
védeni a feudalizmus katonai szellemű, mint a tömegek érzelmi önkénye ellen.” 
135 A tőrdöfés magyar elmélete szerint a legyőzhetetlen német és osztrák-magyar hadsereg megnyerte 
volna a háborút, ha a hátország összeomlása és árulása következtében kitört forradalom hátulról le 
nem döfi. Bertényi Iván - Gyapay Gábor: Magyarország rövid története; Maecenas, 1993, 503. o. 
Valójában „nem a belső front árulása bomlasztotta fel a hadsereget, hanem a hadsereget ért vereségek 
bomlasztották fel a belső frontot.” (Juhász Nagy, 1945, 130. o.) 
136 1920. évi VI. tc. és 1920. évi XXXVIII. tc. (A háború alatt bevezetett és utána is fenntartott 
internálást nem törölték el, de egyre ritkábban alkalmazták.) 
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megbecsülése ellen irányuló bűntetteket és vétségeket. A bíróság – bizonyos 

bűncselekmények elkövetése esetén – mellékbüntetésként vagyoni elégtételt 

(akár teljes vagyonelkobzást) is megállapíthatott.137 

 

1. 2. 1. A tanácsköztársaság miatti felelősség és a népbiztosok pere 

 

A Friedrich-kormány a megalakulását követően, 1919. augusztus 19-én 

elfogadta a 4038/1919. M. E. számú rendeletet a törvénykezés ideiglenes 

szabályozásáról, melynek 1. §-a kimondta, hogy „a bíróságok az 

alkotmányosság teljes helyreállításáig a Magyar Köztársaság nevében 

ítélkeznek.”  

A fenti rendeletet kiegészítő 4039/1919. M. E. számú rendelet 1. §-a – 

„a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 

rendelkezések (1912. évi LXIII. tc.) alapján, a törvényhozás intézkedéséig” – 

előírta a gyorsított bűnvádi eljárás szabályai szerinti ítélkezést a 

tanácsköztársaság – hatósági jogkört bitorló vagy színlelő – szervei, közegei 

vagy megbízottai által elkövetett, a büntető törvényekbe ütköző cselekmények, 

illetve a tanácsköztársaság fegyveres erejének tagjai vagy más személyek által 

– a tanácsköztársaság megalapítása, fenntartása vagy visszaállítása érdekében 

– elkövetett bűncselekmények miatt, tekintet nélkül arra, hogy a 

bűncselekményt a rendelet életbe lépése előtt vagy után követték el. E célból 

minden törvényszéken ötfős – elnökből és négy ítélőbíróból álló – 

különtanácsot kellett felállítani (2. §). 

A gyanúsítottakat minden esetben előzetes letartóztatásba kellett helyezni, ez 

ellen nem volt perorvoslat (4. §). Alakszerű nyomozást nem folytattak; a 

vizsgálóbíró jogkörét az államügyészség gyakorolta, az intézkedései ellen 

szintén nem lehetett perorvoslattal élni, sem a vádindítványa ellen kifogást 

benyújtani (7. §). A terhelt védőt választhatott, ha e jogával nem élt, akkor a 

                                                        
137 A rendtörvény alapján mind a szélsőbaloldali (kommunista), mind a szélsőjobboldali 
(kaszáskeresztes, hungarista, nemzeti szocialista, nyilaskeresztes) mozgalmak, illetve pártok 
képviselőivel szemben eljártak, de a náci Németország növekvő befolyására tekintettel a 
szélsőjobboldali pártok ellen jóval kisebb szigorral alkalmazták a törvényt. Romsics Ignác: 
Magyarország története a XX. században; Osiris, Bp. 2000, 226. o. 
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bíróság hivatalból rendelt ki védőt, aki ügyvédjelölt vagy más jogtudó személy 

is lehetett (8. §). A bíróság döntése ellen fellebbezésnek nem, csak 

újrafelvételnek és a jogegység érdekében előterjesztett perorvoslatnak volt 

helye; a kegyelmi kérvénynek sem volt felfüggesztő hatálya.  

A vádlott halálra ítélése esetén a bíróság azonnal döntött arról, hogy az 

elítéltet kegyelemre ajánlja-e vagy sem. Ha az elítéltet nem ajánlották 

kegyelemre, – a felkészülés céljából adott megfelelő határidő letelte után – a 

halálbüntetést végre kellett hajtani.138 Ha kegyelemre ajánlották, az iratokat 

haladéktalanul fel kellett terjeszteni a Kúriához, amely 24 órán belül, 

indokolás nélkül döntött a kegyelemről (11. §).  

Az augusztus 20-án hatályba lépett rendeletek alapján a Dunántúlon 

már 1919. október közepén felállították a különtanácsokat, a fővárosban és a 

megszállt területeken viszont csak a román, illetve Szegeden a francia 

csapatok kivonulása után kezdhették meg a működésüket.139  

 

A 4039/1919. M. E. rendeletben hivatkozott 1912. évi LXIII. tc. 12. § 4. 

pontja – a háború veszélyére tekintettel – felhatalmazta a minisztériumot, hogy 

a hadviselés érdekeit érintő bűncselekményekre elrendelje a gyorsított bűnvádi 

eljárás szabályainak az alkalmazását a polgári büntetőbíróságoknál.140 A 

törvény 31. §-a felhatalmazta továbbá az igazságügy-minisztert, hogy – a 

katonai bűnvádi perrendtartásra figyelemmel – rendeletben határozza meg a 

gyorsított (és a rögtönbíráskodási) eljárásnak a Bp.-től eltérő szabályait. 

A törvény felhatalmazása alapján kibocsátott 5488/1914. M. E. rendelet 

és az ezt módosító 2060/1915. M. E. számú rendelet taxatíve felsorolta a 

bíróságokat, amelyek területén, illetve a bűncselekményeket, amelyek 

elkövetése esetén a gyorsított bűnvádi eljárás rendes, illetve rögtönbíráskodási 

szabályai alkalmazhatóak. Az igazságügy-miniszter egyidejűleg kibocsátott 

                                                        
138 A 6. § árulkodó módon még azt is előírta, hogy az államügyészségnek gondoskodnia kell arról, 
hogy a bíróság biztonsága és az esetlegesen kiszabandó halálbüntetés végrehajtása érdekében 
szükséges karhatalom, valamint a szükséges „hivatalos felszerelés”, egy lelkész, egy orvos és esetleg 
hóhér rendelkezésre álljon, hogy a halálbüntetés végrehajtását semmi se akadályozza. 
139 Rév Erika: A népbiztosok pere; Kossuth Könyvkiadó, 1969, 18. o. 
140 Kivételesen a rögtönbíráskodás szabályainak alkalmazására és halálbüntetés kiszabására is 
felhatalmazást adott, de csak a törvényben konkrétan megjelölt bűncselekményekre.  
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rendeletei pedig az eljárási szabályokat rögzítették.141 

A 4039/1919. M. E. rendelet ugyanakkor nem a hadviselés érdekeit 

érintő konkrét bűncselekmények esetén írta elő a gyorsított eljárás 

szabályainak alkalmazását, sőt egyáltalán nem is határozta meg a 

bűncselekményeket, melyeket büntetni kívánt, hanem az elkövetők speciális 

körét, illetve a motívumot jelölte meg. A hivatkozott törvény előírásainak 

ennélfogva a rendelet nem felelt meg. 

Majd csak az 1920 májusában kihirdetett 1920. évi VI. tc. mondta ki 

azt, hogy ahol a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 

törvényekben és az azok alapján kibocsátott rendeletekben a háború idejéről 

van szó, ez alatt a kivételes hatalomnak a jelen törvénnyel meghosszabbított 

idejét is érteni kell; ahol pedig a hadviselés érdekéről van szó, ezzel az ország 

belső rendjének és közbiztonságának, valamint külső politikájának érdekei is 

egy tekintet alá esnek. Az 1920 májusában kihirdetett törvény ezáltal 

visszamenőleges érvénnyel teremtette meg a felelősségre vonás jogalapját.  

 

A budapesti ítélőtábla – az 1869. évi IV. tc. 19. §-ában biztosított 

jogkörében142 – már 1919 októberében megállapította, hogy a rendelet 

törvényes, mert a hadviselés nem a fegyverszünet megkötésével, hanem csakis 

a békekötéssel szűnik meg. A tanácsköztársaság ráadásul háborút viselt az 

antant ellen, így a békekötés lehetőségét hosszabb időre megakadályozta, 

valamint esetleg a békekötés feltételeit is súlyosbíthatta, ezáltal a hadviselés 

érdekeit a legnagyobb mértékben veszélyeztette és sértette.143 

Darvai János korabeli, erősen cenzúrázott cikkében – a bolsevizmus 

                                                        
141 A 12002/1914. és a 9550/1915. I. M. E. rendeletek súlyosan korlátozták a védelem jogát, ugyanis 
előírták, hogy védőül ügyvédjelölt vagy más alkalmas jogtudó személy is kirendelhető, valamint a 
védő a vádirat benyújtásáig csak ellenőrzés mellett érintkezhet a védencével (8. §).  
142 „A rendesen kihirdetett törvények érvényét kétségbe nem veheti, de a rendeletek törvényessége 
felett egyes jogesetekben a bíró ítél.”  
143 Büntető Jog Tára, 1920/1. 7. o.  
Vargha Ferenc, kúriai tanácselnök az ítélőtábla döntését elemezve szintén megállapította a rendelet 
törvényességét, mert szerinte a háború a békeszerződés ratifikációjáig tart, a kommunista 
bűncselekmények pedig a hadviselés érdekét közvetlenül érintik. Míg az ítélőtábla a 
tanácsköztársaságot az antanttal szembeni hadviselés, addig a tanácselnök a Károlyi-kormányt „a 
gyalázatos, országpusztító fegyverletétel” miatt kárhoztatta. Vargha Ferenc: Törvényes-e a 
kommunista pörökre kiadott Gy.b.p.? Büntető Jog Tára, 1920/1. 3. o. 
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teljes elítélése mellett – rámutatott „a bolseviki bűnperekben” folytatott 

polgári (nem katonai) büntető igazságszolgáltatás súlyos visszásságaira.144 

Leszögezte, hogy a „gyorsított eljárás hozzájárul ahhoz, hogy az 

igazságszolgáltatás színvonala erősen süllyedjen. Az egyéni szabadság 

tiszteletét aláássa a kötelező letartóztatás”, melynek elrendelése és 

meghosszabbítása nincs bírói döntéshez, illetve határidőhöz kötve. A kötelező 

vizsgálat hiánya egyoldalúvá teszi a nyomozásokat és előkészítetlenné a 

főtárgyalást. A névtelen feljelentések letartóztatásokkal való „díjazása” a 

legalantasabb szenvedélyeket szabadítja fel. Az ügyészség egyáltalán nem 

törekszik objektivitásra, nem fordít figyelmet az enyhítő körülményekre, és 

majdnem minden vádbeszéd - hangulatkeltő módon - a proletárdiktatúra 

bűneinek elítélésével kezdődik. Élesen kritizálta azt az ügyészi taktikát, mely a 

védelem koronatanúiból váratlanul vádlottársakat kreál, noha vallomásuk már 

hónapok óta megtalálható az iratok között. A védelem tanúit ráadásul nem is 

idézik a főtárgyalásra, így az előállításukról a kényszerítő eszközökkel nem 

bíró védelemnek kell gondoskodnia.  

A bírák a védői előterjesztéseket nem veszik figyelembe,145 a védőbeszédekbe 

beleszólnak vagy az órájukat nézegetik, türelmetlenül és gúnyosan reagálnak a 

védelem által előadottakra. Az ítéletek gyakran hivatkoznak „köztudomású 

tényekre”, noha még egy közönséges rágalmazási perben sem lehet erre 

hivatkozni, hanem bizonyítani kell a tényt. „A terrorista bűnperekben még 

egyre kísért Cserny József szelleme”, aki kiszolgáltatta a társait, azért, hogy a 

saját bőrét mentse, és „kétes értékű vallomását minden perben felolvassák.”146 

A bíróságok – a korábbi ítélkezési gyakorlattal szemben – a büntetlen előéletet 

nem enyhítő körülménynek, hanem „közpolgári kötelességnek” tekintik. 

A kriminalisztikában eddig ismeretlen tényállású bűncselekményeket tárgyaló 

bűnperekben a jogorvoslatok (fellebbezés és semmisségi panasz) hiánya miatt 

az elsőfokú bíróságok tévedései véglegesek és korrigálhatatlanok. Ugyanolyan 

                                                        
144 Darvai János: Az igazságszolgáltatás bolseviki bűnperekben; Jogtudományi Közlöny 1920/15. 
szám, 116-119. o. A cenzúra összesen 48 sort törölt a cikkből.  
145 A szerző ironikusan úgy fogalmaz, hogy a védői beadványokkal kapcsolatban az eljárás: „græca 
non leguntur” (ami görögül van, azt nem olvassuk). Darvai, 1920, 117. o. 
146 Darvai, 1920, 118. o. 
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tényállás mellett az egymással sokszor ellentétes ítéletek megrendítik a 

jogbiztonságot és a jog iránti tiszteletet. A táblabírák első fokon való 

alkalmazása az ötfős tanácsokban nem jelent megfelelő garanciát az egyoldalú 

nyomozások és a szabad bírói mérlegelés folytán elkerülhetetlenül 

bekövetkező tévedések kiküszöbölésére, továbbá a rendes jogorvoslatokat 

nyilvánvalóan nem pótolhatják a rendkívüli jogorvoslatok (újrafelvétel, 

perorvoslat a jogegység érdekében) sem.  

A szerző végül – bár elképzelhetetlennek tartott egy olyan kort, ami a 

bolsevizmusnak ad igazat – nem kevés bölcsességgel állapította meg, hogy „a 

történelem már gyakran tört pálcát azok felett, akik pálcát törtek saját 

kortársaik felett.”147  

A gyorsított eljárások eredményeként, 1919 decemberében halálra 

ítélték és kivégezték a 300-600 áldozatot követelő148 vörösterrorért felelős 

Cserny Józsefet és 13 társát,149 valamint a Tanácsköztársaság egyes vezetőit, 

köztük Korvin Ottót.150 

Stromfeld Aurélt, a Ludovika Akadémia korábbi parancsnokát, a Vörös 

Hadsereg vezérkari főnökét, aki a sikeres északi hadjáratot vezette, 1919 

augusztusában szintén letartóztatták, majd 1920-ban felségárulás miatt két év 

és kilenc hónap börtönbüntetésre ítélték, ezredesi rendfokozatától és 

nyugdíjától is megfosztották.151 

 

1919. augusztus közepén és szeptember elején letartóztattak tíz – itthon 

                                                        
147 Darvai, 1920, 119. o. 
148 Váry Albert, budapesti főügyész 1922-ben megjelent könyvében 587 áldozat nevét tette közzé. 
(Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon, III. Kiadás, Szegedi Nyomda, 1993) 
149 Az egyes öntörvényű, fegyveres különítmények, köztük a Lenin-fiúk és a Cserny-csoport („a 
forradalmi kormányzótanács terrorcsapata”) feloszlatását Böhm Vilmos, hadügyi népbiztos 1919 
áprilisában rendelte el, de július közepén – az ellenforradalmi erők megerősödése miatt – 
újjászervezték őket.  
150 A Budapesti Törvényszék – gyilkosságra való felbujtás miatt – azért ítélte halálra Korvin Ottót, a 
belügyi népbiztosság politikai nyomozó osztályának vezetőjét, mert jelen volt egy ellenforradalmár 
kivégzésénél. (Rév, 1969, 20-21. o.) 
A Csemegi-kódex 69. §-a szerint felbujtó az, aki mást bűntett vagy vétség elkövetésére szándékosan 
rábír, míg bűnsegéd – többek között – aki bűntett vagy vétség elkövetését szándékosan előmozdítja 
vagy könnyíti. A felbujtókra a tettesek büntetése, a bűnsegédekre viszont a kísérlet szabályai szerinti 
enyhébb büntetés volt irányadó.  
151 Magyar Nagylexikon, Magyar Nagylexikon Kiadó, Bp. 2003, 302. o. (Stromfeld védője Darvai 
János volt.) 
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maradt szociáldemokrata, illetve kommunista – népbiztost: Ágoston Pétert, 

Bajáki Ferencet, Bokányi Dezsőt, Dovcsák Antalt, Haubrich Józsefet, Kalmár 

Henriket, Kelen Józsefet, Nyisztor Györgyöt, Szabados Sándort és Vántus 

Károlyt.152 

A vád szerint a népbiztosok felségsértést és lázadást, 167 rendbeli 

gyilkosságra való felbujtást, 53 rendbeli zsarolást és 3 rendbeli lopást, 

valamint pénzhamisítást követtek el.153 A felségsértést az erőszakos 

hatalomátvétel és a proletárdiktatúra kikiáltása, illetve a Forradalmi 

Kormányzótanácsban való részvétel és az ideiglenes alkotmány létrehozása, a 

lázadást a fegyveres csoportok szellemi vezetése és a Vörös Hadsereg 

megszervezése jelentette.154 A gyilkosságra való felbujtás a forradalmi és a 

rögtönítélő törvényszékek felállítása révén valósult meg (ezek ugyanis 167 

ellenforradalmárt ítéltek halálra, akik a vád szerint semmilyen bűncselekményt 

nem követtek el).155 A szocializálást előíró rendeletek kibocsátásában vagy 

végrehajtásában való részvétel zsarolásnak, az elhagyott kastélyok 

ingóságainak zár alá vétele és szétosztása pedig lopásnak minősült.156 Végül a 

pénzhamisítást azáltal követték el a népbiztosok, hogy az Osztrák-Magyar 

Bankot bankjegyek (ún. fehér pénzek) előállítására utasították.157 

A pert 1920. június 20-tól augusztus 8-ig a Nemzetközi Szállítómunkás 

Szövetség Magyarországgal szembeni bojkottja, nemzetközi, illetve szovjet 

                                                        
152 Rév, 1969, 23., 25., 105. o. 
153 A vádiratot a főügyész, Váry Albert írta alá. (Rév, 1969, 29-31., 39-42. o.) 
154 Felségsértésnek minősült az a cselekmény, mely közvetlenül a magyar állam alkotmányának 
erőszakos megváltoztatására irányult (Csemegi-kódex, 127. § 2. pont); a büntetése tíztől tizenöt évig 
terjedő államfogház volt (129. §). 
Lázadást képez az a csoportosulás is, melynek célja: a polgárok valamelyik osztályát, nemzetiségét 
vagy hitfelekezetét fegyveresen megtámadni (153. §). Ha a lázadó csoport rablást, gyújtogatást, 
pusztítást, vagy egyes személyek ellen erőszakot követett el - amennyiben súlyosabb büntetés alá eső 
bűntett nem forog fenn: a felbujtók és vezetők tíz évtől tizenöt évig terjedő fegyházzal, a többiek öt 
évig terjedő fegyházzal büntetendők (155. §). 
155 A gyilkosság – előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés – hallállal volt büntetendő. 
(Csemegi, 278. §) 
156 Aki azon célból, hogy magának vagy másnak jogtalanul vagyoni hasznot szerezzen, valakit 
erőszakkal vagy fenyegetéssel, valaminek cselekvésére, eltűrésére, vagy elhagyására kényszerít: 
amennyiben cselekménye súlyosabban büntetendő cselekményt nem képez - a zsarolás vétségét 
követi el, és három évig terjedhető fogházzal büntetendő (Csemegi, 350. §). 
Októberben a zsarolás és a lopás miatti eljárást elkülönítették. (Rév, 1969, 41-42. o.) 
157 A pénzhamisítás bűntettét követi el, aki azon célból, hogy az valódi, illetőleg teljes értékű pénz 
gyanánt forgalomba tétessék, bel- vagy külföldön forgalomban levő 1. fém- vagy papírpénzt utánoz 
vagy utánoztat; és öttől tíz évig terjedő fegyházzal büntetendő (Csemegi, 203-204. §). 
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tiltakozás kísérte.158 Az 1920 júliusában megtartott első tárgyaláson a védelem 

– a békeszerződés júniusi aláírására is tekintettel, elsősorban a fellebbezés 

hiánya miatt – kifogásolta a Bp.-vel ellentétes gyorsított eljárás rendeleti 

szabályainak alkalmazását.159  

A vádlottak közül többen is kifejtették, hogy a hatalmat - teljesen legálisan - a 

köztársasági elnöktől, Károlyi Mihálytól kapták, a hatalomátvétel így erőszak 

nélkül történt.160 A Vix-jegyzéket követően vagy be lehetett engedni az 

ellenséget Budapestre, vagy elfogadni a kommunizmust.  

Nyisztor György, földművelésügyi népbiztos így védekezett: „Mármost, ha az 

alkotmány védőbástyája, a független bíróság a köztársaság nevében hoz 

ítéletet, akkor érezhetem-e én magamat bűnösnek a felségsértés vádjában 

azért, mert március 21-én, amikor a munkásság átvette a kormányt, 

Magyarország nem volt monarchista állam? Sőt a proletárdiktatúra bukása 

után is még a köztársaság nevében hoztak ítéletet. Ami a lázadást illeti, nekem 

egy szalmaszálat sem kellett odadobnom, hogy bemehessek a népbiztosságba. 

Kivel verekedtem én, ki ellen ragadtam fegyvert, kit kellett nekem letörni? 

Hiszen idedobták a hatalmat, nem kellett senkinek.”161 

Szabados Sándor a fehérterror túlkapásaira is utalva rámutatott: „Elkövetnek 

kegyetlenségeket, gyilkosságokat, rablásokat, de ezekért éppúgy nem vagyunk 

felelősek, mint ahogy nem teszik felelőssé a Huszár- vagy a Simonyi-

Semadam-kormányt amiatt, hogy ily dolgok történtek.”162 A statárium 

bevezetésével kapcsolatban Kelen József kijelentette: „Többnyire utólag 
                                                        
158 A bojkott következtében megszűnt minden vasúti, postai és távíró-összeköttetés az országgal. 1920 
decemberében nemzetközi kiáltvány jelent meg, melyben – többek között G. B. Shaw, H. G. Wells, 
Romain Rolland, S. Freud, A. Einstein és Heinrich Mann is – amnesztiát követeltek a népbiztosok 
számára. Einstein külön is kiállt a mérnök Kelen József mellett. (Rév, 1969, 47., 221-226. o.) 
159 A bíróság a védelem jogát súlyosan korlátozva a meghatalmazott védőket október elején kizárta az 
eljárásból, és hivatalból rendelt ki új védőket. (Rév, 1969, 188-190. o.) 
160 Lásd pl. Bokányi Dezső védekezését (Rév, 1969, 87. o.). Károlyi ugyanakkor mindvégig tagadta, 
hogy tudott volna a két párt megegyezéséről, ő ugyanis tisztán szociáldemokrata kormányt kívánt 
alakítani. A lemondásáról és a hatalomátadásról szóló proklamáció aláírását sem ismerte el. Károlyi 
Mihály: Hit, illúziók nélkül; Európa, Bp. 1982, 162. o. 
A perben – Berinkey Dénes és miniszterei tanúként való kihallgatása miatt – a népköztársaság 
legitimitásának kérdése is felmerült: A védelem álláspontja szerint, ha a népköztársaság nem volt 
alkotmányos és Berinkeyt nem tekintjük miniszterelnöknek, akkor március 21. után nem volt mit 
megsérteniük a vádlottaknak, ha viszont alkotmányos volt, akkor az államfőtől vették át a hatalmat, 
erőszak nélkül. (Rév, 1969, 92-93. o.) 
161 Rév, 1969, 101-102. o. 
162 Rév, 1969, 130. o. 
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szokták megállapítani, hogy jogosult volt-e a statárium kihirdetése. Ha egy 

forradalmi kormány hirdet ki statáriumot, az jogosulatlan akkor, ha később a 

forradalmat leverték, de jogosult akkor, ha a forradalom 

győzedelmeskedett.”163 

A vád képviselője vádbeszédében kiemelte, hogy „a negyvenéves 

magyar törvény [ti. a Csemegi-kódex] ósdi szövegezése nem úgy illik a 

modern fegyverekkel a tökéletességig felszerelt bűnözésre, amely magát 

bolsevizmusnak nevezi, mintha reá szabták volna. A bíróság azonban ezen a 

nehézségen is túl fogja magát tenni, és a törvény szövegének hiányait vagy 

hézagait pótolni fogja a törvény értelmével, szellemével, az anyagi igazsággal. 

A magyar bíróság ebben a perben a nemzetek társadalmi békéjének, a népek 

erkölcsi értékének és javainak védelmezőjeként szerepel, és éppen ezért 

visszafojtott lélegzettel figyel szavára az egész világ.”164  

A védők azzal érveltek, hogy a proletárdiktatúra mindenféle erőszak nélkül 

jött létre, a Tanácsköztársaság állami főhatalmat gyakorolt, ezért a vádlottak 

sem felségsértést, sem lázadást nem követtek el. A gyilkosságra való felbujtás 

vádja kollektív (testületi) felelősségen alapszik, a vádlottak egyéni felelősségét 

nem sikerült bizonyítani.165  

 

A Budapesti Büntető Törvényszék Stocker Antal vezette tanácsa 1920. 

december 28-án ítéletet hirdetett a népbiztosok perében. A bíróság valamennyi 

vádlottat minden vádpontban bűnösnek találta, ezért Ágoston Pétert, Bokányi 

Dezsőt, Haubrich Józsefet és Vántus Károlyt halálra, a többieket pedig 

életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte.166  

A bíróság a történelmi eseményeket a következőképp értékelte: „Elvesztettük 

a tudtunk és akaratunk nélkül reánk zúdított világháborút, de nem azért, 

                                                        
163 Rév, 1969, 127. o. 
164 Rév, 1969, 203. o. Szabados Sándor azonban rámutatott, hogy Csemegi a proletárforradalmakat is 
jól ismerte, ő készítette ugyanis a jogi szakvéleményt, ami alapján a kormány - politikai 
bűncselekményre tekintettel - megtagadta a párizsi kommün egyik vezetőjének, Frankel Leónak a 
kiadatását a franciák számára. (217-218. o.) 
165 Rév, 1969, 207-209. o. A vádlottak ugyanis a kifogásolt rendeletek meghozatalában nem vettek 
részt. (191. o.) Ágoston Péter védője hangsúlyozta a büntetőjogi és a politikai felelősség különbségét, 
és élesen bírálta a kormányt a politikai per miatt.  
166 Rév, 1969, 231. o. 
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mintha ellenségeink legyőztek, avagy seregeinket leverték volna, hisz a csaták 

tüzében a magyarság vitézül helytállott, sőt az egész világ osztatlan bámulatát 

vívta ki páratlan haditeljesítményei következtében. Elvesztettük azért, mert 

annak utolsó szakaszában a frontokon a kitartás meggyengült, a fegyelem 

meglazult, a lelkesedés megszűnt. Az egészséges testben is félig beteggé lett 

lelkeket a fegyelembontásra a frontra kiküldött agitátorok piszkos hazaáruló 

munkája vitte reá, akik azt hirdették, hogy idegen érdekek miatt viszik a 

harcolókat vágóhídra.”167  

Az ítélet jogi „okfejtése” szerint a felségsértéshez szükséges erőszakot a 

március 21-én egyesült pártok kezében levő, lenyűgöző erejű fegyveres 

hatalom jelentette, ezzel szemben ugyanis az ellenállás lehetetlenné vált. „A 

fegyveres hatalom erejével véghezvitt államcsíny ez, melyet minden állam 

törvénye büntet.”168 A lázadás négy és fél hónapon át folyamatosan zajlott, 

ugyanis a kormányzótanács által felállított Vörös Őrség, illetve Vörös 

Hadsereg részéről a polgári társadalomnak a társadalmi együttélés békés 

alapjául szolgáló eszmékhez – elsősorban a törvény előtti egyenlőséghez és a 

magántulajdonhoz – ragaszkodó osztályait, továbbá az ellenforradalmi 

mozgalmak résztvevőit sorozatos támadások érték.  

A gyilkosságra való felbujtás a forradalmi törvényszékek felállításával és a 

rendes bíróságok kiiktatásával megvalósult, hiszen a vádlottak tudták és 

akarták, hogy a törvényszékek bírái halálos ítéleteket hozzanak. A 

pénzhamisítást is elkövették a népbiztosok, mert ugyan a kormányzótanácsi 

jegyzőkönyvekben nem találtak a bankjegyek előállításának elrendelésére 

vonatkozó határozatot, de „nyilvánvaló, hogy a Forradalmi Kormányzótanács 

intézkedett pénzügyi kérdésekben is.”169 

                                                        
167 Rév, 1969, 238. o.  
Az agitátorokat munkába állító pacifista társaság élén Károlyi Mihály állott; ez a törpe kisebbség 
nyíltan kormányhatalomra vágyott, amit az őszirózsás forradalom (lázadás) következtében meg is 
szerzett. A kormányban helyet kaptak a szociáldemokraták is, akik folyamatosan balra tolták a 
kormány szekerét. „A fal melletti politika jól indult, a köztisztviselők, vasutasok, rendőrség, 
csendőrség, magánhivatalnokok zárt sorokban vonultak be a pártba, érett a gyümölcs, mosolygott a 
gazda. Az örömöknek ezen idejében azonban megérkeztek a darazsak, a kommunisták, és az érő 
gyümölcsre vetették magukat.” (Rév, 1969, 246. o.) 
168 Rév, 1969, 251. o.  
169 Rév, 1969, 259. o. 
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A szovjet kormány - a népbiztosok érdekében fellépve - 1920 

augusztusában közölte, hogy ezer magyar hadifogoly tisztet internáltak, tízet 

pedig túsznak nyilvánítottak.170 Az ítélethirdetést követő tárgyalások hatására 

a nemzetgyűlés 1921 augusztusában törvényt fogadott el, amely kimondta, 

hogy az igazságügy-miniszter határozatlan időre elhalaszthatja vagy 

félbeszakíthatja az ún. tanácsköztársasággal kapcsolatos bűntett vagy vétség 

miatt elítéltek büntetésének végrehajtását, és az elítélteket az orosz 

tanácsköztársaságnak átadhatja, amennyiben ezt a minisztérium az 

Oroszországban visszatartott magyar hadifoglyok hazatérésének lehetővé 

tétele érdekében feltétlenül szükségesnek tartja. Ha az átadott elítélt 

Oroszország területét bármikor elhagyja, a büntetés végrehajtásának 

elhalasztása vagy félbeszakítása hatályát veszti.171  

A fogolycserére végül 1922-ben került sor, a népbiztosok nagy része a 

Szovjetunióba került, később többen a sztálini diktatúrának estek áldozatul.172 

 A Tanácsköztársaság bukását követően lefolytatott gyorsított eljárások 

megítélésem szerint máig „fehér foltot” jelentenek a magyar jogtörténetben, 

az eredeti iratok tanulmányozását követő tárgyilagos elemzésükre feltétlenül 

szükség lenne. 

 

1. 2. 2. A népkormányok felelőssége és a Károlyi-per 

 

Az ellenforradalmi rendszer ugyanakkor nemcsak a tanácskormány, 

hanem a népkormányok tagjaival szemben is el akart járni. A politikai 

felelősségre vonás előkészítése jegyében – a kétkamarás országgyűlés 

megszűnése miatt – a nemzetgyűlés elfogadta a miniszterek felelősségre 

vonása esetében követendő eljárás ideiglenes szabályozásáról szóló 1920. évi 

X. tc.-t.  

Az 1920. június 24-én kihirdetett törvény 1. §-a – az 1919. évi XXIII. 

                                                        
170 Rév, 1969, 162. o. 
171 1921. évi XL. tc. 
172 Bajáki Ferenc, Bokányi Dezső, Kelen József, Szabados Sándor. A népbiztosok közül egyedül 
Nyisztor György tért haza 1945 után. 
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néptörvénnyel szemben – a miniszterek felelősségre vonását kizárólag az 

1848. évi III. tc. 32. §-ában meghatározott esetekben tette lehetővé, vagyis 

nem sértette meg a nullum crimen sine lege elvet.  

A 2. § értelmében a bíráskodásra – egyrészt a nemzetgyűlés által, de nem a 

tagjai, hanem a magyar állam független polgárai közül, másrészt a Kúria, 

illetve a közigazgatási bíróság által a bírái közül választott – 63 tagú 

alkotmányvédelmi bizottságból alakuló ítélőbíróság jogosult.  

A miniszterek vád alá helyezését a nemzetgyűlés – összes tagjai általános 

többségének szavazatával – rendelheti el (3. §), majd egy vagy több 

vádlóbiztost választ a tagjai közül (4. §). A 12 tagú ítélőbíróság 

megalakítására részletes szabályokat határozott meg a törvény (5-11. §). A 

terhelt letartóztatásáról vagy más előzetes bíró intézkedés elrendeléséről a 

bíróság megalakulásáig a nemzetgyűlés dönt (12. §). A 13. § a tárgyalás 

előkészítésének, a 14. § pedig a bizonyítás felvételének a szabályait 

rögzítette.173 A 15. § alapján a bíróság – a vádlott bűnösségét és a cselekmény 

súlyát figyelembe véve – a büntető törvényekben ismert bármely büntetést 

szabadon megállapíthat. A vádlottat ezen túl kötelezheti a bíróság a belátása 

szerint megállapított összeg megfizetésére az államkincstár javára; az 

alkotmány súlyos megsértése esetében pedig a hazaárulók vagyoni 

felelősségéről szóló 1915. évi XVIII. tc.-ben megállapított jogkövetkezményt 

is alkalmazhatja. Az ítélet ellen a jogorvoslat kizárt.  

A törvény 16. §-a – kifejezetten Károlyi Mihály, illetve a 

népkormányok tagjainak felelősségre vonása érdekében – kimondta, hogy: 

„Ugyanezen törvény rendelkezéseit alkalmazni kell arra is, akit a 

nemzetgyűlés, mint a jelen törvény életbelépte előtt - habár nem alkotmányos 

úton - alakult minisztérium tagját, vagy mint az 1919. évi március hó 21-ik 

napja előtt alakult úgynevezett népköztársaság elnökét vagy miniszterét az 

1848:III. törvénycikk 32. §-ában meghatározott valamely cselekmény vagy 

mulasztás miatt vád alá helyez.” 

Végül azonban nem indítottak eljárást a törvény alapján, noha azt Buza Barna 
                                                        
173 A vádlott távolléte az eljárást és az ítélethozatalt nem gátolja; a bűnösség megállapításához nyolc 
szavazat szükséges. A bíróság az eljárása szabályait maga állapítja meg.  
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és Vass János volt miniszterek maguk is kezdeményezték. A Berinkey-

kormány népgazdasági minisztere - Nagyatádi Szabó István - ugyanis a 

választásokon győztes Kisgazdapárt vezéreként 1924-ig miniszteri pozíciókat 

töltött be.174  

A nemzetgyűlésben időről-időre fellángolt a vita a háborús 

felelősséggel kapcsolatban: egyesek úgy vélték, hogy a népkormány tagjai 

mellett vagy helyett a háborút előidéző, illetve továbbfolytató minisztereket 

(is) felelősségre kellene vonni,175 mások pedig követelték, hogy indítsanak 

eljárást a népkormányok valamennyi tagja ellen, és az alaptalan vádaskodás 

helyett bizonyítsák, hogy hazaárulók, különben a kormány teljesen elveszíti a 

hitelét.176 

A kétkamarás törvényhozó szervet visszaállító, az országgyűlés 

felsőházáról szóló 1926. évi XXII. tc. 49. §-a hatályon kívül helyezte az 1920. 

évi X. tc.-t, de egyes szabályait (9. és 11-15. §) alkalmazni rendelte az 1848. 

évi III. tc. 34. §-a szerint alakuló bíróság eljárására. 

 

A népköztársaság vezetői közül végül „csupán” – az 1919. július elején 

külföldre távozott – Károlyi Mihályt tették meg bűnbaknak. Már Friedrich 

István miniszterelnök büntetőeljárást kezdeményezett ellene 1919 

augusztusában, több milliós összeg jogosulatlan banki felvétele miatt, de ezt a 

hosszan tartó nyomozás során sem tudták bizonyítani.177 

Időközben hazaárulás miatt is nyomozást indítottak Károlyi ellen, melynek 

során, 1920. május 31-én a Budapesti Királyi Ügyészség vezetője 

indítványozta, hogy az 1915. évi XVIII. tc. alapján sürgősen rendeljenek el 

bűnügyi zárlatot Károlyi összes belföldi ingó és ingatlan vagyonára.178 A 
                                                        
174 Schönwald Pál: A Károlyi-per; Kossuth Könyvkiadó Bp. 1985, 173-74., 177. o.  
175 Kerekes Mihály képviselő felhívta a figyelmet, hogy Magyarország végpusztulása nem ott 
kezdődik, ahol a forradalmak, hanem a világháború kezdetével, ezért, ha felelősöket keresnek, 
mindazokat, akik a világháborút előidézték, vagy meghosszabbították, bíróság elé kell állítani. 
(Schönwald, 1985, 49. o.) 
176 Rassay Károly, Horváth Zoltán, Szilágyi Lajos, Nagy Ernő, Peyer Károly (Schönwald, 1985, 145., 
170-171., 174., 176. o.) 
177 Schönwald, 1985, 72-74. o.  
178 Az ügyészség Károlyi terhére rótta, hogy 1918-ban általános munkássztrájkot előidézve a háború 
befejezésére akarta kényszeríteni a kormányt, külföldön ellenséges kémekkel érintkezett, illetve 
ellenséges nagyhatalommal tárgyalt a német szövetségből való kilépésről, 1918-ban katonatanácsot 
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zárlatot a vizsgálóbíró másnap elrendelte. 

 A hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló 1915. évi XVIII. tc. 1. §-a 

előírta, hogy – az állam igényének biztosítása érdekében, a veszély igazolása 

nélkül is – zár alá kell venni annak a személynek minden belföldön található 

ingó és ingatlan vagyonát, akit a háború idején „az a nyomatékos gyanú terhel, 

hogy az ellenséghez pártolt és azt kémkedéssel, fegyveres szolgálattal vagy 

másnemű szolgáltatással támogatta, vagy evégből ellenséges csapathoz 

csatlakozott, vagy önként ellenséges területre távozott.”179 

A 2. § alapján aki a fenti cselekményével a magyar büntető törvényekben 

meghatározott felségsértés vagy hűtlenség bűncselekményét követi el, az 

okozott kár (sérelem, hátrány) megtérítéséért – tekintet nélkül annak 

nagyságára és arra, hogy ténylegesen bekövetkezett-e – úgy felel, hogy 

belföldön található vagyona a törvénynél fogva az államra száll. 

Az államnak a vagyoni igényét külön perrel kell érvényesítenie, melyben a 

budapesti törvényszék öt tagból alakított tanácsa határoz. A tanács két tagját a 

büntető törvényszék bírái közül az ítélőtábla elnöke jelöli ki. Az eljárásra 

egyebekben a polgári perrendtartás szabályai irányadók. 

A speciális - két büntető és három polgári bíróból álló - bírói tanács 

tehát a polgári perrendtartás alapján folytatott eljárásban – a gyanúsítottal 

szemben megindult bűnvádi eljárás eredményétől függetlenül –

megállapíthatta, hogy az „alperes” elkövette a hűtlenség vagy a felségsértés 

bűncselekményét, és ezért vagyoni felelősséggel tartozik. A bűncselekmények 

elkövetési magatartásait a Csemegi-kódexben foglaltakhoz képest eltérően - 

jóval tágabban - határozták meg, ezáltal valójában új „bűncselekményt” 

kreáltak, melynek elkövetőjét polgári eljárás keretében súlyos vagyoni 

szankcióval sújtották. Ez a „hibrid” eljárást létrehozó törvény tulajdonképpen 

                                                                                                                                                             
alakított azért, hogy a budapesti katonai helyőrséget a forradalom számára megnyerje, valamint 
fogadást ajánlott, hogy rövidesen Magyarország első köztársasági elnöke lesz. (Schönwald, 1985, 76-
77. o.) 
179 A miniszteri indokolás szerint a bűncselekmény nyomatékos gyanújának fennállását a bűnvádi 
eljárás megindításával is igazolni kell. Az ellenséghez pártolt hazaárulókkal szemben a büntető 
igazságszolgáltatás nem tud kellő hatékonysággal fellépni, ezért – az ilyen cselekmények tömegessé 
válásának megakadályozása érdekében – szükség van a könnyebben érvényesíthető vagyoni felelősség 
bevezetésére. 
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semmibe vette az ártatlanság vélelmét.180  

 

A Bethlen-kormány igazságügy-minisztere 1921 júniusában 

törvényjavaslatot nyújtott be az 1915. évi XVIII. tc. kiegészítésére, amire 

valójában azért volt szükség, mert a Károlyi elleni eljárásban nemcsak 

magánvagyonát, hanem hitbizományi birtokait és várományosi jogait is meg 

akarták szerezni.181 

Az 1921. augusztus 19-én kihirdetett 1921. évi XLIII. tc. 1. §-a kimondta, hogy 

ha a „vagyoni felelősséggel tartozó személy vagyonához - harmadik személy 

jogával vagy egyébként - korlátolt tulajdonjog, hitbizomány birtoklása vagy 

várományosi joga, haszonélvezet vagy egyéb korlátolt jog tartozik, ez a jog 

ugyanazon korlátok közt száll át az államra, amint a felelős személyt 

illette.”182 A 2. § a vétlen leszármazókat is sújtva rögzítette, hogy „a felelős 

személyt és leszármazóit az államra szállt birtoklási és várományosi jog 

szempontjából a bűncselekmény elkövetésétől kezdve mint érdemetleneket 

nemlétezőnek kell tekinteni.”  

A 3. § egyértelművé tette, hogy „a bíróság a vagyon átszállásának büntetőjogi 

előfeltételeit is önállóan vizsgálja és a vagyoni felelősség kérdésében a 

bűnvádi eljárás eredményének bevárása nélkül, attól függetlenül jár el és 

határoz.” Vagyis a törvény lehetővé tette, hogy a speciális polgári bíróság 

megállapítsa bizonyos bűncselekmények elkövetése miatt az alperes 

vagyonjogi felelősségét akkor is, ha a bűnvádi eljárásban nem állapították meg 

a büntetőjogi felelősséget. Károlyi esetében ez így is történt. 

A 4. § végül elrendelte, hogy a törvényt alkalmazni kell azokban az ügyekben 
                                                        
180 Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a népköztársasági államforma védelméről szóló 1919. évi XI. 
néptörvény 8. §-a szinte szó szerint átvette a vagyoni felelősség érvényesítésének és a zárlat 
elrendelésének szabályait.  
181 Rassay Károly, Kerekes Mihály és Ereky Károly képviselők is kifogásolták a „Lex-Károlyit”, mert 
egy személy ellen irányul, ráadásul Károlyi gyermekeit is sújtja. (Schönwald, 1985, 67-70. o.) 
182 A 2. § szerint a hitbizomány és a várományosi jog a felelős személy hitbizományi utódlásra 
jogosult leszármazóinak élete végéig illeti meg az államot. Az államnak azonban - választása szerint - 
joga van a rászállt birtoklási és várományosi jog helyett a hitbizomány állagának egy részét (melynek 
mértékét a bíróság állapítja meg, de a vagyon tiszta értékének felénél nem lehet kevesebb) a 
hitbizományi köteléktől mentesen, természetben tulajdonul végleg átvenni. Ezzel a jogával az állam 
már folyamatban levő perben is élhet. A hitbizomány megmaradó - az állam által át nem vett - részére 
a birtoklás és az utódlás joga, illetve a felszabadult várományosi jog - a leszármazók kizárásával - az 
utódlásra hivatott többi várományost illeti meg.  
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is, amelyek az „életbelépése előtt elkövetett bűncselekmények alapján 

merültek fel, tekintet nélkül arra, hogy az eljárást e törvény életbelépése előtt 

vagy után indították meg”. A törvény tehát abszolút visszaható hatályú 

szankciót tartalmazott.  

 

Az államot képviselő Kincstári Jogügyi Igazgatóság csak a zárlatot 

követő egy év elteltével, 1921. május 31-én adta be a keresetlevelet a 

Budapesti Törvényszékhez.183 A kereset megismételte, illetve kiegészítette a 

zárlat elrendelését kérő ügyészi indítványban foglalt vádakat: 

alkotmányellenes kormányzás, a hadsereg szétzüllesztése, az ország 

területének védtelenül hagyása, a népköztársaság kikiáltása, az állami 

főhatalom bitorlása, az országgyűlés mindkét házának alkotmányellenes 

feloszlatása, a hatalom átjátszása a tanácskormánynak, és mindezek 

eredményeként Magyarország belekényszerítése egy megalázó békekötésbe.184  

A felperes 1922. június 1-én benyújtott előkészítő iratában kijelentette, hogy 

„olyan tény bizonyítása, mely a hazaárulást önmagában bizonyíthatná, 

rendkívül nehéz;” ezért a bűnvádi eljárás sem járt eredménnyel.185  

A bíróság 1923. február 21-én – két bíró különvéleményével – 

közbenszóló ítéletet hozott, melyben megállapította, hogy „az alperes 

belföldön található összes vagyona az 1915. évi XVIII. tc. alapján az államra 

szállt. Az államra szállt vagyon megállapítása tárgyában a kir. törvényszék az 

eljárást az ítélet jogerőre emelkedése után folytatja.”186 A bíróság kifejtette, 

hogy az ellenséghez pártolás, illetve az ellenségnek tett szolgáltatás révén a 

felségsértés és a hűtlenség bűntette megvalósult.187  
                                                        
183 A keresetlevél ráadásul már az 1921. évi XLIII. tc.-re hivatkozott, amit csak közel két hónappal 
később hirdettek ki. (Schönwald, 1985, 81. o.) 
184 Schönwald, 1985, 78-79. o.  
185 Schönwald, 1985, 130. o. 
Nagy Ernő képviselő 1922 szeptemberében szólalt fel a nemzetgyűlésben: „Mégiscsak lehetetlen, 
hogy Károlyi vagyonát zár alá veszik, és azután keresik a vádakat a hazaárulásra. Már a harmadik éve 
keresi a vádakat a kincstár, és még mindig a keresés elején van.” Kifogásolta azt is, hogy a roppant 
Károlyi vagyon kezeléséről még nem adták be a zárgondnoki számadást (143. o.). 
186 Schönwald, 1985, 178. o. és fénykép 
187 Schönwald, 1985, 185-187. o. (Csemegi-kódex 127. § 2. és 144. § 3. pont) 
Az öttagú tanács két bírája különvéleményt csatolt az ítélethez: „A felperes keresete elutasítandó 
lenne. A per folyamán felmerült adatok nem alkalmasak annak bizonyítására, hogy Károlyi Mihály 
háború idején az ellenséghez pártolt és azt kémkedéssel, fegyveres vagy másnemű szolgálattal 
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Az ítélőtábla háromtagú tanácsa 1923. június 28-án helybenhagyta az első 

fokú bíróság döntését. Károlyi felülvizsgálati kérelmét a Kúria ötfős polgári 

tanácsa 1924. december 16-án jogerősen elutasította.188  

A Kúria az alábbiakat állapította meg: Károlyi 1918. október 15-i és 

16-i – korábban hivatkozott – beszédeivel elkövette a hűtlenség bűntettét 

(Csemegi-kódex 144. § 5. pont); a Nemzeti Tanács elnökeként két 

proklamáció – a 12 pont és a katonákhoz intézett felhívás – kibocsátásával a 

felségsértés (127. § 2.) és a hűtlenség (144. § 5.) bűntettét; a király által 

kinevezett kormány elnökeként a Nemzeti Tanácsra való felesküdéssel a 

felségsértés (126. § 3. és 127. § 2.) bűntettét; a fegyverletételre vonatkozó 

hadügyminiszteri parancs kiadásával a felségsértés (126. § 3.) és a hűtlenség 

(144. § 3. és 5.) bűntettét; Károly király lemondása és a köztársaság kikiáltása 

révén a felségsértés (126. § 3. és 127. § 2.) bűntettét.189 

Ruppert Rezső 1924 novemberében a parlamentben tiltakozott a Károlyi-per 

ellen, ami kizárólag a vagyonért folyik. „Ha a bűnökért való felelősségre 

vonásról lenne szó, akkor a kormánynak módja és kötelessége lett volna, hogy 

mindenkit felelősségre vonjon, ha a nemzet ellen vétkeztek.”190 Felszólította a 

kormányt az eljárás megszüntetésére, egyrészt mert annak lefolytatására az 

1920. évi X. tc. alapján a nemzetgyűlés alkotmányvédelmi bírósága illetékes, 

másrészt mert a vád tárgyává tett cselekmények eltörpülnek a kormány 

                                                                                                                                                             
támogatta vagy önként ellenséges területre távozott volna. Ez irányban a felperes által felajánlott 
bizonyítás elrendelésétől sem várható eredmény.” (188. o. és fénykép) 
188 Schönwald, 1985, 220., 243. o.  
189 Schönwald, 1985, 244-247. o. 
1878. évi V. tc. 126. § A felségsértés bűntettét követi el: 3. aki a királyt az ellenség hatalmába adja, 
vagy az uralkodásnak gyakorlatában akadályozza, vagy személyes szabadságától erőszakkal vagy 
fenyegetéssel megfosztja; 
127. § A felségsértés bűntettét képezi azon cselekmény is, mely közvetlenül arra van irányozva, hogy: 
2. a magyar állam alkotmánya, vagy a magyar államot képező országok közt fennálló államközösség, 
vagy a magyar állam és az osztrák-magyar monarchia másik állama közt fennálló kapcsolat 
erőszakkal megváltoztassék;  
144. § A hűtlenség bűntettét követi el és életfogytig tartó fegyházzal büntetendő azon magyar honos: 
3. aki az ellenségnek, a magyar állam, vagy az osztrák-magyar monarchia területére jutását vagy azon 
való előhaladását elősegíti;  
5. aki az osztrák-magyar monarchia fegyveres erejéhez tartozó személyek hűségének megingatása 
által az ellenségnek segítségére van. 
190 Schönwald, 1985, 241. o. Hangsúlyozta, hogy Magyarország elpusztulásáért azok felelősek, akik a 
háborút felidézték vagy felelős állásban nem akadályozták meg.  
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bűneihez képest.191 

A törvényszék 1927. június 24-én hirdette ki az államra szállt vagyont 

megállapító végítéletét. Az ítélet szerint a hitbizományi vagyon 6/10 része 

szállt az államra természetben; a fennmaradó 4/10 rész birtokosa Károlyi 

Mihály testvére, Károlyi József lett, aki a részét eladta az államnak. Az állam 

végül az egész Károlyi-vagyont a Nemzeti Közművelődési Alapítvány 

vagyonául rendelte.192 

 
Álláspontom szerint az eljárást formailag kizárólag az 1920. évi X. tc. 

alapján lehetett volna jogszerűen lefolytatni, ez ugyanis speciális szabályozást 

tartalmazott a miniszterek felelősségre vonására, ráadásul kifejezetten 

hivatkozott az 1915. évi XVIII. tc.-ben foglalt vagyoni felelősség 

érvényesítésének lehetőségére is. Tartalmi szempontból pedig megállapítható, 

hogy Károlyit – egy jogi nonszensznek tekinthető törvény alapján – polgári 

perben nyilvánították bűnösnek olyan bűncselekmények miatt, melyekért 

Horthyt is felelősségre lehetett volna vonni.  

 

 

2. FELELŐSSÉGRE VONÁS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉS 1956 

UTÁN: A NÉPBÍRÓSÁGOK 

 

Az 1946. február 20-án kihirdetett, Magyarország államformájáról 

szóló 1946. évi I. tc. preambuluma deklarálta az emberek természetes és 

elidegeníthetetlen jogainak érvényre juttatását: „A köztársaság polgárai 

részére biztosítja az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait, a magyar 

nép számára a rendezett együttélést s a más népekkel való békés 

együttműködést.  
                                                        
191 Ruppert arra is rámutatott, hogy a ma hatalmon levők a forradalmak után még hónapokig önként 
elfogadták a köztársaságot (a bíróságok 1920 márciusáig a köztársaság nevében hoztak ítéletet). 
Budaörsön rálőttek a koronás királyra, majd elfogták, uralkodásában megakadályozták és 
kiszolgáltatták az ellenségnek, ami kimeríti a felségsértés és a hűtlenség bűntettét. A kormánypárti 
képviselők elhagyták az üléstermet. (Schönwald, 1985, 239-242. o.) 
192 Az 1921. évi XLIII. tc. 3. §-a azt írta elő, hogy az államnak jutó ingatlant egy éven belül 
földbirtokpolitikai célokra kell felhasználni, és elsősorban a rokkantakra kell tekintettel lenni a birtok 
felosztásánál. (Schönwald, 1985, 256-258. o.) 
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Az állampolgárok természetes és elidegeníthetetlen jogai különösen: a 

személyes szabadság, jog az elnyomatástól, félelemtől és nélkülözéstől mentes 

emberi élethez, a gondolat és vélemény szabad nyilvánítása, a vallás szabad 

gyakorlása, az egyesülési és gyülekezési jog, a tulajdonhoz, a személyi 

biztonsághoz, a munkához és méltó emberi megélhetéshez, a szabad 

művelődéshez való jog s a részvétel joga az állam és önkormányzatok életének 

irányításában. Ezektől a jogoktól egyetlen állampolgár sem fosztható meg 

törvényes eljárás nélkül és e jogokat a magyar állam valamennyi polgárának 

minden irányú megkülönböztetés nélkül, a demokratikus államrend keretein 

belül, egyformán és egyenlő mértékben biztosítja.” Ezek a jogok azonban már 

akkor veszélyben voltak, és hamarosan csak papíron léteztek.  

 

2. 1. A népbíróságok létrehozása és jogszabályi alapja 

 

1944. december 2-án, Szegeden öt – addig illegalitásban működő – 

párt193 szövetségéből létrejött a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, 

melynek programja már deklarálta, hogy „a hazaárulókat, a háborús bűnösöket 

le kell tartóztatni, és át kell adni az erre a célra létesítendő népbíróságoknak. 

Vagyonukat el kell kobozni.”194 

A Szegedi Nemzeti Bizottság – a Függetlenségi Front programjának és a 

népakaratnak megfelelően – már december 13-i ülésén, az országban elsőként 

határozott a népbíróság felállításáról. A bizottság 1945. január 4-én 

elfogadott rendelete a háborús bűnösök, a nyilas, fasiszta és németbarát 

elemek múltban elkövetett vagy a jövőben elkövetendő bűneinek, a 

közösségre, az épülő demokratikus Magyarország társadalmi, gazdasági és 

politikai rendjére káros jellegű, írásban vagy szóban kifejezett 

nyilatkozatainak, vagy egyéni és szervezeti ellenállásának megtorlására 

                                                        
193 Független Kisgazdapárt, Magyar Kommunista Párt, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 
Nemzeti Parasztpárt és a Teleki Géza vezette Polgári Demokrata Párt 
194 Kovács, 1966, 152. o. 
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népbíróság felállítását rendelte el.195 A népbíróságot végül nem állították fel, 

de a rendelet hatást gyakorolt a későbbi jogalkotásra.  

A Debreceni Nemzeti Bizottság 1945. január 15-i ülésén sürgette az Ideiglenes 

Nemzeti Kormányt, hogy mielőbb állítsa fel a népbíróságokat.196 

A január 21-én megalakult Budapesti Nemzeti Bizottság – január 28-i 

határozatával, illetve január 30-i írásbeli utasításával – felállította a Budapesti 

Néptörvényszéket, kinevezte az elnökét, Major Ákost,197 és felhívta a 

demokratikus pártokat, hogy egy-egy ülnököt delegáljanak. A törvényszék 

előtt a vádat – a Nemzeti Bizottság felhatalmazása alapján – a közvádló és a 

népvádló képviselte.198 Az öttagú bíróság „a Magyar Nép nevében” már 

február 3-án halálos ítéletet hozott a Csemegi-kódex 278. §-ában foglalt 

gyilkosság elkövetése miatt.199 Miután a budapesti bizottság - a szegedivel 

ellentétben - se speciális anyagi, se eljárásjogi szabályokat nem alkotott, az 

eljárást „általában” a büntető perrendtartás szabályai szerint folytatták le, de a 

jogorvoslatot - önkényesen - kizárták.200  

A Budapesti Nemzeti Bizottság az ítéletet még aznap megerősítette, a két 

elítéltet február 4-én, az Oktogonon - lámpavasra - felakasztották. A 

                                                        
195 Lukács, 1979, 76. o. 
A népbíróság kilenc tagját és a két népügyészt a Nemzeti Bizottság nevezi ki egy évre. Az öttagú 
tanácsban ítélkező népbíróság gyorsított eljárásban, szótöbbséggel dönt azokban az ügyekben, 
melyeket a Nemzeti Bizottság Igazságügyi Tanácsa elé utal. A népbíróság hivatalból rendel ki védőt, 
ha a vádlottnak nincs meghatalmazott védője. Az ítélet ellen fellebbezés nincs, a kegyelmezés joga a 
Nemzeti Bizottságot illeti meg. A bíróság szankcióként vagyonelkobzást, internálást, 
szabadságvesztést és halálbüntetést alkalmazhat. (Kovács, 1966, 153. o.) 
196 Lukács, 1979, 79. o. A bizottság négy elkövetői csoportot határozott meg: az országot háborúba 
taszítók, a háború támogatói, a nyilas kegyetlenkedők, illetve a Szovjetunióban, Bácskában és 
Kárpátalján bűncselekményeket elkövetők. 
197 Major korábban hadbíró volt, és nem tette le a polgári (nem katonai) bíráskodáshoz szükséges 
bírói-ügyvédi vizsgát, ezért nem ítélkezhetett volna. (Bernáth Zoltán: Justitia tudathasadása; Püski, 
Bp. 1993, 24. o.) 
198 Kovács, 1966, 154. o. 
199 1978. évi V. tc. 278. § „Aki embert előre megfontolt szándékból megöl: a gyilkosság bűntettét 
követi el, és halállal büntetendő.” A törvényszék halálra ítélte Haynal Alajos vezérőrnagyot 
(távollétében), Rotyis Péter tartalékos főtörzsőrmestert és Szívós Sándor t. szakaszvezetőt – egy 
különleges munkásszázad tagjainak sérelmére elkövetett – 124 rendbeli gyilkosság bűntette miatt.  
A vádlottakat, akik kétségtelenül gyilkosságot követtek el, „egy jogilag nem létező bíróság ítélkezésre 
nem jogosult bírája hamis tanúvallomás alapján ítélte halálra.” Varga László: „Forradalmi 
törvényesség” - Jogszolgáltatás 1945 után Magyarországon; Beszélő 1999/11. 58. o. 
200 Kovács, 1966, 155. o. A szökésben levő vezérőrnaggyal szemben ugyanakkor az eljárást érdekes 
módon a nyilas kormány által 1944 novemberében kiadott rendelet alapján folytatták le, mely szerint a 
hazaárulókat és a szökevényeket távollétükben kell elítélni. (Lukács, 1979, 81. o.) 



 69 

törvényszék „előbb ítélkezett, mint ahogy az első népbírósági jogszabály 

hatályba lépett.”201 

 

A Moszkvában, 1945. január 20-án kötött fegyverszüneti egyezmény 14. 

pontja kimondta, hogy „Magyarország közre fog működni a háborús 

bűncselekményekkel vádolt személyek letartóztatásában, az érdekelt 

kormányoknak való kiszolgáltatásában és az ítélkezésben e személyek 

felett.”202  

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány – az 1944. december 21-én megalakult 

Ideiglenes Nemzetgyűléstől kapott felhatalmazás alapján – 1945. január 25-én 

elfogadta a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendeletet, amely 

február 5-én jelent meg a Magyar Közlönyben. 

A kormányülésen felmerült a kormányzó felelősségének kérdése is, de a 

miniszterelnök, Dálnoki Miklós Béla kijelentette, hogy „ő a koronatanú a 

kormányzó ügyében, mert a kormányzó a háborút mindig meggátolni 

törekedett, azonban félrevezették és becsapták.” Erre tekintettel „a 

minisztertanács megállapította, hogy a kormányzó felelősségre vonása 

alkotmányjogi kérdésbe ütközik, és különben is, miután törekedett a [háború] 

meggátlására, tehát még az esetben is, ha felelősségre vonás alá kerülne, 

tisztázni tudja magát.”203  

 

2. 1. 1. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 81/1945. M. E. számú rendelete a 

népbíráskodásról 

 

A 81/1945. M. E. számú rendelet (Nbr.) megalkotásának deklarált célja, 

hogy „mindazok, akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve 

                                                        
201 Lukács, 1979, 80. o. Major Ákos később így emlékezett: „Az első népbírósági ítélet meghozatala 
teljesen rendhagyó volt.” Hadműveleti terület voltunk, „az alkotmányos ítélkezés lehetősége kizárt 
volt.” Népbírósági perek Magyarországon 1945 után; Jogtudományi Közlöny 1983/7. 478-479. o. 
202 A fegyverszüneti egyezményt az 525/1945. M. E. sz. rendelet 1945. február 26-án hirdette ki, a  
becikkelyezéséről szóló 1945. évi V. tc. pedig szeptember 16-án jelent meg.  
203 Szerencsés Károly: „Az ítélet: halál” Magyar miniszterelnökök a bíróság előtt; Kairosz Kiadó, Bp. 
2002, 32. o. Horthyt még tanúként sem hallgatták ki a népbíróságok előtt (csak a nürnbergi perben és 
Veesenmayer perében tanúskodott).  
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részesei voltak, mielőbb elnyerjék büntetésüket”. A kormány – az 

esküdtbíróságok törvényhozás útján való visszaállításáig – a népbíráskodás 

megteremtése érdekében fogadta el a rendeletet, mely általános 

rendelkezésekből, különös részből, a hatáskörre és illetékességre, a 

népügyészségre, a népbíróságokra, a népbírósági eljárásra és a fellebbviteli 

eljárásra (a népfőügyészre, illetve a Népbíróságok Országos Tanácsára), 

valamint az újrafelvételre vonatkozó rendelkezésekből állt.  

A rendelet 1. §-a abszolút visszaható hatályú szabályozást tartalmazott: 

„A jelen rendeletben körülírt bűncselekmények az esetben is büntethetők, ha a 

cselekmény a rendelet életbelépésekor már befejezett, s a cselekmény 

befejezésének időpontjában fennállott törvényes rendelkezések alapján az 

büntethető nem volt.” A népbíróság polgári személyekkel, illetve a fegyveres 

erők tagjaival, valamint az ország területén elfogott, bármilyen 

állampolgárságú személyekkel szemben is eljárhatott (2. §).  

A 3. § értelmében a népbíróság az alábbi büntetéseket szabhatta ki: 

halálbüntetés, szabadságvesztés (fegyház, börtön, fogház), internálás, 

pénzbüntetés (ami akár vagyonelkobzásig is terjedhetett), állásvesztés, 

foglalkozástól való eltiltás, politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése, 

valamint a 15/1945. M. E. számú rendeletben meghatározott fegyelmi jellegű 

büntetések.204 Az internálás legrövidebb tartama hat hónap, a leghosszabb két 

év lehetett. 205 

A pénzbüntetés (vagyonelkobzás), az állásvesztés, a foglalkozástól eltiltás és a 

politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése önállóan, főbüntetésként vagy 

mellékbüntetésként - akár egyszerre több - is alkalmazható volt. Az 

állásvesztésre ítélt közalkalmazott elveszítette közhivatalát és közszolgálati 

állását; a nyugdíjigényét, nyug- és kegydíját pedig akkor, ha ezt a népbíróság 

kifejezetten kimondta.206 Az állásvesztés vezető állású magánalkalmazottal 

                                                        
204 Feddés, áthelyezésre ítélés (emellett esetleg a vezető állásra való alkalmatlanság kimondása), az 
előléptetésből 1-5 évre való kizárás (15/1945. M. E. rendelet 19. § 3. pont).  
205 A népbíróság által megszabott idő eltelte után az elítéltet csak abban az esetben lehetett szabadon 
bocsátani, ha internálása alatt példás magatartást tanúsított. Ellenkező esetben az internálótábor 
felügyelőhatósága a fogvatartását akár további 6 hónappal meghosszabbíthatta, de az internálás 
leghosszabb tartama így sem haladhatta meg a két évet. 
206 Az elítélt ellátatlan családtagjait megillető nyugdíjigényt a népbíróság fenntarthatta. 
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szemben is alkalmazható volt. A foglalkozástól eltiltást bizonyos 

helység(ek)re nézve, öt év időtartamban szabhatta ki a bíróság. 

Nem lehetett alkalmazni a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi 

XXXIV. tc. azon szabályát, mely lehetővé tette a bíróság számára az 

ítélethozatal mellőzését és az eljárás megszüntetést jelentéktelen tárgyi súlyú 

vétség vagy kihágás és csekély fokú bűnösség esetén (4. §).207 

A büntetés kiszabásánál a rendelet hivatkozott a Csemegi-kódex 

előírására, mely túlnyomó, illetve nyomatékos vagy nagyszámú enyhítő 

körülmény esetén lehetővé tette eggyel enyhébb büntetési nem alkalmazását; 

sőt az enyhítést kiterjesztette a 3. §-ban foglalt bármely enyhébb büntetésre is 

(5. §).208 A halálbüntetést kegyelem útján életfogytiglani vagy tíztől tizenöt 

évig terjedő fegyházbüntetésre lehetett átváltoztatni; más büntetés esetén nem 

lehetett kegyelmet kérni. A kegyelmezés jogát – az igazságügy-miniszter 

javaslata alapján – a Nemzeti Főtanács gyakorolta (7. §).  

Az eljárást szökésben levő terhelt ellen is le lehetett folytatni az 1921. évi III. 

tc. alapján.209 A bíróság ítéletében csak a bűnösséget állapíthatta meg, és 

vagyonelkobzást szabhatott ki (6. §).  

A rendelet szabályozta az igazságügy-miniszter által engedélyezhető halasztás, 

illetve büntetés-félbeszakítás, valamint a hátralevő büntetés elengedésének 

lehetőségét is. A végrehajtási kegyelmet – attól függően, hogy az elítélt a 

büntetése kétharmad részét kitöltötte-e vagy sem – a miniszterelnök, illetve a 

Nemzeti Főtanács gyakorolhatta (8. §). 

A rendelet 9. §-a az elévülés időtartama tekintetében a Csemegi-kódex 

szabályainak210 alkalmazását írta elő, ugyanakkor újraszabályozta a 
                                                        
207 1930. évi XXXIV. tc. 125. §  
208 1878. évi V. tc. 91. és 92. § (A 92. § szerint halálbüntetés helyett 15 évi, életfogytig tartó fegyház 
helyett pedig 10 évi fegyháznál kisebb büntetés nyomatékos vagy nagyszámú enyhítő körülmény 
esetében sem állapítható meg.)  
209 1921. évi III. tc. 12. § „A jelen törvényben meghatározott bűntettek és vétségek eseteiben a terhelt 
távolléte sem a vád alá helyezést, sem a főtárgyalást, sem az ítélethozatalt nem gátolja; az ítélet 
azonban csak a bűnösség megállapítására és a vagyoni elégtétel kiszabására szorítkozik. A távollevő 
terhelt részére hivatalból kell védőt rendelni. A terhelt jelentkezése vagy kézrekerülése esetében új 
főtárgyalást kell tartani.” 
210 Az 1878. évi V. tc. 106. §-a tartalmazta a bűnvádi eljárás megindítását kizáró elévülési határidőket: 
„106. § Az elévülés kizárja a bűnvádi eljárás megindítását: 
1. húsz év elteltével, ha az elkövetett bűntettre halál, vagy életfogytig tartó fegyház; 
2. tizenöt év elteltével, ha az elkövetett bűntettre tíz éven felüli szabadságvesztés-büntetés; 
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hadbalépés után elkövetett bűncselekmények elévülési idejének kezdő napját: 

„Az 1941. június 21. napja után a fegyverszünet megkötéséig elkövetett 

cselekményekre az elévülés a fegyverszünet megkötésének napjával (1945. 

január 20.) veszi kezdetét.”211  

Az ellenforradalmi rendszer idején elkövetett, politikai motivációjú 

emberölések büntethetővé tétele érdekében pedig az elévülés megindulását 

kizáró oknak tekintették, ha az államhatalom megakadályozta a 

bűncselekmény üldözését: „Az 1919. évben és az azután elkövetett ama 

politikai gyilkosságokra vonatkozólag, amelyek üldöztetését az uralmon volt 

hatalom megakadályozta, az elévülés csak 1944. évi december hó 21. napján 

veszi kezdetét.” 

A Csemegi-kódex általános részének szabályait egyébként – ellentétes előírás 

hiányában – alkalmazni kellett (10. §). 

 

A különös rész az egyes bűncselekményi tényállásokat és a büntetési 

tételeket foglalta össze, megkülönböztetve a háborús bűnös, illetve a 

népellenes bűntettben bűnös elkövetők kategóriáit (11-18. §).  

A legfőbb háborús bűnöknek minősültek: egyrészt Magyarország 

háborúba sodródásának, illetve mind fokozottabb háborús részvételének 

elősegítése, továbbá a háborúba sodródás megakadályozásának elmulasztása, 

valamint a háborúba sodródásra irányuló döntés kezdeményezése vagy 

meghozatala;212 másrészt a fegyverszünet megkötésének megakadályozása;213 

                                                                                                                                                             
3. tíz év elteltével, ha az elkövetett bűntettre öt éven felüli szabadságvesztés büntetés; 
4. öt év elteltével, ha az elkövetett bűntettre kisebb büntetés van megállapítva. 
Vétségekre nézve a bűnvádi eljárás megindítása három év elteltével évül el.” 
211 Lukács Tibor ezt a rendelkezést idézve különös módon megjegyzi, hogy „a két dátum a magyar 
nép történelmében kiemelkedő jelentőségű. Magyarország 1941. június 26. napján lépett háborúba, 
ettől kezdve 1945. január 20-ig, az ideiglenes fegyverszünet megkötéséig rendkívüli erőhatalom, vis 
maior következett be.” (Lukács, 1979, 414. o.) 
1941. június 22-én a német hadsereg támadta meg a Szovjetuniót, Horthy azonban június 26-án, a 
kassai bombatámadás hatására deklarálta a hadiállapotot; a június 21. dátum ezért nem pontos. 
212 11. § Háborús bűnös az: 1. aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy 
Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt belesodródását vezető állásban 
kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette; [halál] 
vagy azt megakadályozni nem törekedett, bár erre vezető közhivatali állásánál, politikai, 
közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna, [10 év fegyház] 
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harmadrészt kiemelt segítségnyújtás a nyilas mozgalomnak a hatalom 

megszerzéséhez és megtartásához, illetve vezető szerepvállalás a nyilas 

államhatalomban (kényszerű szükség nélkül);214 végül a nemzetközi 

jogszabályok súlyos megsértése a megszállott területek lakosságával vagy a 

hadifoglyokkal való bánásmód során, a visszacsatolt területek lakosságával 

való kegyetlenkedés, illetve - tettesként vagy részesként - emberek 

törvénytelen kivégzése vagy megkínzása.215 

Ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetői jórészt – de nem minden esetben 

– kiemelt, „vezető állású személyek” lehettek: vezető közhivatali állást, 

politikai, közgazdasági, közéleti szerepet betöltött személyek, illetve a 

kormány, országgyűlés tagjai és vezető állású közalkalmazottak, valamint a 

nyilas hatalomátvétel után miniszteri, államtitkári, főispáni, főpolgármesteri, 

hadseregparancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonlóan fontos funkciót 

elnyert személyek. 

A népbíróság által kiszabható legsúlyosabb büntetés a halál, illetve tíz és 

tizenöt év fegyházbüntetés lehetett (12. §). 

Háborús bűncselekménynek minősítették továbbá a háború fokozottabb 

folytatására való izgatást (nyomtatvány, gyülekezet előtti beszéd vagy rádió 

útján);216 katonai jellegű alakulatnak, személy vagy vagyontárgy elleni 

                                                                                                                                                             
2. aki, mint a kormány, országgyűlés tagja, vagy mint vezető állást betöltő közalkalmazott, 
kezdeményezője, vagy - bár a következményeket előre láthatta - részese volt olyan határozat 
hozatalának, amely a magyar népet az 1939. évben kitört világháborúba sodorta, [15 év fegyház] 
213 3. aki a fegyverszünet megkötését erőszakkal vagy befolyásának kihasználásával megakadályozni 
igyekezett, [halál] 
214 4. aki vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom 
megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásához; vagy aki e hatalom megszerzése után 
kapott kinevezés alapján a nyilas kormányzatban, közigazgatásban vagy honvédelem keretében - 
életét fenyegető kényszerű szükség nélkül - vezető állást vállalt. (Vezető állás alatt miniszteri, 
államtitkári, főispáni, főpolgármesteri, hadseregparancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonló 
fontosságú állást kell érteni.) [halál] 
215 5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás tekintetében a 
háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a visszacsatolt területek 
lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki általában felbujtója, tettese 
vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának. [halál] 
(A Csemegi-kódex 69. §-a szerint részes a felbujtó és a bűnsegéd.) 
216 13. § Háborús bűnös az is:  
1. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt elmondott 
beszédben vagy rádió útján a háború fokozottabb mértékben való folytatására izgatott, [3 év börtön] 
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erőszakos cselekmény elkövetéséhez való segítségnyújtást;217 bármilyen 

segítségnyújtást a nyilas mozgalomnak a hatalom megszerzéséhez vagy 

megtartásához, illetve egyéb fontos állás önkéntes betöltését a nyilas 

közigazgatásban vagy honvédelemben;218 magyar állampolgárként a német 

hadseregbe vagy biztonsági szolgálathoz való belépést;219 a magyarság 

érdekeit sértő adatok kiszolgáltatását német alakulatnak, illetve a besúgást;220 

jelentős szellemi munka kifejtését a háborús hírverés szolgálatában.221 

A kiszabható legsúlyosabb büntetés az egy év börtöntől egyes 

bűncselekmények minősített eseteiben a halálbüntetésig terjedt (14. §). 

 A népellenes bűntettek elkövetőit jóval enyhébb büntetéssel fenyegették 

az alábbi cselekmények miatt: a nép érdekeit súlyosan sértő jogszabály 

kezdeményezése, meghozatala (elkövető lehetett a minisztérium, illetve 

országgyűlés tagja, vezető állású közalkalmazott);222 a világháború kitörése 

után olyan – a nép egyes rétegei ellen irányuló jogszabályok végrehajtásán 

túlterjeszkedő – közhivatali tevékenység kifejtése, ami a személyes 

szabadságot, a testi épséget veszélyeztette vagy sértette, vagy egyes személyek 

                                                        
217 2. aki valamilyen katonai jellegű alakulatnak személy vagy vagyontárgy ellen elkövetett erőszakos 
cselekményhez segítséget nyújtott, [2 év börtön, 20 napon túl gyógyuló súlyos testi sérülés okozása 
esetén 3 év börtön, a sértett halála esetén 10 év fegyház] 
218 3. aki nem vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a hatalom 
megszerzéséhez vagy megtartásához, vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés alapján a 
nyilas közigazgatásban vagy honvédelem keretében önként a 11. § 4. bekezdésében fel nem sorolt 
egyéb fontos állást vállalt, [2 év börtön] 
219 4. aki magyar állampolgár létére a német hadsereg vagy biztonsági szolgálat (SS., Gestapo stb.) 
kötelékébe lépett, [5 év börtön; ha magyar állampolgár elleni erőszakos cselekményben részt vett, 10 
év fegyház; ha magyar állampolgár halálát okozta vagy a magyar honvédség ellen harcolt, vagy 
fegyverrel megakadályozta, hogy egyesek átálljanak a vörös hadsereghez, halál] 
220 5. aki valamilyen német alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat szolgáltatott vagy mint 
besúgó működött, [3 év börtön; ha a feljelentett magyar állampolgárt megölték vagy feltehetően 
külföldre hurcolták, 15 év fegyház; ha rendszeresen vagy jutalom ellenében működött, halál] 
221 6. aki a háborús hírverés szolgálatában jelentős szellemi munkát végzett. [1 év börtön] 
222 15. § Népellenes bűntettben bűnös: 
1. a minisztériumnak, az országgyűlésnek az a tagja vagy az a vezető állást betöltő közalkalmazott, ki 
a nép érdekeit súlyosan sértő jogszabály kezdeményezője volt, vagy annak meghozatalában tudatosan 
résztvett, [5 év fegyház] 
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vagyoni romlását elősegítette;223 következetesen népellenes, fasisztabarát 

hivatali működés kifejtése.224 

A népbíróság által kiszabható legsúlyosabb büntetés két év börtöntől öt év 

fegyházig terjedt (16. §). 

 Végül népellenes vétségnek minősítették a következő cselekményeket: 

a nép egyes rétegei ellen irányuló jogszabályok végrehajtása során a 

közhivatali „túlkapásokban” megnyilvánuló népellenes bűntett 

megakadályozásának elmulasztása;225 fasiszta, demokráciaellenes pártban 

kevésbé jelentős vezető tevékenység kifejtése;226 nép- vagy demokráciaellenes 

intézkedések meghozatalának nyilvános sürgetése, a meghozott intézkedés 

üdvözlése;227 kényszerű szükség nélkül a nép- vagy demokráciaellenes 

hírverés szolgálatába állás;228 fasiszta(nyilas-, német-, háború-)ellenes 

véleménynyilvánítás akadályozása.229 

A népbíróság legfeljebb egy év internálást vagy fogházbüntetést szabhatott ki 

(18. §).  

 A felsorolt bűncselekményeken kívül a népbíróság hatáskörébe utalták 

a Csemegi-kódexben szereplő lázadás, illetve az alkotmány, a törvény, a 

hatóságok vagy a hatósági közegek elleni izgatás230, az 1921. évi III. tc.-ben 

foglalt, az állami és társadalmi rend felforgatására vagy megsemmisítésére 

                                                        
223 2. aki az 1939. évi szeptember hó 1. napját követő időben közhivatali ténykedése során a nép egyes 
rétegei ellen irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a számára előírt ténykedést túlhaladva, 
olyan tevékenységet fejtett ki, amely a személyes szabadságot vagy a testi épséget veszélyeztette vagy 
sértette, vagy egyes személyek vagyoni romlását elősegítette, [3 év börtön; súlyos testi sérülés 
okozása esetén 5 év börtön; maradandó sérülés esetén 5 év fegyház] 
224 3. az a joghatósággal bíró közalkalmazott, aki következetesen népellenes, fasiszta-barát hivatali 
működést fejtett ki. [2 év börtön] 
225 17. § Népellenes vétségben bűnös az, 
1. aki a 15. § 2. pontjában írt cselekmények elkövetését megakadályozni nem igyekezett, bár ez 
törvényes hatáskörben módjában állott volna, [1 év fogház] 
226 2. aki fasiszta, demokráciaellenes pártban fejtett ki kevésbé jelentős, de még vezető jellegű 
tevékenységet, [1 év internálás] 
227 3. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt, rádió útján vagy 
egyébként, nyilvánosan népellenes vagy demokráciaellenes intézkedések meghozatalát sürgette, vagy 
a meghozottakat feldicsérte, [1 év internálás] 
228 4. aki kényszerű szükség nélkül a nép- vagy demokráciaellenes hírverés szolgálatába szegődött, [1 
év fogház] 
229 5. aki fenyegető magatartásával fasiszta (nyilas-, német-, háború-) ellenes vélemény nyilvánítását 
akadályozta. [1 év fogház] 
230 1878. évi V. tc. 152-162. és 172. § (az 1912. évi LXIII. tc. 19. §-a háború idején való elkövetés 
esetén a büntetési tételét súlyosbította). 
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irányuló egyes bűntettek és vétségek231, az 1930. évi III. tc.-ben meghatározott 

hűtlenség bűntettének egyes esetei232, valamint az ezekkel összefüggésben 

elkövetett más bűncselekmények miatti eljárást is (20. §). Ha ez utóbbi 

bűncselekmények nem álltak kapcsolatban az előzőekben felsorolt 

bűncselekményekkel, de politikai jellegűek voltak, akkor is a népbíróság 

hatáskörébe tartoztak (21. §). 

A népbíróság fiatalkorúak ügyében is eljárhatott, és az 1908. évi 

XXXVI. tc.-ben (I. Bn.) foglalt intézkedéseken233 kívül a rendeletben 

meghatározott büntetéseket is alkalmazhatta. Halálbüntetést azonban 

egyáltalán nem szabhatott ki, börtön- vagy fegyházbüntetéssel pedig csak a 15. 

életévét betöltött fiatalkorút sújthatta (22. §).  

A népbíróság illetékességére a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi 

XXXIII. tc. (Bp.) szabályai voltak irányadóak (23. §). 

 

Az eljárási kérdésekben – nyomozás, védelem – a rendelet általában a 

Bp. és az azt kiegészítő törvények alkalmazását írta elő (64. §).234  

A népbíróság előtt a vádat a népügyész képviselte, a vizsgálóbíró jogai 

a népügyészt illették (24, 30. §).235 Az előzetes letartóztatást a népügyész 

rendelhette el a Bp.-ben felsorolt esetekben, a döntés ellen nem volt helye 

felfolyamodásnak.236 A terheltet 30 napon belül a népbíróság elé kellett 

állítani, vagy az előzetes letartóztatását meg kellett szüntetni. A népbíróság az 

előzetes letartóztatást 30 nappal – érdemi tárgyaláson az érdemi határozat 

                                                        
231 1921. évi III. tc. 1-5. §  
232 1930. évi III. tc. 58-59. § (A törvény a hűtlenség tényállásai tekintetében jelentősen módosította a 
Csemegi-kódexet.) 
233 Az I. Büntetőnovella 17. §-a szerint a bűncselekmény elkövetésekor a 12. életévét betöltött, de a 
18.-at még be nem töltött fiatalkorúval szemben, akinek a büntethetőséghez szükséges értelmi és 
erkölcsi fejlettsége megvolt, az alábbi intézkedéseket lehetett alkalmazni: dorgálás, próbára bocsátás, 
javító nevelés, illetve fogház- vagy államfogház-büntetés.  
234 A nyomozásra a Bp. 83-86. §-ait, a védelemre a Bp. V. fejezetét, a jegyzőkönyv vezetésére a Bp. 
331-332. §-ait, a bírák, a jegyzőkönyvvezető és a népügyész kizárására a Bp. VI. fejezetét, a 
fellebbezésre a Bp. 388. §-át, a NOT eljárására a Bp. XX. fejezet II. címét, az újrafelvételre pedig a 
Bp. XXI. fejezetét kellett alkalmazni (29., 36., 44., 46., 53., 62., 63. §). 
235 A népügyész feljelentést csak akkor vehetett figyelembe, ha a feljelentő aláírta, és a lakcímét is 
feltüntette (31. §). 
236 A Bp. 141. §-a tartalmazta az előzetes letartóztatás elrendelésének okait. A végzés ellen egyfokú 
felfolyamodással lehetett élni, de a vádtanács előzetes letartóztatást elrendelő vagy fenntartó 
másodfokú végzése ellen további felfolyamodásnak is helye volt (Bp. 378. §). 
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hozataláig terjedő időre is – meghosszabbíthatta, de az időtartama ez esetben 

sem haladhatta meg a hat hónapot.237 A népbíróság ítéletének kihirdetése után 

meghosszabbított előzetes letartóztatás a jogerős döntés meghozataláig tartott 

(33. §).  

A népügyész vádiratot nyújtott be, vagy csekélyebb jelentőségű ügyekben a 

terheltet a népbíróság elé állította (34. §). A jogi végzettségű népügyészeket – 

a helyi nemzeti bizottság ajánlására – az igazságügy-miniszter nevezte ki, és 

bármikor fel is menthette őket. A népügyész más kereső foglalkozást nem 

folytathatott (24. §). 

 A népbíróságokat – az igazságügy-miniszter döntése alapján több 

tanáccsal – minden törvényszéki székhelyen fel kellett állítani (37. §). Az 

öttagú népbírósági tanácsokba – a rendelet hatályba lépésétől számított nyolc 

napon belül – a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült öt politikai 

párt (Demokratikus Polgári Párt, Független Kisgazdapárt, Magyar 

Kommunistapárt, Nemzeti Parasztpárt, Szociáldemokrata Párt) helyi 

szervezetei öt-öt tagot javasoltak. A főispán – a tagnévsorok beterjesztésétől 

számított nyolc napon belül, a helyi nemzeti bizottság javaslata alapján – 

mindegyik névsorból egy-egy rendes, illetve póttagot jelölt ki a népbírósági 

tanácsokba.238  

A névsorhoz csatolni kellett a jelöltek írásbeli nyilatkozatát arról, hogy 

büntetlen előéletűek.239 A népbíró a kijelölést nem utasíthatta vissza, de 

háromhavi működés után felmentését kérhette a főispántól. Az igazságügy-

miniszter minden tanács mellé szakképzett tanácsvezető bírót és helyettes 

bírót jelölt ki (42. §). 

                                                        
237 Ha a népbíróság a vád tárgyává tett valamely bűncselekmény miatt – indokolt közbenszóló 
határozattal – megállapította a vádlott bűnösségét, az előzetes letartóztatást további hat hónappal meg 
lehetett hosszabbítani. 
238 Amennyiben a törvényszéki székhelyen valamely felsorolt politikai párt nem működött, a főispán 
más demokratikus párt vagy pártok által felajánlott öt személy közül - ilyen párt hiányában 
pártonkívüli, de politikailag megbízható személyek közül - a nemzeti bizottság véleménye alapján 
jelölte ki a hiányzó tagot és póttagot (39. §). 
239 Nem lehetett kinevezni népbírónak, akit bűntett, nyereségvágyból elkövetett vétség, vagy fasiszta 
jellegű cselekmény miatt elítéltek. Nem tekintették büntetett előéletűnek, akit fasisztaellenes 
cselekmény vagy a zsidótörvényekben meghatározott valamely cselekmény miatt ítéltek el (39. §). 
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A népbíróság eljárását a rendelet 43-53. §-ai szabályozták: A tárgyalás 

előkészítése és vezetése a tanácsvezető bíró feladata volt. A vádlotthoz és a 

tanúhoz a vezető bíró után a népbírák, a népügyész és a védő (tanúkhoz a 

vádlott is) tehettek fel kérdést. A bizonyítási eljárás befejezése után a tanács 

visszavonult. A vezető bíró felvilágosítást adott a népbíráknak a 

jogszabályokról, és véleményt nyilvánított arról, hogy milyen bűncselekmény 

elkövetése látszik bizonyítottnak, a büntetéssel kapcsolatban viszont nem 

mondhatott véleményt. A tanács – először a legidősebb, utoljára a legfiatalabb 

tag – szavazott az elkövetett bűncselekmény(ek)ről, majd a büntetés neméről 

és mértékéről. A vezető bírónak nem volt szavazati joga, ha azonban a 

határozathozatalhoz szükséges három egybehangzó szavazat hiányzott, két tag 

egybehangzó véleményéhez csatlakozhatott. 

A vezető bíró – ha meggyőződése szerint a népbírák a törvények, illetve 

a jelen rendelet lényeges rendelkezéseinek megsértésével hozták meg a 

határozatot, ami ellen nem lehetett fellebbezni – a vádlott érdekében indokolt 

előterjesztéssel fordulhatott a Népbíróságok Országos Tanácsához (NOT). Az 

előterjesztésnek nem volt halasztó hatálya.240 

A népbíróság és a NOT „A magyar nép nevében” hozott ítéletet. Az 

elítélt csak a halálbüntetést, teljes vagyonelkobzást, állásvesztést, három évet 

meghaladó szabadságvesztést és 20 ezer pengő feletti pénzbüntetést kiszabó 

ítélet ellen fellebbezhetett a NOT-hoz. A népügyész – felmentés vagy 

súlyosítás miatt – minden esetben fellebbezhetett. A népügyész fellebbezése 

alapján a NOT az ítéletet az elítélt javára is megváltoztathatta. A védő 

önállóan csak a távollevő terhelt ügyében nyújthatott be fellebbezést. 

A NOT előtt a vádat a népfőügyész vagy a helyettese képviselte, akiket 

az igazságügy-miniszter javaslatára a kormány nevezett ki.241 A népfőügyész a 

népügyész által bejelentett fellebbezést visszavonhatta (54-55. §). 

A jogorvoslatokat elbíráló fellebbviteli fórum, a NOT öttagú 

tanácsokban járt el, a tanácsok számát az igazságügy-miniszter határozta meg 

                                                        
240 Az előterjesztésről a NOT tanácsa zárt ülésen döntött a 61. §-ban foglaltak szerint.  
241 Népfőügyésszé vagy helyettesévé csak bírói és ügyvédi vizsgával rendelkező személyt lehetett 
kinevezni. 



 79 

(56. §). A korábban felsorolt politikai pártok országos vezetősége minden 

tanácsba egy bírói és ügyvédi vizsgával rendelkező, büntetlen előéletű állandó 

tagot küldött, valamint összesen egy póttagot jelölt, a megbízatásukat nem 

vonhatta vissza. A tanács vezetésével az igazságügy-miniszter bízta meg az 

egyik tagot. A tanácstagok és a póttagok más kereső foglalkozást nem 

folytathattak (57. §). A NOT-ot az igazságügy-miniszter által kinevezett elnök 

vezette, aki ügyviteli feladatokat látott el (póttagok behívása, ügyek 

szétosztása, sürgősség elrendelése). A NOT eljárására a Bp. rendelkezései 

voltak irányadóak, de a vádlottat és a védőt a tárgyalásról vagy a bizonyítás 

felvételéről csak értesíteni kellett. A NOT az ítéletet teljes terjedelmében 

felülbírálta (60. §, 62. §).   

 Az ítélet jogerőre emelkedése után újrafelvételnek volt helye, de az 

elítélt terhére újrafelvételt csak az ítélet jogerőre emelkedésétől számított két 

éven belül lehetett kezdeményezni (63. §). 

 

2. 1. 2. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1440/1945., 5900/1945. és 

6750/1945. M. E. számú rendeletei  

 

Az Nbr.-t alig három hónap elteltével módosította és kiegészítette az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány 1440/1945. M. E. számú rendelete (Nbr.nov.), 

amely 1945. május 1-én jelent meg a Magyar Közlönyben.  

A rendelet a kiszabható büntetések nemeit és a büntetéskiszabás elveit 

is módosítva jelentősen szigorította a korábbi szabályokat. Bevezette az 

életfogytig vagy határozatlan ideig tartó kényszermunkát,242 illetve törölte az 

„enyhe” fogházbüntetést és internálást, valamint a fegyelmi jellegű 

büntetéseket. A halálbüntetést - kötél vagy golyó által - zárt helyen, de a 

nyilvánosság kizárása nélkül kellett végrehajtani. 

A halál, a kényszermunka, a fegyház és a börtön főbüntetés, a többi – 

pénzbüntetés, vagyonelkobzás, állásvesztés vagy foglalkozástól eltiltás, 

                                                        
242 A kényszermunkát munkatáborokban hajtották végre. A határozatlan idejű kényszermunka 
időtartamára és a szabadulás feltételeire a szigorított dologházra vonatkozó szabályokat (1928. évi X. 
tc. III. fejezet) kellett alkalmazni.  
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politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése – mellékbüntetés lett. A politikai 

jogok gyakorlásának felfüggesztése minden esetben kötelezővé vált, az 

állásvesztést véglegesen vagy határozott időre lehetett kimondani. Ha a 

bűncselekmény révén a sértett vagy jogutódja válságos helyzetbe került, a 

népbíróság a megfelelő vagyonú (jövedelmű) elítéltet a nem vitatott kár 

megtérítésére is kötelezhette (1. §).  

A rendelet 2. §-a kizárta az I. Bn. azon szabályának alkalmazását, mely 

szerint a halállal vagy életfogytig tartó fegyházzal fenyegetett bűncselekmény 

elkövetésekor 18. és 20. év közötti életkorban levő elkövetőt tíztől tizenöt évig 

terjedő fegyházbüntetéssel kell sújtani.243 

Kényszermunka helyett csak akkor lehetett fegyházbüntetést kimondani, ha a 

vádlott – kora vagy egészségi állapota miatt – a kényszermunkára alkalmatlan 

volt. A Csemegi-kódex büntetéskiszabásra vonatkozó szabályait irányadónak 

tekintette a novella, ugyanakkor kizárta a cselekményre megállapított 

büntetési nemnél enyhébb büntetési nem alkalmazásának lehetőségét.244 

Hatályon kívül helyezték az Nbr. azon szabályát is, amely lehetővé tette a 

rendeletben felsorolt bármely enyhébb büntetés kiszabását. 

A halálbüntetést – az elítélt vagy védője kérelmére – kegyelem révén 

már csak életfogytig tartó kényszermunkára, vagy – alkalmatlanság esetén – 

életfogytig tartó fegyházra lehetett átváltoztatni. A kegyelmi kérvényről a 

Nemzeti Főtanács – az igazságügy-miniszter javaslatára – öt napon belül 

döntött, ha azonban a NOT a halálraítéltet egyhangúlag nem javasolta 

kegyelemre, a kérvényt annak felterjesztése nélkül, saját hatáskörben 

elutasította (3. §). A köztársasági államformát deklaráló 1946. évi I. tc. alapján 

az egyéni kegyelmezés jogát 1946. február 1-től a Nemzetgyűlés által 

megválasztott köztársasági elnök gyakorolta. 

                                                        
243 1908. évi XXXVI. tc. 32. § 
244 „Ha az enyhítő körülmények annyira nyomatékosak vagy olyan nagy számmal forognak fenn, hogy 
a cselekményre meghatározott legenyhébb büntetési nemnek a cselekményre meghatározott legkisebb 
tartama is aránytalanul súlyos lenne, a cselekményre megállapított legkisebb büntetési nemnek a Btk.-
ban megállapított legkisebb tartama alkalmazható. Enyhébb büntetési nem alkalmazásának a Btk. 92. 
§-ának felhívásával sincs helye.” (2. §) 
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A szabadságvesztés elhalasztásáról a Bp. alapján az igazságügy-miniszter 

döntött, a büntetés-végrehajtás félbeszakítását viszont - kizárólag újrafelvétel 

esetén - a népbíróság rendelhette el. A végrehajtási kegyelem alkalmazásának 

lehetőségét megszüntették (4. §). 

 A rendelet 5. §-a – a „politikai gyilkosságok” mellett – büntethetővé 

tette az ellenforradalmi rendszerben sajtó útján elkövetett - korábban nem 

üldözött - bűncselekményeket245 is: „Az 1919. évben és azt követően 

elkövetett azoknak a politikai bűncselekményeknek elévülése, amelyeknek 

emberélet esett áldozatul, úgyszintén a sajtó útján elkövetett azoknak a 

bűncselekményeknek elévülése, amelyeknek tényálladékát a jelen rendelet 

határozza meg, – és amelyek üldözhetését az uralmon volt hatalom 

megakadályozta, az 1944. évi december hó 21. napján veszi kezdetét.” 

  

A rendelet egyrészt módosította az Nbr.-ben meghatározott egyes 

háborús bűncselekményi tényállásokat246, másrészt új bűncselekményeket is 

megállapított mind a háborús bűnök247, mind a népellenes bűntettek248 

                                                        
245 A sajtóról szóló 1914. évi XIV. tc. 32. §-a szerint sajtó útján elkövetett az a bűncselekmény, 
melynek tényálladékát a sajtótermék tartalma foglalja magában. 
246 A 6. § kis mértékben módosította az Nbr. 11. § 5. pontját: háborús bűnös az is, „…aki általában - 
akár belföldön, akár külföldön - felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen 
kivégzésének vagy megkínzásának.” 
A 8. § pedig a 13. § 1. pontját: háborús bűnös az is, aki az 1. pontban meghatározott módon a 
háborúba lépésre izgatott. 
247 A 6. § kiegészítette az Nbr. 11. §-át: Háborús bűnös az is,  
6. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt elmondott 
beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet 
fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy az ország háborúba lépése, illetőleg a háború fokozottabb 
mértékben való folytatása érdekében a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és az országra 
káros irányba terelje. 
A 8. § pedig az Nbr. 13. §-át egészítette ki: Háborús bűnös az is, 
7. aki bármilyen formában olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg mozdított vagy mozdít 
elő, amely a népek háború utáni békéjének vagy együttműködésének megnehezítésére vagy 
megbontására, avagy nemzetközi viszály előidézésére alkalmas. 
248 A 10. § kiegészítette az Nbr. 15. §-át: Népellenes bűntettben bűnös az is, 
4. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt elmondott 
beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és folyamatos tevékenységet 
fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy a fasiszta és a demokráciaellenes irányzatok elterjesztése és 
megerősítése végett vagy a faji és felekezeti gyűlölet felkeltése, illetőleg ébrentartása céljára a 
közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje; 
5. aki a fasiszta és a demokráciaellenes törekvéseknek vagy a társadalom egyes rétegei üldözésének 
célját szolgáló hivatalos szerv, párt vagy társadalmi szervezet besúgójaként működött vagy annak 
számára adatokat szolgáltatott; 
6. aki a fasiszta és a demokráciaellenes uralmi rendszer hatalmi eszközeinek saját céljaira való 
felhasználásával szemérem, vagyon vagy személyes szabadság elleni bűncselekményt követett el. 
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körében, harmadrészt a népellenes vétség körébe tartozó cselekményeket is 

népellenes bűntetteknek minősítette, és részben módosította, illetve új 

tényállásokkal egészítette ki.249   

A háborús bűncselekmények körében büntetendővé tették az olyan 

tevékenység kifejtését akár a múltban, akár a jelenben, ami alkalmas a népek 

háború utáni békéjének vagy együttműködésének megakadályozására, illetve 

nemzetközi viszály előidézésére. A népellenes bűntettek között pedig 

szankcionálták a feljelentés elmulasztását az emberek törvénytelen kivégzése 

vagy megkínzása révén elkövetett háborús bűncselekménnyel összefüggésben.  

A rendelet – az Nbr. szabályait hatályon kívül helyezve – nem az adott 

bűncselekményre kiszabható legsúlyosabb főbüntetést határozta meg, hanem 

az egyes bűncselekményi kategóriákra alkalmazható büntetéseket, illetve 

annak kereteit is pontosan rögzítette, jelentősen korlátozva ezáltal a bírói 

mérlegelés lehetőségét (7., 9., 11., 13. §).250 

A népbíróság hatáskörébe utalt egyéb – az Nbr. 20. és 21. §-ában felsorolt – 

szándékos, fogházbüntetéssel fenyegetett bűncselekmények büntetését a 

rendelet a fogházzal azonos tartamú börtönre súlyosbította (22. §). 

                                                        
249 A 12. § - hatályon kívül helyezve az Nbr. 17. §-át - az alábbi (csak részben új) bűncselekményeket 
állapította meg: „Népellenes bűntettben bűnös az is:  
2. aki anélkül, hogy evégből vele szemben közvetlenül vagy közvetve kényszer alkalmaztatott volna, a 
németek által Magyarországon szervezett Volksbundba tagként belépett, vagy fasiszta, illetőleg 
demokráciaellenes pártban, szervezetben vagy alakulatban tisztséget vállalt, avagy tagként tevékeny 
működést fejtett ki; 
3. aki – a 11. § 6., illetőleg a 15. § 4. pontjának esetét ide nem értve – nyomtatványban (sokszorosított 
iratban), gyülekezet előtt, rádió útján vagy egyébként nyilvánosan nép- vagy demokráciaellenes 
intézkedések meghozatalát sürgette vagy a meghozottakat feldicsérte. 
5. aki [nemcsak fenyegető] magatartásával fasiszta- (nyilas-, német-, háború-) ellenes vélemény 
nyilvánítását akadályozta; 
6. aki a 11., 13., 15. §-ban vagy a jelen §-ban felsorolt cselekmények valamelyikére nézve - a Btk. 
378. §-ának esetét kivéve [hozzátartozó érdekében elkövetett bűnpártolás] - a Btk. 374. vagy 375. §-
ában meghatározott bűnpártolást követ el; 
7. aki tudomással bír arról, hogy valaki a 11. § 5. pontja alá eső cselekménnyel kapcsolatos 
kivégzésnek vagy kínzásnak tettese vagy részese és ezt a hatóságnak haladéktalanul fel nem jelenti.” 
Az 1. és a 4. pont szövege változatlan maradt. 
250 A kiszabható főbüntetések az alábbiak szerint változtak: az Nbr. 11. §-ában foglalt háborús 
bűncselekményekre halál, illetve életfogytig vagy legalább tíz évig tartó kényszermunka (testi 
alkalmatlanság esetén életfogytig vagy tíztől tizenöt évig terjedő fegyház); a 13. §-ban felsorolt 
háborús bűncselekményekre ugyancsak halálbüntetés, illetve életfogytig vagy legalább öt évig tartó 
kényszermunka (testi alkalmatlanság esetén életfogytig vagy öttől tizenöt évig terjedő fegyház), illetve 
öttől tíz évig terjedő börtön. A 15. §-ban meghatározott népellenes bűntettekre legalább öt év 
kényszermunka (testi alkalmatlanság esetén öttől tíz évig terjedő fegyház), vagy öttől tíz évig terjedő 
börtön; a 17. §-ban foglalt bűncselekményekre kettőtől öt évig terjedő börtön. 
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 A 15. § módosította a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket: A 15. 

évét betöltött fiatalkorúval szemben a rendeletben szabályozott minden 

büntetés kiszabását lehetővé tették, a halálbüntetést kivéve.251 A korábbi 

szabályozással ellentétben viszont a cselekmény elkövetésekor 16. évét 

betöltött fiatalkorúval szemben megengedték a halálbüntetés alkalmazását 

is.252 A mellékbüntetések – természetesen a politikai jogok gyakorlásának 

felfüggesztését kivéve – a 15 éven aluli fiatalkorúakkal szemben is 

alkalmazhatók voltak, de főbüntetést nem lehetett rájuk kiszabni.  

 A 16. § kifejezetten előírta, hogy az előző §-okban rögzített 

rendelkezéseket visszaható erővel kell alkalmazni a folyamatban levő – a 

rendelet hatályba lépéséig jogerősen még le nem zárt – ügyekben is.  

 

A népbíróságok összetétele a 19. § értelmében megváltozott: az egyes 

tanácsokba a Függetlenségi Frontot alkotó öt politikai párt (Független 

Kisgazdapárt, Magyar Kommunistapárt, Nemzeti Parasztpárt, Polgári 

Demokrata Párt, Szociáldemokrata Párt) helyi szervezetei, valamint az 

Országos Szakszervezeti Tanács helyi szervezete – a rendelet hatályba 

lépésétől számított nyolc napon belül – egy-egy rendes és két-két póttagot 

jelöltek. A főispán jelölési és a nemzeti bizottság javaslattételi joga megszűnt, 

a népbírósági tanácsok a pártok és a szakszervezet által közvetlenül jelölt 

tagokból alakultak meg. Ha a népbíróság székhelyén valamelyik párt nem 

működött, a tanácsvezető bíró a többi párt által jelölt tagok közül kisorsolta a 

hiányzó tanácstagot és a két póttagot, vagyis megszűnt az a lehetőség, hogy 

más demokratikus pártok által ajánlott személyek vagy akár pártonkívüliek 

kerülhessenek a tanácsokba. A tanácstagok megbízatása három hónapig tartott, 

de meg lehetett újítani. 

Az előzetes letartóztatást nemcsak a népügyész, hanem a népbíróság is 

elrendelhette, azt több ízben is meg lehetett hosszabbítani (17. §). Ha alaposan 

                                                        
251 Az I. Bn. 17. §-ában foglalt intézkedések közül a javító-nevelést, valamint a fogház- vagy 
államfogház-büntetést is alkalmazni lehetett, a dorgálást és a próbára bocsátást viszont már nem.  
252 Ennek oka az volt, hogy a nyilas terror idején, elsősorban Budapesten nagyon sok fiatalkorú vett 
részt gyilkosságok elkövetésében. 



 84 

tartani lehetett attól, hogy a gyanúsított a vagyonelkobzás foganatosítását 

meghiúsítja, a népügyészség az ingóságaira bűnügyi zárlatot, az ingó, illetve 

ingatlan vagyonára biztosítási végrehajtást rendelt el (23. §).253 

A tanácsvezető bíró a bűncselekmény elkövetésének bizonyítottságára nézve 

csak akkor nyilváníthatott véleményt, ha erre legalább egy tanácstag felkérte. 

Szavazategyenlőség esetén ugyanakkor már a vezető bíró is szavazott (20. §).  

A népügyész már csak az elítélt terhére fellebbezhetett (21. §). Az 

elítélt (illetve a védője) fellebbezési jogát súlyosan korlátozták: ha a 

legsúlyosabb – az Nbr. módosított 11. §-a 1-6. pontjában felsorolt – háborús 

bűncselekmények elkövetése miatt bűnösnek mondták ki, az ítélet ellen 

egyáltalán nem fellebbezhetett; egyébként csak a halálbüntetést és az öt évet 

meghaladó szabadságvesztést kimondó ítélet ellen élhetett fellebbezéssel.254  

Ha a népbíróság döntése szerint az elítélt nem volt méltó a kegyelemre, az 

ítéletet - rövid indokolással - azonnal írásba kellett foglalni, és a halálbüntetést 

két órán belül végre kellett hajtani.255 

 Az 1945. augusztus 5-én hatályba lépett 5900/1945. M. E. számú 

rendelet a távollevő terhelt ellen folyó eljárással és a közvád képviseletével 

kapcsolatban új szabályokkal egészítette ki az Nbr. 6. és 24. §-át: 

A terhelt távolléte a halálbüntetés kiszabását és a mellékbüntetések 

megállapítását nem akadályozta. A halálos ítélet ellen nem lehetett 

fellebbezni, és a vagyoni szankciókat végre kellett hajtani. Az előkerült 

terheltet haladéktalanul a népbíróság elé kellett állítani, ahol nyilvános 

kihallgatását követően döntöttek a halálos ítélet fenntartásáról, vagy új 

tárgyalás elrendeléséről.  

A közvádló feladatainak ellátásával az igazságügy-miniszter a népügyészség 

szervezetén kívül álló személyt is megbízhatott. (Ezek voltak az ún. „politikai 

ügyészek”.) 

                                                        
253 A zárlat és a biztosítási végrehajtás foganatosítására a Bp. rendelkezéseit kellett alkalmazni, de az 
elrendelés miatt nem volt helye felfolyamodásnak. 
254 Ha a halálbüntetést kiszabó ítélet ellen fellebbezést jelentettek be, a népbíróság az ítéletet 3 nap 
alatt írásba foglalta, és az ügyet az ítélethozataltól számított 8 napon belül a NOT-hoz felterjesztette. 
A NOT az ügy érkezésétől számított 3 napon belül intézkedett a tárgyalás kitűzése és a bizonyítás 
kiegészítése iránt (21. §). 
255 A népbíróság a Bp. 497. §-a alapján döntött a kegyelemről. 
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 Az 1945. augusztus 19-én hatályba lépett 6750/1945. M. E. számú 

rendelet a közhivatalok munkafegyelmének fokozottabb biztosítása tárgyában 

végül az Nbr. 15. §-át egészítette ki egy új népellenes bűntettel, amely nem a 

háború idején vagy azzal összefüggésben, hanem a háború után (vagyis a 

jelenben és a jövőben) elkövetett, a demokratikus kormányzat működését 

veszélyeztető, illetve az ország demokratikus újjáépítését akadályozó 

közhivatalnoki magatartásokat szankcionálta: 

„Népellenes bűntettben bűnös…7. az a közhivatalnok, aki hivatali kötelességét 

szándékosan súlyosan megsérti, különösen felettes hatóságának törvényszerű 

szolgálati utasítását nem teljesíti vagy rosszhiszeműen nem a kellő időben 

vagy nem a megszabott módon teljesíti, ha ezáltal a demokratikus kormányzat 

rendelkezéseinek zavartalan végrehajtását súlyosan veszélyezteti, vagy az 

ország népi és demokratikus szellemben való újjászervezését lényegesen 

akadályozza.”256 

A bűnvádi eljárást csak az illetékes miniszter feljelentése alapján lehetett 

megindítani, az előzetes letartóztatás elrendeléséhez is a miniszter 

hozzájárulására volt szükség. A rendelkezések visszaható hatályú alkalmazását 

kifejezetten kizárták. 

Az előzőekben részletesen ismertetett négy kormányrendeletet az 1945 

szeptemberében néhány napra ismét összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés 

emelte törvényerőre.  Az 1945. évi VII. tc.-t, melynek I.-IV. számú mellékletei 

tartalmazták a rendeletek szövegét, 1945. szeptember 16-án hirdették ki az 

Országos Törvénytárban. 

 

2. 1. 3. A népbíróságok hatáskörének kiterjesztése 

 

A népbíróságok hatáskörét 1946 márciusában jelentősen kibővítették: A 

rendtörvényt felváltó, a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi 

védelméről szóló 1946. évi VII. tc. 11. §-a kimondta, hogy a törvényben 

meghatározott bűncselekmények elbírálása az ítélőtáblák székhelyén működő 
                                                        
256 Ez a súlyos büntetéssel fenyegetett népellenes bűntett a közhivatalnoki apparátust teljes mértékben 
kiszolgáltatta a „demokratikus” politikai erőknek. (Szerencsés, 2002, 39. o.) 
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népbíróságok keretében kialakított öttagú külön tanács hatáskörébe tartozik. A 

külön tanács elnökét (helyettes elnökét) az ítélőbírák közül az igazságügy-

miniszter jelölte ki, egy-egy tagját (póttagját) pedig a Független Kisgazdapárt, 

a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt 

helyi szervezetei küldték ki. A tanács eljárására – a határozathozatal 

(szavazás) és vádlott javára szóló előterjesztés kivételével – a 

népbíráskodásról szóló rendeletek előírásait kellett alkalmazni.257 Ez a törvény 

azonban már nem tartozik a visszamenőleges jogalkotás körébe.  

 

 Az 1947. december 31-én kihirdetett 1947. évi XXXIV. tc. a 

népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről – a gyakorlatban már 

kisebb jelentőséggel – ismét módosította a népbíráskodásról szóló 

jogszabályokat: 

Az 1. § (1) bekezdése szerint a halálbüntetést elsősorban kötél által 

kellett végrehajtani, de ha akadályba ütközött, akkor golyó által. Halálbüntetés 

vagy öt évet meghaladó szabadságvesztés kiszabása esetén kötelezővé tették a 

teljes vagyonelkobzás kimondását.258 A vagyonelkobzás érdekében akkor is 

meg kellett indítani a bűnvádi eljárást, ha a háborús vagy népellenes 

bűncselekmény elkövetőjét – halál, elévülés vagy más ok miatt – nem lehetett 

felelősségre vonni (24. § (1) bekezdés). 

A törvény a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendelte a bűnvádi 

eljárást megelőzően rendőrhatósági őrizetben (internálás) töltött időt (2. § (2) 

bekezdés). A terhelt távollétében nemcsak halálbüntetést és ezzel 

összefüggésben pénzbüntetést, illetve vagyonelkobzást, hanem bármely más 

büntetést is ki lehetett szabni (3. §).  

A köztársasági elnök egyéni kegyelmezési jogát nem korlátozták a 

halálbüntetés elengedésére, a kormány előterjesztésére mind eljárási, mind 

                                                        
257 Az 1946. évi VII. tc. alapján felállított külön tanácsok Budapesten, Debrecenben, Győrben, Pécsen 
és Szegeden működtek. 10 878 személy ügyét tárgyalták, több mint felüket (5861 fő) elítélték, 11 
személyt halálra. (Zinner Tibor: Háborús bűnösök, népbíróságok; História 1982/2. 23. o.) 
258 A népbíróság az elkobzás alá eső vagyon egy részét az elkövető tartásra jogosult hozzátartozói 
javára - rászorultságuk esetében - a létfenntartásuk biztosításához szükséges mértékben mentesíthette 
az elkobzás alól (1. § (2) bek.).  
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végrehajtási kegyelmet adhatott (30. § (1) bekezdés).259   

Az 5. § kis mértékben módosította az Nbr. 11. § 4. és 13. § 3. pontjában 

foglalt háborús bűncselekmények tényállását.260 A törvény egy új népellenes 

bűntettet is meghatározott, melyet – a 6750/1945. M. E. rendeletben foglalt 

népellenes bűntetthez hasonlóan – kizárólag a jelenben (jövőben) lehetett 

elkövetni az újjáépítés vagy a jóvátételi kötelezettség szempontjából jelentős 

üzem működésének korlátozása, megszüntetése vagy a munka késedelmes, 

hibás vagy hiányos elvégzése révén.261 A rendelkezés visszamenőleges 

alkalmazását ebben az esetben is kizárták (8. §).  

A népbíróságok hatáskörét tovább bővítették, ide utalták az 1930. évi III. tc.-

ben meghatározott hűtlenség bűntettének valamennyi tényállását, kivéve, ha az 

elkövető tényleges katonai szolgálatban állt (9. §). 

A 11. § ugyanakkor felhatalmazta az igazságügy-minisztert a kellő 

ügyforgalommal nem rendelkező népbíróságok rendeleti úton való 

megszüntetésére, és az adott területre valamely szomszédos népbíróság 

illetékességének a kiterjesztésére.  

A törvény 12. §-a megszüntette a szakszervezetek, valamint a 

koalícióból időközben kilépett Polgári Demokrata Párt népbíróküldési jogát. 

Az öttagú tanács a négy koalíciós párt helyi szervezeteinek küldötteiből262 és a 

tanács szakbíró elnökéből állt, akit az igazságügy-miniszter nevezett ki. A 

pártok az általuk kijelölt népbírót bármikor visszahívhatták. Az elnök szakbíró 

teljes szavazati jogot kapott, utolsóként szavazott (16. §). 

                                                        
259 A szabadságvesztés-büntetés félbeszakítását az igazságügy-miniszter is engedélyezhette (4. §). 
260 A tényállásokban említett vezető vagy egyéb fontos állás elvállalása nemcsak kinevezés, hanem 
megbízatás alapján is történhetett. 
261 A 6. § az Nbr. 15. §-át egészítette ki, és az Nbr.nov. 11. §-a alapján rendelte büntetni a 
cselekményt. „8. az újjáépítés vagy a jóvátételi kötelezettség szempontjából jelentős üzem felelős 
vezetője vagy önálló intézkedésre jogosult közege, ha jogszabály rendelkezése, jogszabályon alapuló 
hatósági intézkedés vagy a rendes gazdálkodás szabályai ellenére, illetőleg szerződéses kötelezettség 
megszegésével az üzem működését korlátozza vagy megszünteti vagy a munkát késedelmesen, 
hibásan vagy hiányosan végezteti és ezáltal az ország újjáépítéséhez, illetőleg a jóvátételi 
kötelezettség zavartalan teljesítéséhez fűződő érdekeket szándékosan súlyosan sérti vagy 
veszélyezteti.” 
262 A Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti 
Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt csak olyan személyt küldhetett ki, aki magyar állampolgár, 
harmincadik életévét betöltötte, írni, olvasni tud, szülői hatalom, gyámság, gondnokság, vagy csőd 
alatt nem áll és bűntett, nyereségvágyból elkövetett, vagy az 1946. évi VII. tc.-ben meghatározott 
vétség miatt büntetve nem volt. 
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A szintén öttagú NOT a négy koalíciós párt országos vezetősége által jelölt 

szakbírákból és a tanács elnökéből állt, akit az igazságügy-miniszter jelölt ki 

hat hónapra. A tagok megbízatását bármikor vissza lehetett vonni (14. §). 

Az előzetes letartóztatás elrendelése és meghosszabbítása ellen lehetővé 

tették a felfolyamodást a népbírósághoz, illetve a NOT-hoz. A közbenszóló 

határozat meghozatalának lehetőségét, valamint a szakbíró által jogsértés 

esetén benyújtható előterjesztést megszüntették (15. és 18. §). 

 

A fellebbviteli fórumot ért bírálatok263 hatására a törvény 19. §-a 

eltörölte a fellebbezést, és helyette a semmisségi panaszt vezette be, amit a 

törvény lényeges rendelkezésének megsértése miatt, vagyis jogkérdésben 

lehetett benyújtani, ténykérdésben nem lehetett panasszal élni. 

Ha a NOT a semmisségi panaszt alaposnak találta, vagy a Bp. szerint 

hivatalból figyelembe veendő semmisségi okot észlelt, a népbíróság ítéletét 

megsemmisíthette, és új eljárást rendelhetett el, vagy a törvénynek megfelelő 

határozatot hozhatott. Ha a népbíróság ténymegállapítását hiányosnak, 

homályosnak, az iratok tartalmával ellentétesnek találta, vagy megítélése 

szerint helytelen ténybeli következtetést vontak le, az ítéletet hivatalból 

megsemmisítette, és a népbíróságot az észlelt hiányok pótlására és új ítélet 

meghozatalára utasította. A ténymegállapítások felülbírálására tehát csak 

ebben a szűk körben nyílt mód, a NOT azonban nem változtathatta meg az 

ítéletet (20. § (2)-(3) bekezdés). 

A törvény lehetővé tette, hogy a népfőügyész bármely népbíróság, 

illetve a NOT - jogszabályt sértő - jogerős határozata vagy egyéb intézkedése 

ellen a jogegység érdekében perorvoslatot terjeszthessen elő a NOT-nál.264 A 

jogegységi perorvoslatot a NOT jogegységi tanácsa bírálta el. A tizenegy tagú 

tanács elnöke a NOT elnöke volt, a tagokat az elnök jelölte ki a bírák közül 

                                                        
263 A törvényjavaslat parlamenti vitája során, 1947 decemberében az igazságügyi államtitkár kifejtette, 
hogy a NOT inkább gátolja, mint elősegíti a népbíróságok helyes ítélkezését. Ráadásul az eljárása 
olyan lassú volt, állandóan olyan óriási hátralékkal küzdött, hogy mire ítéletet hozott, az ügy már rég 
feledésbe merült. (Kovács, 1966, 167. o.) 
264 Az eljárásra a Bp. volt irányadó. A vádlott javára szolgáló törvénysértés esetén a tanács – a 
jogerőre emelkedésétől számított négy éven belül – megsemmisíthette a határozatot, és új első fokú 
eljárást rendelhetett el (22. § /3/ bek.). 
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úgy, hogy minden politikai pártot két tag képviselt (22. § (1)-(2) bekezdés). 

Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében a jogegységi tanács 

jogegységi döntvényt hozott olyan vitás elvi kérdésben, melyben a NOT 

rendes tanácsai eltérő határozatokat hoztak, és a NOT elnöke vagy az 

igazságügy-miniszter az elvi kérdés egységes eldöntését a jövőre nézve 

szükségesnek tartotta (23. § (1) bekezdés).265 

 

2. 1. 4. A népbírósági jogszabályok értékelése 

 

Az első világháborúhoz képest is – mikor nem folytak komoly harcok 

az ország területén – rendkívüli körülmények, a háború borzalmai vetették fel 

a jogos igényt a háborús bűnösök felelősségre vonására. Az Nbr. 1. §-a ennek 

érdekében áttörte a nullum crimen / nulla poena sine praevia lege elvet. A 

különös részben foglalt bűncselekményeket és büntetéseket ráadásul 

kezdetben nem is törvény, hanem – az Ideiglenes Nemzetgyűlés 

felhatalmazása alapján alkotott – kormányrendeletek határozták meg. A 

vélemények erősen megoszlottak a visszaható hatályú jogalkotással és a 

népbírósági jogszabályok más, jogfosztó-jogkorlátozó rendelkezéseivel 

kapcsolatban.  

A népbíráskodásról szóló rendeletek megalkotásában részt vevő Kovács 

Kálmán a visszaható hatály tilalmának áttörését az alábbiakkal indokolta: 

„Amikor a múlt bűneit számoljuk fel, akkor félre kell tennünk a büntetőjog 

klasszikus elveit, és a törvénynek visszaható erőt kell biztosítanunk. 

Természetszerűen elsősorban a múltban elkövetett cselekedeteket büntetünk, 

melyek bűncselekmények voltak a magyar nép ítélete szerint akkor is, ha a 

letűnt korszak azokat nem tekintette bűncselekménynek vagy egyenesen 

dicsőítette.”266  

                                                        
265 A 23. § (2) és (3) bekezdése kimondta: Ha a NOT valamelyik tanácsa elvi kérdésben el kíván térni 
a jogegységi döntvénytől, vagy ha akár a NOT elnöke, akár az igazságügy-miniszter a jogegységi 
döntvény megváltoztatását szükségesnek tartja, a vitás elvi kérdést a NOT teljes ülése teljes ülési 
döntvénnyel dönti el. A döntvényeket a NOT tanácsai mindaddig kötelesek figyelembe venni, amíg a 
NOT teljes ülése meg nem változtatja őket. 
266 Elhangzott az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 11-i ülésén. (Lukács, 1979, 208. o.) 



 90 

Mindszenty József, esztergomi érsek – akit a nyilasok 1944 

novemberében letartóztattak – a miniszterelnökhöz írt levelében tiltakozott az 

alapvető jogelvek feladása (a visszaható erejű jogszabályok alkalmazása, az 

elévülési idő kiterjesztése, a pártokat képviselő, laikus népbírák ítélkezése, a 

miniszteri felelősség 1848-as szabályainak figyelmen kívül hagyása és a 

jogorvoslat kizárása) miatt. „Elképzelhetünk egy utánunk jövő kort, amely a 

népbírákat fogja halálos ítélkezésükért egykoron felelősségre vonni, és szintén 

halálos ítéletekkel sújtani.”267  

Bernáth Zoltán, a NOT feloszlatott IV. tanácsának egykori jegyzője 

szerint a bűncselekményi tényállások egy része cseppfolyós, gumitényállás, 

több „egyenesen rágógumihoz hasonlít” (pl. háborús hírverés, illetve nép- 

vagy demokráciaellenes hírverés).268 Kifogásolta a visszaható hatályú 

jogalkotást, az internálás, illetve a kényszermunka büntetés bevezetését, a 

fellebbezés korlátozását, a 16 év felettiek, valamint a távollevők halálra 

ítélésének lehetőségét.  

Szabó Imre 1947-ben hangsúlyozta, hogy nemcsak nálunk, hanem a 

megszállt országokban mindenütt sarkalatos pontja volt a 

jogszabályalkotásnak a múlt átértékelése, a nemzeti katasztrófát okozó 

momentumok, illetve a felelős személyek megtalálása. Az elévülés 25 éves 

nyugvási időtartamának meghatározásából egyértelműen az következik, hogy 

nálunk nemcsak az ország háborúba sodródásáért közvetlenül felelős 

személyeket, hanem a 25 évre visszanyúló „népellenes politikáért felelős 

személyeket is büntetni akarták”. A jogszabályok ezért különböztették meg a 

háborús (közvetlenül a háborúval összefüggő), valamint a népellenes (a 

háborúhoz vezető politikával kapcsolatos) bűncselekményeket.269 

Szabó két tényállást emelt ki, melyek szerinte előremutató szerepet játszanak a 

jogfejlődésben: háborús bűnös, aki – a megszállott területek lakosságával vagy 

a hadifoglyokkal való bánásmód tekintetében – súlyosan megsértette a 

                                                        
267 Ebben az esetben „egymás után következő nemzedékek béke helyett soha meg nem szűnő 
felelősségrevonásban, üldözésben és megtorlásban fogják leélni életüket.” A hercegprímás 1945. 
novemberi levele a miniszterelnökhöz a népbíróságok ítélkezéséről (Solt, 1993, 153. o.) 
268 Bernáth, 1993, 37. o.  
269 Szabó Imre: A népbíráskodás időszerű kérdései; Fórum, 1947/1., 55. o. 
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háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat.270 A jogalkotó ezáltal a 

nemzetközi jogot a nemzeti (büntető)jog részévé tette, és megteremtette az 

egyéni felelősségre vonás lehetőségét. 

A másik tényállás alapján háborús bűnös az is, aki olyan tevékenységet fejtett 

vagy fejt ki, amely a népek háború utáni békéjének (együttműködésének) a 

megnehezítésére vagy nemzetközi viszály előidézésére alkalmas. A védett 

jogtárgy itt a népek békéje, melynek védelmére nemzetközi büntetőbíróság 

felállítását tervezik.271  

 

Lukács Tibor szerint történelmi jelentőségű lépés volt – a Nemzetközi 

Törvényszék Alapszabályának 1945. augusztus 8-i elfogadása előtt – olyan 

cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítása, melyeket korábban nem 

tartottak jogellenesnek (támadó háború indítása, a háborúra vonatkozó 

szokások és szabályok megsértése stb.).272 Az egyes tényállásokat három 

csoportra osztotta: béke elleni bűncselekmények (Nbr. 11. § 1. pont), háborús 

bűncselekmények (Nbr. 11. § 5. pont) és „emberiesség elleni” 

bűncselekmények (olyan cselekmények, melyek elkövetői megsértették az 

„emberiesség” alapvető normáit, vagyis a népellenes bűntettek).273  

Ez a felosztás a Nürnbergben felállított Nemzetközi Katonai Törvényszék 

Alapszabályát követi, melynek 6. cikke az alábbi bűncselekményeket utalta a 

törvényszék hatáskörébe: „crimes against peace, war crimes, crimes against 

humanity”.274 A „crime against humanity” kifejezés magyar fordítása – 

emberiség vagy emberiesség elleni bűncselekmény – meglehetősen vitatott. A 

magam részéről – az angol és francia értelmezésnek megfelelően, a 

bűncselekményeknek az egész emberiséget veszélyeztető jellege, vagyis a 

védett jogtárgy miatt – az „emberiség elleni bűncselekmény” kifejezést tartom 

helyesnek és használom a dolgozatban.275  

                                                        
270 A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való bánásmód 
tárgyában Genfben, 1929. július 27-én kelt egyezményeket az 1936. évi XXX. tc. hirdette ki. 
271 Szabó, 1947, 56. o.  
272 Lukács, 1979, 228. és 231. o.  
273 Lukács, 1979, 234-235. o. 
274 Charter of the International Military Tribunal: http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp 
275 Az Oxford Advanced Learner’s Dictionary (angol egynyelvű szótár) szerint a „humanity” szónak 
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Tartalmi szempontból megállapítható, hogy az Nbr. 11. § 2., 3. és 6. pontjában 

meghatározott bűncselekmények is béke elleni bűncselekmények minősülnek, 

az Nbr. 11. § 5. pontjában foglalt bűncselekmény egyes elkövetési 

magatartásai (emberek törvénytelen kivégzése vagy megkínzása általában) 

viszont nem háborús, hanem inkább emberiség elleni bűncselekménynek 

tekinthetők. A népellenes bűntettek ugyanakkor nem feleltethetőek meg az 

emberiség elleni bűncselekmények nemzetközi jogi kategóriájának.276 

Az elévülés új kezdő időpontjának meghatározása bizonyos 

bűncselekmények tekintetében a Csemegi-kódex hatályos szabályai szerint 

akár már elévült bűncselekményeket is érintette. A rendelkezés a fehérterror 

idején elkövetett emberölések, illetve a Horthy-rendszerben történt „politikai 

gyilkosságok” megtorlását is célozta.277 

Lukács szerint az elévülés nem a (büntető) jog általános elve, ugyanis csak az 

1791. évi francia büntetőkódex fogalmazta meg először. A magyar jogban 

pedig – noha az 1792., az 1827. és az 1843. évi javaslatok is szabályozni 

kívánták – csupán a Csemegi-kódexben jelent meg.278 Ugyanez azonban a 

nullum crimen / nulla poena sine lege alapelvekről is elmondható. 

 

A 12 és 18 év közötti fiatalkorúakra 1908, az I. Bn. elfogadása óta az 

általánosnál jóval kedvezőbb szabályok vonatkoztak. Ha a büntethetőséghez 

                                                                                                                                                             
három jelentése van: 1. the human race, people (az emberi faj, emberek), itt a szótár külön is utal a 
„crimes against humanity” kifejezésre! 2. human nature, the quality of being human (emberi 
természet, emberi mivolt), a példa itt „the humanity of Jesus” (Jézus emberi mivolta - szemben az 
istenivel) 3. the quality of being humane (emberséges, humánus), „treat people and animals with 
warmth and humanity” (az embereket és állatokat…emberségesen/emberséggel kezelni). Oxford 
University Press, Oxford, 1995, 582. o.  
Más angol egynyelvű szótárak is ebben az értelemben adják meg a kifejezés jelentését. (Collins 
Cobuild English Dictionary, Harper Collins Publishers, 1995, 823. o.; Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, Cambridge University Press, 2003, 613. o.) 
A Le Petit Robert – francia egynyelvű értelmező szótár – a humanité szó jelentései közül szintén az 
emberiséghez (le genre humain, les homme en general) kapcsolja a kifejezést: crime contre 
l’humanité. (Paris, 2002, 1288. o.) 
A német nyelv ugyanakkor valóban más jelentésben használja: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
amit „az emberséges magatartás alapvető normáit sértő”, „emberség elleni bűncselekményeknek” 
lehetne fordítani. (Az emberiesség szóhasználatot mesterkéltnek és erőltetettnek találom.)  
276 A Charter részletesebb bemutatásával és a probléma nemzetközi jogi vonatkozásaival a VI. 
fejezetben foglalkozok. 
277 A népbíróság elítélte az 1932-ben ártatlanul halálra ítélt és kivégzett Sallai Imre és Fürst Sándor 
ellen eljáró bírákat, illetve az akkori igazságügy-minisztert, Zsitvay Tibort.  
278 Lukács, 1979, 412. o. 
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szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséggel nem rendelkeztek, nem volt helye 

büntetőjogi felelősségre vonásnak. A szükséges értelmi és erkölcsi 

fejlettséggel rendelkező fiatalkorúval szemben csak bizonyos szankciókat 

(elsősorban intézkedéseket) lehetett alkalmazni, melyek közül a legsúlyosabb 

a fogházbüntetés volt.279 A 18 és 20 év közötti elkövetőkre pedig legfeljebb 

tíztől tizenöt évig terjedő fegyházbüntetést lehetett kiszabni. A halálbüntetés 

(sőt a fegyház vagy börtönbüntetés) kiszabásának lehetősége a 16 év feletti 

fiatalkorúak esetén ennélfogva éles ellentétben állt a hatályos törvényi 

rendelkezésekkel.  

A bűnvádi perrendtartás szabályaival szemben a fellebbezés 

korlátozása, illetve éppen a legsúlyosabb háborús bűnök esetén a teljes 

kizárása és a halálbüntetés azonnali végrehajtása korábban csak a rögtönítélő 

(statáriális), illetve az 1919-es gyorsított eljárásokban volt jellemző.280  

  

A miniszteri felelősség 1848-as szabályait alapul véve, de új 

bűncselekményi tényállást is alkotva az első világháború után üldözni 

rendelték a világháború előidézéséért vagy annak vétkesen könnyelmű 

továbbfolytatásáért felelős - magyar vagy közös - minisztereket és 

közhivatalnokokat. A felelősségre vonásról (a vád alá helyezésről és az 

ítélkezésről) a nemzetgyűlésnek kellett volna döntenie. 

A második világháborút követően a felelősségre vonást nem korlátozták egy 

adott személyi körre, ugyanakkor a kormánytagokat, az országgyűlési 

képviselőket és a (vezető állású) közalkalmazottakat külön is büntetni 

rendelték bizonyos háborús, illetve népellenes bűntettek elkövetéséért.281 A 

                                                        
279 A fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913. évi VII. tc. 68. §-a szerint a fogházbüntetés legkisebb 
tartama tizenöt nap; leghosszabb tartama, ha a fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor tizenötödik évét 
betöltötte és cselekményére a törvény halálbüntetést vagy életfogytig tartó fegyházbüntetést állapít 
meg, tizenöt év, ha határozott tartamú fegyházbüntetést állapít meg, tíz év; más esetekben öt év.  
280 További hasonlóságok: az ötfős - bár más összetételű - különtanácsok felállítása, az előzetes 
letartóztatás, illetve az államügyészség intézkedései elleni perorvoslat, valamint a vádindítvánnyal 
szembeni kifogás hiánya, kizárólag újrafelvétel és a jogegység érdekében előterjesztett perorvoslat 
biztosítása. 
281 Nbr. 11. § 2. pont; 15. § 1. és 3. pont. Bizonyos tényállásokban pedig csak a vezető (közhivatali) 
állás vagy közhivatali ténykedés szerepel (11. § 1. és 15. § 2. pont). 
Az Nbr. „közalkalmazottnak” az 1940. évi XVIII. tc. 3. §-ában felsorolt személyeket tekintette, bár ez 
a törvény a közhivatalnok definícióját használta. 
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cselekményük elbírálása a népbíróság hatáskörébe tartozott, a nemzetgyűlés 

általi felelősségre vonás lehetőségét elvetették.  

 

2. 2. A népbíróságok működése 

 

A népbíróságokat Baján, Balassagyarmaton, Budapesten, Debrecenben, 

Egerben, Esztergomban, Győrben, Gyulán, Kalocsán, Kaposváron, 

Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsen, 

Sátoraljaújhelyen, Sopronban, Szekszárdon, Szegeden, Székesfehérváron, 

Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen állították fel.282 

Az ügyek több mint 42 %-ában a Budapesti Népbíróság járt el.283 A NOT 

kezdetben öt, majd hat tanáccsal működött.284 

   

A legfőbb háborús bűnösök 1945 tavaszán, Németországban estek 

amerikai fogságba, és októberben szállították őket Magyarországra.285 

A korábbi miniszterelnökök közül Imrédy Béla, Bárdossy László, 

Sztójay Döme és Szálasi Ferenc ellen indítottak eljárást. Sztójay kivételével 

mindannyian – legelőször Bárdossy – hivatkoztak az 1848. évi III. tc.-re, mely 

szerint csak a nemzetgyűlés vonhatja őket felelősségre.  

A Bárdossy-perben a Major Ákos vezette első fokú tanács az ítéletében 

kifejtette, hogy a fegyverszüneti egyezmény 14. pontja, valamint a 

törvényerőre emelt népbírósági rendeletek alapján jogszerűen járt el, mert a 

háborús és népellenes bűncselekmények elbírálása – a tettes személyétől 

függetlenül – a népbíróságok hatáskörébe tartozik, sőt egyes bűncselekmények 

elkövetőjeként az Nbr. kifejezetten megjelöli a kormány tagját.286 

                                                        
282 Kovács, 1966, 171. o. Berettyóújfaluban is felállították a népbíróságot, de ténylegesen nem 
működött. 
283 Zinner, 1982, 24. o. A Budapesti Népbíróság 11 884 marasztaló ítéletet (ebből 384 halálos ítéletet) 
hozott. 
284 A NOT első elnöke Simándi Tamás, letartóztatása után, 1946-tól Major Ákos, 1948-tól pedig Bojta 
Béla volt.  
285 A főbűnösök elfogásakor még kérdéses volt, hogy Magyarországon vagy Nürnbergben vonják őket 
felelősségre. Az amerikai kormány végül úgy döntött, hogy a megszállási zónájában elfogott 
személyeket kiadja Magyarországnak. (Szerencsés, 2002, 65. o.) 
286 Pritz Pál: Bárdossy László a népbíróság előtt, Maecenas, Bp. 1992, 240-241. o.  
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A másodfokon eljárt NOT kisgazdapárti tagja, dr. Berend György – a többi 

tanácstaggal szemben – úgy foglalt állást, hogy az 1848. évi III. tc.-nek a 

parlamenti bíróság hatáskörére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatóak, 

vagyis a népbíróság jogosult eljárni, ellenben a vád alá helyezésről a 

parlamentnek kellett volna döntenie (ezt anyagi semmisségi oknak 

tekintette).287 A NOT ítélete a hatáskör tekintetében az elsőfokú bíróság 

álláspontját osztotta.288 

Az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló, 1945. 

december 16-án kihirdetett 1945. évi XI. tc. 14. §-a megerősítette, hogy a 

miniszterek felelősségre vonása felől az 1848. évi III. tc.-ben meghatározott 

esetekben a Nemzetgyűlés határoz.289  

Megítélésem szerint – csakúgy, mint az első világháború utáni 

felelősségre vonási kísérletnél, de sokkal egyértelműbben – kijelenthető, hogy 

a miniszterek tettei, illetve rendeletei sértették az ország függetlenségét, az 

alkotmány biztosítékait, az egyéni szabadságot vagy a tulajdon szentségét, 

valamint a kezeikre bízott pénz és egyéb értékek elsikkasztásáért vagy 

törvényellenes alkalmazásáért is felelősségre lehetett volna vonni őket (és akár 

halálbüntetést ki lehetett volna szabni). A törvényt azonban, ahogy az első 

világháború után, most sem alkalmazták.  

 

Bárdossy Lászlót a Budapesti Népbíróság 1945. november 2-án halálra 

ítélte. Miután Bárdossy a bíróságot nem ismerte el, nem fellebbezett és 

kegyelmet sem kért, de a népügyész fellebbezést nyújtott be az egyik vádpont 

alóli felmentés miatt, valamint a védője előterjesztette a kegyelmi kérvényt. A 

NOT december 28-án kötél általi halálra ítélte, 1946. január 11-én – a Nemzeti 

Főtanács kegyelméből – golyó által végezték ki.290  

                                                        
287 A NOT 1945. december 28-i tanácskozási jegyzőkönyve a Bárdossy-perben (a dokumentumot 
közli: Szerencsés, 2002, 309. o.)  
288 Pritz, 1992, 359. o. 
289 A köztársasági elnököt szintén az e törvényhely alapján alakított bíróság vonhatta felelősségre az 
1946. évi I. tc. 16. §-a értelmében. 
290 Bárdossy az elsőfokú tanács előtt kijelentette: „Belátom, hogy vannak idők, amikor az indulatnak, 
a keserűségnek utat kell hagyni…Ennek az igazságszolgáltatáshoz nincs semmi köze.” A 
halálbüntetést a másodfokú, Bojta Béla vezette tanács 3:2 arányban mondta ki. (Szerencsés, 2002, 
151-152., 312. o.) 
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Imrédy Bélát első fokon 1945. november 23-án kötél általi, másodfokon, 1946. 

február 4-én golyó általi halálra ítélték. A köztársasági elnöktől nem kapott 

kegyelmet, így az ítéletet február 28-án végrehajtották. A népügyész, Sulyok 

Dezső nem kért halálos ítéletet, mert „a per célja nem lehet emberélet kioltása, 

hanem a nemzet ellen elkövetett bűnök nyílt feltárása.”291 

Szálasi Ferencet és hat vádlott-társát 1946. március 1-én a Budapesti 

Népbíróság kötél általi halálra ítélte; az ítéletet március 12-én hajtották végre. 

Miután a vádlottak bűnösségét az Nbr. 11. §-a szerinti háborús 

bűncselekményekben mondták ki, az elsőfokú ítélet ellen nem fellebbezhettek, 

kegyelmet pedig nem kaptak.292 

Sztójay Dömét 1946. március 22-én a Budapesti Népbíróság golyó általi 

halálra ítélte, majd kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetést javasolt. A 

NOT július 1-én szintén így döntött, de Tildy Zoltán nem adott kegyelmet 

Sztójaynak, akit augusztus 24-én kivégeztek.293  

A miniszterelnökökkel szemben folytatott, illetve más népbírósági 

eljárások elemzésére e dolgozat keretei között nincs lehetőség.  

 

A különbíróságként felállított, jórészt laikus, pártok által delegált 

népbírákból álló népbíróságok működése erőteljesen megosztotta a 

társadalmat, és máig komoly indulatokat gerjeszt.  

Mindszenty József már 1945 novemberében felhívta a miniszterelnök 

figyelmét, hogy a kormány tagjainak büntetőjogi felelősségre vonása az 1848. 

                                                        
291 Szerencsés, 2002, 181. o. Bojta Béla másodfokú tanácsa 3:2 arányban ítélte halálra Imrédyt, 
kegyelemre nem javasolták. (182., 184. o.) 
Sulyok Dezső szerint „Imrédy kivégzése éppúgy törvénytelen volt, mint Bárdossy Lászlóé és Szálasi 
Ferencé.” Bárdossyt az 1848: III. tc. rendelkezései miatt csak parlamenti bíróság elé lehetett volna 
állítani. „Szálasi egészen bizonyosan nem volt beszámítható, Imrédy ellen pedig nem volt halálra 
szóló törvényes vád.” (184. o.) 
292 Szerencsés, 2002, 220-221. o. Szálasival együtt ítélték el Beregfy Károlyt, Csia Sándort, Gera 
Józsefet, Kemény Gábort, Szöllősi Jenőt és Vajna Gábort. A népbíróság elnöke Jankó Péter, a 
politikai ügyész Nagy Vince volt. A Szálasi-kormánynak csupán három tagját nem végezték ki 
(Jurcsek Béla öngyilkos lett, Hellebronth Vilmos kegyelemből életfogytiglani fegyházat kapott, 
Szakváry Emilt pedig életfogytiglani kényszermunkára ítélték). 
293 Szerencsés, 2002, 348-354. o. Sztójayval együtt négy miniszter társa – Kunder Antal, Rácz Jenő, 
Reményi-Schneller Lajos és Szász Lajos – ügyét is tárgyalta a Pálosi Béla vezette népbírósági tanács. 
A NOT Bojta-tanácsa 3:2 arányban ítélte halálra a vádlottakat. A köztársasági elnök Rácz és Kunder 
büntetését életfogytiglani kényszermunkára változtatta. (Karsai László – Molnár Judit: A magyar 
Quisling-kormány; 1956-os KHT, Bp. 2004, 711. o.) 
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évi III. tc. alapján az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, mert csakis a 

tapasztalt államférfiak tudják a miniszterek cselekedeteit megítélni. Nem értett 

egyet a laikus népbíróságok felállításával és a hivatásos bírák mellőzésével, 

valamint elítélte a kétes értékű rendőri nyomozásokat is, a jogtalan 

letartóztatások és a sokszor borzalmas testi fenyítések miatt. Hangsúlyozta, 

hogy a közvélemény részben letörve, részben nyugtalanul fogadja a 

népbíróságok döntéseit, és - a pápához hasonlóan - közbenjárt a halálraítéltek 

életéért.294 Később a nemzeti egység és megbékélés érdekében közkegyelem 

meghirdetését szorgalmazta.295 

Szabó Imre arra mutatott rá, hogy az azonos társadalmi, politikai 

helyzet lényegében azonos intézményeket - népbíróságokat - teremtett a német 

megszállás alól felszabadult országokban, mégis bizonyos tartalmi 

eltérésekkel.296 Hangsúlyozta, hogy a népbíróságok előtt politikai bűnpereket 

tárgyalnak, a vád tárgya a vádlott politikai meggyőződése és az általa képviselt 

politikai rendszer.297 A politikai perekben az újszerű politikai cselekmények 

sajátos természetét figyelembe vevő jogszabályokra, valamint új vagy 

megváltozott szemléletű bírákra és a bíráskodásnak a rendes bíróságoktól való 

elkülönítésére van szükség.298 Elengedhetetlen ugyanakkor az emberek 

szemléletmódjának, értékrendszerének a megváltozása is.299 

A népbíróságok működése során problémaként merült fel, hogy az egyes 

népbíróságok – sőt azokon belül az egyes tanácsok – ítélkezési gyakorlata 

                                                        
294 A hercegprímás levele a miniszterelnökhöz a népbíróságok ítélkezéséről (Solt, 1993, 155-157. o.) 
295 Mindszenty bíborosnak a miniszterelnökhöz írt újabb levelét idézi: Buzás, 1966, 181. o. 
296 Szabó, 1947, 54. o. Különböző bíróságok előtt Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, 
Csehszlovákiában, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Jugoszláviában 
Lengyelországban, Németországban, Norvégiában, Olaszországban és Romániában is sor került a 
háborús bűnösök felelősségre vonására. Franciaországban, Olaszországban és Jugoszláviában 
ugyanakkor – az erős partizántevékenység miatt – jelentős volt a bírósági ítélet nélkül kivégzettek 
száma is. (Zinner, 1982, 22-23. o. és Karsai – Molnár, 2004, 18-19. o.) 
297 A Valentiny helyébe lépő Ries István, igazságügy-miniszter is kijelentette, hogy „ezeknek az 
ügyeknek az elbírálása elsősorban nem jogi, hanem politikai kérdés.” (Kovács, 1966, 163. o.) 
298 A háborús főbűnösök pereiben a bírák mindig tényeket kerestek, megfogható és perrendszerűen 
bizonyítható tényállásokat, konkrét cselekményeket, melyek vizsgálata közben elsikkadtak a nagyobb 
összefüggések. (Szabó, 1947, 57-58. o.) 
299 „A közönség minden különösebb részvét nélkül veszi tudomásul, ha felakasztanak egy 
keretlegényt, mert meggyilkolt egynéhány embert, de felháborodik, ha - ugyan - halálra ítélnek egy 
újságírót vagy politikust, aki esztendőkön át írásaival vagy beszédeivel egyenesen gyilkosságra 
nevelte a jövő keretlegényeit.” Nálunk alig tartanak bűnösnek egy államférfit, aki megindított egy 
folyamatot, melynek következtében bűncselekmények sorozatát követték el. (Szabó, 1947, 57-59. o.) 
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különböző. Más országokkal ellentétben nálunk fellebbezési fórumot is 

létrehoztak, ámde az egyes tanácsok gyakorlata a NOT-on belül is eltérően 

alakult.300 Szabó úgy vélte, hogy a laikus elemet jobban be kellene vonni a 

bíráskodásba, és újfajta népbíróságot kellene kialakítani, melyek tagjait nem a 

politikai pártok jelölnék, hanem megfelelően összeállított lajstromok alapján 

választanák ki őket.301  

Bernáth Zoltán kiemelte, hogy a népbíróságok nem voltak függetlenek, 

az ítéletek egy része pártharcok függvénye volt.302 Álláspontja szerint „a 

népbíróság kevésbé állhatja meg a helyét, mint a pártállástól függetlenül 

összeállított esküdtbíróság.”303 

Az Nbr. preambuluma szerint a népbíráskodás bevezetésére tulajdonképpen 

ideiglenesen – az esküdtbíráskodás törvényhozás útján való visszaállításáig – 

került sor. A Kisgazdapárt 1947 nyarán erre hivatkozva ellenezte a 

népbíróságok működésének meghosszabbítását, és indítványozta a 

népügyészségek megszüntetését. Az Országgyűlésben az ellenzéki pártok - 

főleg a Demokrata Néppárt - a halálbüntetés eltörlését és amnesztiát követelve 

az esküdtbíráskodás visszaállításának szükségességét hangoztatták.304  

 

Bibó István már 1938-ban így vélekedett: „Jogosult a bizalmatlanság a 

jogrendszer olyan átalakulásával szemben, melynél az államhatalom – esetleg 

nagy erejű tömegmozgalmakra támaszkodva – a büntetőjog megtorlásos 

jellegével kapcsolatos érzelmeket maga igyekszik felkelteni, és a közösség 

felháborodásra való készségét a kezében levő eszközökkel növelni. A 

megtorlásra vezető indulatoknak az államhatalom részéről történő erősítése 

nem a büntetőjog sajátos funkcióját – a morális felháborodás levezetését, 

                                                        
300 Szabó, 1947, 61. o. Szabó szerint nálunk az derült ki, hogy a laikus népbíróságok politikai érzéke 
jobb, mint a jogászokból álló NOT-é, a közvélemény méltatlankodását ugyanis sokkal gyakrabban 
váltja ki a NOT egy-egy ítélete, mint a népbíróságoké. 
301 Szabó, 1947, 60. o. A mechanikus, pártonkénti összeállítást más országokban nem alkalmazták. 
Ries István az összetételt azzal indokolta, hogy a népbíróságokban bent kell ülniük mindazon pártok 
képviselőinek, akik nemritkán életüket és szabadságukat veszélyeztetve küzdöttek a demokratikus 
Magyarországért. (Kovács, 1966, 163. o.) 
302 Bernáth, 1993, 21. o.  
303 Bernáth, 1993, 38. o.  
304 Kovács, 1966, 158. o.  
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intézményesítését, illetve a racionalizált megtorlást – emeli ki, és jogos a 

gyanú, hogy időleges államcélok kíméletlen keresztülvitelére szolgál.”305 

Bibó A magyar demokrácia válsága című tanulmányában, 1945-ben 

rámutatott, hogy a háborús és népellenes bűncselekmények üldözése tévútra 

vezetett, mert nem szabott ésszerű határt az üldözendő személyek körének. 

Magyarország ugyanis nem egy belsőleg egészséges, hanem egy 

szerencsétlen, kóros fejlődésű ország, „ahol a fasizmus bizonyos jelszavaira – 

anélkül, hogy gyökerestül fasisztákká váltak volna – komoly középosztálybeli, 

értelmiségi, kispolgári, sőt proletár rétegek reagáltak.”306 Azokkal szemben, 

akik a kisebb fasiszta cselekedeteket elkövették, a megbocsátás teljesen 

hiányzik: „Sorra ítélnek el, gyakran igen súlyosan, embereket olyan 

konvencionális antibolsevista és revizionista kijelentésekért, melyekért 

ugyanazzal a fáradsággal ezreket és ezreket elítélhetnének.”307  

Romsics Ignác szerint a népbírósági ítéletek az 1919-20-as gyorsított 

bűnvádi eljárás során hozott döntésekhez hasonlíthatók. „Mint akkor, úgy 

részben most is politikai ellenfelek számoltak le politikai ellenfelekkel.” A 

fehérterrorra emlékeztet az is, hogy azokat, akik ellen nem lehetett népbírósági 

eljárást indítani, de nemkívánatos személynek minősültek, rendőrségi eljárás 

keretében egyszerűen internálótáborokba zárták. Fontos különbség azonban, 

hogy az 1945 után elítéltek jelentős része egy egész embercsoport 

megsemmisítési kísérletében vett részt többé-kevésbé aktívan.308  

 

 A háborús és népellenes bűnösök nagy részének a felelősségre vonása 

1948-ra megvalósult. Elsőként, 1946 októberében az esztergomi, majd 1948 

januárjában további tizenöt népbíróság fejezte be a működését. A Budapesti 

Népbíróság 1949. november 1-én, a debreceni, a győri és a pécsi 1950. január 

1-én, legkésőbb, 1950. április 1-én pedig - a NOT-tal együtt - a Szegedi 

                                                        
305 Bibó István: Etika és büntetőjog; Válogatott tanulmányok I., Magvető, Bp. 1986, 176. o. 
306 Bibó István: Válogatott tanulmányok; Corvina, 2004, 375. o. 
307 Bibó, 2004, 376. o. Az igazolás megtagadása, az internálás, sőt a népbírósági ítélet sem szégyen, 
hanem szerencsétlenség lett. 
308 Romsics, 2000, 279-280. o. 
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Népbíróság szűnt meg.309 A háborús és népellenes bűncselekmények 

elbírálását 1951. január 1-től megyei bírósági hatáskörbe utalták.310 

Az Új Magyar Központi Levéltár adatai alapján Zinner Tibor 1982-ben 

közölte, hogy 1945. február 3. és 1950. április 1. között 58 953 személy került 

a népbíróságok elé, 26 286-an marasztaló, 14 683-an felmentő ítéletet kaptak, 

a többiek ügye egyéb módon (az eljárás megszüntetésével, más bírósághoz 

áttétellel, más államnak átadással) fejeződött be. 476 személyt ítéltek halálra, 

közülük 189-et végeztek ki. Vagyonelkobzást 5513 esetben alkalmaztak 

mellékbüntetésként. 3274 terhelt ellen folyamatban maradt az eljárás.311  

A népbíróságok összességében a vádlottak kevesebb, mint a felét (44,5 %-át) 

ítélték el, és túlnyomórészt (85 %-ban) öt év alatti büntetést szabtak ki.312 

 

2. 3. A népbíróságok újbóli felállítása 1956 után 

 

 Az 1956-os forradalmat követő megtorlás során először, 1956. 

december 11-én a rögtönbíráskodást, majd 1957. január 15-én – a közrend és 

a közbiztonság megszilárdítása, valamint az ellenforradalmi cselekmények 

elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében – a gyorsított büntető eljárást 

vezették be.313  A statárium 1957. november 2-ig tartott; a gyorsított eljárás 

lefolytatására a megyei (fővárosi), illetve a katonai bíróságokon, valamint a 

Legfelsőbb Bíróságon létrehozott különtanácsokat pedig 1957. július 3-án 

felváltották a népbírósági tanácsok. 

                                                        
309 Kovács, 1966, 171-172. o.  
310 Bernáth, 1993, 39. o. Lásd: 73/1950. (III. 11.) MT rendelet, 1950. évi 46. tvr. 
311 Zinner, 1982, 23. o. (átveszi Bernáth, 1993, 151. o.) 
A népbíróságok működéséről 1949. január 31-ig, a NOT-ról pedig 1948. december 31-ig közöl - nem 
teljes - statisztikai adatokat Kovács Kálmán és a népbíróságokról ugyanezeket Lukács Tibor is. Ezek 
szerint 22 642 személyt ítéltek el, ebből 414-en kaptak halálbüntetést, amit 180 esetben hajtottak 
végre. (Kovács, 1966, 172-173. o., Lukács, 1979, 438. o.)  
312 Zinner, 1982, 24. o. A marasztaló ítéletek Zinner által részletesen felsorolt számadatainak összege 
azonban nem 26 286-ot, hanem 26 554-et tesz ki: 476 halálbüntetés, 167 életfogytig, 481 tíztől-tizenöt 
évig, 1342 öttől-tíz évig, 9286 egytől-öt évig tartó, 12 533 egy év alatti szabadságvesztés; 314 
életfogytig, 576 tíztől tizenöt évig, 594 öttől tíz évig, 535 háromtól öt évig tartó és 250 három év alatti 
kényszermunka.  
Zinner 1985-ben már 26 997 személyt elmarasztaló ítéletet (477 halálbüntetést) említ, és több 
részletes statisztikai adatot is közöl a népbíróságok működéséről (a NOT-ról nem). Zinner Tibor: 
Háborús bűnösök perei; Történelmi Szemle 1985/1. 135-136. és 138-139. o. 
313 1956. évi 28. tvr. a rögtönbíráskodásról (Az eljárás a katonai bíróság hatáskörébe tartozott.) 
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Az 1957. évi 4. tvr. alapján - az ügyész indítványára - akkor lehetett 

gyorsított büntető eljárást lefolytatni, ha az előzetesen letartóztatott terhelt 

ellen a szükséges bizonyítékok rendelkezésre álltak. Az ügyész a terheltet 

vádirat mellőzésével is a népbírósági tanács elé állíthatta. A tvr. 1. §-a – a 

Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása (BHÖ) 

alapján – meghatározta a gyorsított eljárás hatálya alá tartozó 

bűncselekményeket, melyeket az általánosnál jóval szigorúbban – halállal 

vagy súlyos börtönbüntetéssel – rendelt büntetni.314 Az eljárásokat a megyei 

bíróságok (fővárosi bíróság, katonai bíróságok) különtanácsai előtt folytatták, 

az első fokú határozatok elleni fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság ötfős 

különtanácsa bírálta el. A 8. § kimondta, hogy a tvr. rendelkezéseit a hatályba 

lépése előtt elkövetett bűncselekményekre is alkalmazni kell, a büntetés 

kiszabására vonatkozó előírások kivételével.  

Az 1957 áprilisában kihirdetett 1957. évi 25. tvr. – az ellenforradalmi 

bűntettek, valamint az állam rendje és a közbiztonság elleni bűntettek miatt 

indított eljárásokban, a dolgozó nép érdekeinek megfelelő, egységes ítélkezés 

biztosítása céljából – rendelkezett a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági 

Tanácsának felállításáról. Az ötfős különtanács egy szakképzett – a 

Legfelsőbb Bíróság elnöke által kijelölt – tanácsvezető bíróból és négy – az 

Elnöki Tanács által választott – népbíróból állt. (Népbíróvá hivatásos bírót 

vagy népi ülnököt is meg lehetett választani.) A tanács hatásköre egyaránt 

kiterjedt a polgári és a katonai bíróságok hatáskörébe tartozó bármely büntető 

ügyre. A tanács első fokon is eljárhatott, bármely bíróság első fokú ítélete 

elleni fellebbezést is elbírálhatta, valamint a rendkívüli jogorvoslatokról is 

dönthetett. A felmentett terheltet akkor is elítélhette, illetve a büntetését 
                                                        
314 „5. § (1) A gyorsított eljárásban elbírált bűntettek büntetése halál. A bíróság az eset összes 
körülményei szerint halálbüntetés helyett életfogytiglani vagy öt évtől tizenöt évig terjedhető 
börtönbüntetést is kiszabhat. Ha azonban a cselekményre a törvény abban az esetben is 
halálbüntetést rendel, ha annak elbírálása nem a jelen törvényerejű rendeletben megállapított 
gyorsított eljárás alapján történik, tíz évnél rövidebb börtönbüntetést kiszabni nem lehet. 
(2) A Btá. 53. §-a a gyorsított eljárásban nem alkalmazható. [Ha külön törvény másképp nem 
rendelkezik, az egyébként halállal büntetendő bűntett büntetése életfogytig tartó börtön, ha azt olyan 
személy követi el, aki tizennyolcadik évét már meghaladta, de huszadik évét még nem töltötte be.] 
(3) Ha a terhelt fiatalkorú, a büntetést az 1951. évi 34. törvényerejű rendelet (Ftvr.) 8. §-ának 
rendelkezései szerint kell kiszabni. [Ez az általánosnál enyhébb szabályok alkalmazását jelentette.] 
Ez a szabály azonban a BHÖ 12. pontjában foglalt rendelkezéseket nem érinti.” 
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súlyosbíthatta, ha az ügyész nem fellebbezett a terhére (12. §). 

 

Az 1957. évi 34. tvr. – leszögezve, hogy a gyorsított eljárás, valamint a 

Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának ítélkezése hatékonynak bizonyult 

a politikai okból elkövetett, illetve politikai célzatú bűncselekmények 

elbírálása során – hatályon kívül helyezte a fenti törvényerejű rendeleteket, és 

„a dolgozók kívánságára”, 1957 júliusában a fővárosi és a megyei bíróságokon 

felállította a gyorsított eljárás szabályai szerint ítélkező népbírósági 

tanácsokat.  

A háromfős tanácsok egy tanácsvezető bíróból és két népbíróból álltak, akiket 

a Népköztársaság Elnöki Tanácsa határozatlan időre választott a büntetlen 

előéletű, választójoggal rendelkező, 30 év feletti magyar állampolgárok közül. 

A Legfelsőbb Bíróság – egy tanácsvezető bíróból és négy népbíróból álló – 

népbírósági tanácsának hatásköre nem változott. Az 1961. április 15-ig 

hatályos tvr. átvette a gyorsított eljárás korábbi szabályait, a rendelkezéseit – a 

büntetés kiszabását érintő előírások kivételével315 – a hatályba lépése előtt 

elkövetett bűntettek miatt indított eljárás során is alkalmazni kellett.316 

A tvr.-ek tehát nem rendelték el a súlyosabb büntetések kiszabásának 

visszamenőleges alkalmazását, vagyis nem sértették meg a nulla poena sine 

lege elvet, a nullum crimen sine lege elvet pedig – miután új tényállást nem 

vezettek be – nem is érintették. A széleskörű megtorlásnak ez azonban – az 

ítélkezés politikai irányítása miatt – nem képezte akadályát. 

1959 végéig több mint 35 ezer ember ellen folyt eljárás, közülük 22 

ezret ítéltek szabadságvesztésre. 13 ezer személyt bírói ítélet nélkül 

internáltak, sőt több százat a Szovjetunióba deportáltak. Több mint 

kétszázezren hagyták el az országot.317 A kivégzettek számát megközelítőleg 

400-ra teszik.318 

                                                        
315 A kiszabható büntetésekre vonatkozó rendelkezéseket az 1957. január 15. előtt elkövetett 
bűntettekre nem lehetett alkalmazni /23. § (6) bek./. 
316 A védelem jogát súlyosan korlátozva – nemcsak a gyorsított eljárások tekintetében – rögzítették, 
hogy ha az állam érdekének megóvása miatt különösen indokolt, a polgári és katonai büntető eljárás 
során csak az igazságügy-miniszter által összeállított jegyzékbe felvett védő járhat el. 
317 Romsics, 2000, 404. o.  
318 Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: Kinek a forradalma? „Bűnhődni kellett…mert kimondták, a 
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 Nagy Imrét és társait 1957 áprilisában hozták vissza Romániából. Az 

1958 februárjában indult büntetőeljárás eredményeként Nagy Imrét, Maléter 

Pált és az ellenállást szervező, 1956 decemberében letartóztatott Gimes 

Miklóst halálra ítélték, és 1958. június 16-án kivégezték.319 Szilágyi József 

(Nagy Imre titkára) ügyét elkülönítve tárgyalták, mert nem tett vallomást és 

nem működött együtt a hatóságokkal; őt korábban, 1958 áprilisában ítélték 

halálra és végezték ki.  

Nagy Imre a per során felvetette a visszamenőleges ítélkezés problémáját: „Az 

október-novemberi eseményeket és ezek kapcsán az én tevékenységemet nem 

az akkori, október-novemberben hozott párthatározatok vagy 

kormánydöntések alapján, hanem a mai határozatok alapján bírálja el a 

vádirat. Tehát visszamenő hatállyal nézi azt, ami akkor történt. Én akkor az 

akkori határozatok alapján foglaltam állást és határoztam meg cselekvésem 

irányát. Hát én sem úgy foglalnék állást most, a mai határozatok alapján, mint 

akkor.”320 

A közel 400 kivégzés, továbbá a több mint 20 ezer elítélés a 

népbíróságok második világháború utáni tevékenységéhez képest sokkal 

szigorúbb gyakorlatot mutat, tekintetbe véve azt is, hogy a háború után a 

népbíróságok előtt tárgyalt bűncselekményeket jóval hosszabb időszak alatt 

követték el. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             
király meztelen”; Püski - Kortárs, 1997, 210. o. 
319 Nagy Imrét a Legfelsőbb Bíróság Vida Ferenc vezette Népbírósági Tanácsa a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése, valamint hazaárulás bűntette miatt ítélte el. 
Kopácsi Sándor, budapesti rendőrfőkapitányt életfogytiglani, Donáth Ferencet 12 évi, Jánosi Ferencet 
8 évi, Tildy Zoltánt 6 évi, Vásárhelyi Miklóst pedig 5 évi börtönbüntetésre ítélték. (Szerencsés, 2000, 
288. o.) Losonczy Géza, a Nagy Imre-kormány tagja, 1957 decemberében, a börtönben tartott 
éhségsztrájkja következtében halt meg.  
320 Szerencsés, 2002, 269. o. Nagy Imre úgy érezte, hogy súlyos bírósági tévedés áldozata, kegyelmet 
nem kért. (288. o.) A Nagy Imre per hang- és iratanyaga máig nem hozzáférhető az interneten, azt a 
Magyar Országos Levéltár őrzi. 2008-ban a per 50. évfordulóján egy alkalommal lejátszották, majd a 
teljes anyagot DVD-n kiadták. 
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3. VISSZAMENŐLEGES IGAZSÁGTÉTELI TÖREKVÉSEK AZ 1989-

ES FORDULATOT KÖVETŐEN 

 

 Hazánkban a diktatúra idején a politikai normák és célok domináltak az 

erkölcsi, jogi követelményekkel szemben.321 A rendszerváltozás kapcsán 

megfogalmazódott a jogrendszer legitimációjának általános igénye – az a 

követelmény, mely szerint a jogrendszert meg kell feleltetni a demokratikus 

politikai és az általánosan elfogadott erkölcsi normáknak –, ezáltal biztosítható 

ugyanis a jog elsődlegességének érvényesülése a politikai törekvésekkel 

szemben. 

Forradalmi változások esetén jellemző a régi jogrendszer radikális átalakítása, 

a korábbi normák nagy részének hatályon kívül helyezése, erkölcsi és politikai 

szempontból igazságtalannak nyilvánítása. A konszenzuális, kiegyezéses 

rendszerváltozások során a normatív jogszabályok folyamatosan alakulnak át, 

az egyedi jogviszonyokat és a jogalkalmazói döntéseket tömegesen nem 

vizsgálják felül, nem változtatják meg visszamenőlegesen. 

Az 1989-es békés rendszerváltozást követő igazságtételi javaslatok 

elsősorban a sérelmet szenvedettek erkölcsi és jogi rehabilitációjára, illetve 

részleges anyagi kompenzációjára irányultak, de a visszamenőleges 

igazságszolgáltatás keretében felmerültek a „forradalmi jogalkotásra” való 

törekvések is, ami felszínre hozta az igazságosság és a jogbiztonság 

követelményének ellentétét.322 

 

3. 1. Visszamenőleges igazságtétel – elméleti álláspontok 

 

 A kerekasztal-tárgyalások idején – feltehetően taktikai okokból – nem 

                                                        
321 Az 1950-es években „a politika kriminalizálódott, a politikai bűncselekmények tömegessé, 
mindennapossá váltak.” A 70-es, 80-as évek folyamán viszont már csökkent a politika dominanciája, 
illetve ezzel párhuzamosan megnőtt a jogi, erkölcsi normák szabályozó szerepe. Bihari Mihály: 
Rendszerváltás, felelősség és igazságosság; Társadalmi Szemle 1992/1. 81. o. 
322 „A jog egyik legfontosabb funkciója a kiszámíthatóság biztosítása.” A jogkövetkezmények 
előreláthatósága vezet a jogbiztonsághoz, melynek követelménye nem egyeztethető össze a rendkívüli 
jogalkotói és jogalkalmazói megoldásokkal. A jogbiztonság sérelme megrendítheti még a 
demokráciák legitim és legális jogrendszereit is, egy demokratikus átalakulás folyamán pedig 
különösen veszélyes és visszás helyzeteket teremthet. (Bihari, 1992, 84. o.) 
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került napirendre az igazságtétel kérdése. A rendszerváltást követően viszont 

már több különböző fórumon, tudományos konferencián és tanulmányban is 

foglalkoztak az igazságtétellel, a múlt rendszerben elkövetett 

igazságtalanságok orvoslásának szükségességével.323  

Dornbach Alajos – ügyvéd, az 1988 tavaszán alakult Történelmi 

Igazságtétel Bizottság tagja – szerint a visszamenőleges (büntető) 

igazságszolgáltatás két területet ölel fel: egyrészt a politikai indítékú büntető 

ítéletek felülvizsgálatát, másrészt a vétkesek büntetőjogi felelősségre vonását. 

Az előbbi keretében – az egyik elítélt, Vásárhelyi Miklós nevében – már 1988 

elején kezdeményezte a Nagy Imre és társai elleni per felülvizsgálatát, de az 

ügy iratai akkor még a bíróság számára sem voltak hozzáférhetőek. A 

felülvizsgálatot végül az állami és pártvezetők jelentették be, vagyis „a 

felülvizsgálati eljárások eleve politikai döntések következményei” voltak.324  

Dornbach 1990 januárjában kifejtett véleménye szerint rövid időn belül nem 

lehetséges olyan társadalmi és politikai viszonyokat kialakítani, melyek között 

a bíróság a politikától teljesen függetlenül tud működni. Az ügyészi szervezet 

pártatlansága még inkább megkérdőjelezhető, döntéseiket nyilvánvalóan a 

politikai hatalom befolyásolja.325 

A büntetőjogi felelősségre vonást – a széleskörű társadalmi igény 

ellenére – ki kell zárni, illetve szűk körre kell korlátozni; visszaható hatályú 

büntető törvényt nem szabad alkotni, és az elévülés szabályait is tiszteletben 

kell tartani. A büntetőeljárások elsősorban a megtorlás célját szolgálnák, 

politikai szempontok határoznák meg a döntéseket, továbbá hosszú évekre 

megterhelnék a társadalmat, és súlyos társadalmi feszültségeket okoznának. 

„A politikamentes igazságszolgáltatást nem lehet egyik napról a másikra 
                                                        
323 Ezek közül kiemelem az ELTE BTK Társadalomfilozófiai és Etikai Tanszéke által, 1990. január 
12-én összehívott konferencia (Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben) és az MTA 
Nagytermében, 1991. november 8-9-én tartott nemzetközi konferencia (Visszamenőleges 
igazságszolgáltatás), valamint a Konrad Adenauer Stiftung által 1992. május 16-17-én megrendezett 
nemzetközi konferencia (Jogállam és igazság) anyagát. 
324 Bence György – Chambre Ágnes – Kelemen János (szerk.): Visszamenő igazságszolgáltatás új 
rezsimekben; Kézirat, Bp. 1990, 12. o. 
325 A beosztott bírák az elmúlt 20-25 évben függetlenek maradhattak, a vezetők viszont már sokkal 
kevésbé. A Legfőbb Ügyészség pártszervezete 1989 februárjában még követelte Pozsgay Imre 
kizárását a pártból, amiért 1956-ot népfelkelésnek nevezte, majd júniusban elvégezte a Nagy Imre-per 
felülvizsgálatát. (Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 12-13. o.) 
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megteremteni,”326 hiányzik ugyanis a független bírói testület, illetve az a 

társadalmi közeg, amely a bírói függetlenséget garantálhatná. A súlyosabb 

törvénysértések elkövetőinek erkölcsi-politikai felelősségét ugyanakkor fel 

kell tárni, nyilvánosságra kell hozni, és el kell érni, hogy a továbbiakban ne 

vegyenek részt a közéletben.  

Az anyagi felelősség körében a kiváltságként nyújtott anyagi előnyöket, 

egyéb privilégiumokat (magas nyugdíjakat, állami lakásokat, bizonyos 

kitüntetésekkel járó juttatásokat) – személyre szóló elszámoltatás nélkül, 

normatív szabályok alapján – a lehető legrövidebb időn belül meg kell vonni 

az érintettektől (pl. a magas nyugdíjakat le kell szállítani egy bizonyos 

összeghatárra).327  

A személyi, illetve anyagi sérelmet szenvedetteket kártalanítani kell, ennek 

azonban határt szab az ország gazdasági teljesítőképessége. Az üldözöttek 

számára - rászorultságuk függvényében - a tisztes megélhetéshez szükséges 

nyugdíjat kell biztosítani. „Az előző korszak károkozásait ugyanis a következő 

korszak társadalma nem képes megtéríteni.”328  

 

Bence György hangsúlyozta, hogy a „visszamenő igazságtétel” 

valójában a rendszerváltásokat követő politikai igazságszolgáltatás, Otto 

Kirchheimer monográfiája nyomán „jogi eljárás felhasználása politikai 

célokra.”329 Hazánkban – Romániával ellentétben – nem került sor 

forradalomra, a hangulat alapvetően forradalom-ellenes: „lehet, hogy a 

közönség radikális változásokat akar, de nem forradalmat.”330 

Bence 1990 elején úgy ítélte meg, hogy nálunk a politikai 

igazságszolgáltatás másodlagos formái kerülhetnek előtérbe: egyrészt a 

történelmi-erkölcsi felelősség megállapítása bírósági eljáráshoz hasonló 

keretek között, de büntetés kiszabása nélkül; másrészt az anyagi felelősségre 

                                                        
326 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 14. o. 
327 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 50. o. Lesznek, akik így jól járnak, és 
olyanok is, akik nem, de ebből a megoldásból származik a legkisebb kár a társadalomra. 
328 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 17. o.  
329 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 2. o. (Kirchheimer: Political Justice, 1961) 
330 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 38. o. 
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vonás. Komoly problémát jelent azonban, hogy kiket „helyeznek vád alá”, 

mert ez önmagában is súlyos következményekkel jár.331   

A múlt rendszerben elkövetett bűncselekmények elévülését illetően az a fő 

kérdés, hogy mit akarunk politikailag elérni az igazságtétellel: azt akarjuk-e 

kifejezni, hogy „most az erkölcs uralma következik, tekintet nélkül a jogra, 

vagy a „rule of law”, még ha ennek erkölcsi ára is van.”332 A jogszerűségnek, 

a jogállamiságnak az a következménye, hogy olyan dolgokat is el kell 

fogadnunk a jog normális működése érdekében, amelyek erkölcsi szempontból 

komolyan megkérdőjelezhetőek. 

1990 végére a visszamenő igazságtételnek négyféle elképzelése alakult 

ki Magyarországon: 1. büntetőjogi igazságtétel, melynek több – enyhébb vagy 

szigorúbb – változata merült fel; 2. „pellengérre állítás” (rendkívüli 

vizsgálóbizottságok felállítása és ezek döntéseinek nyilvánosságra hozatala 

révén); 3. a régi rendszer képviselőinek megfosztása bizonyos – politikai, 

munkavállalói – jogaiktól, átmenetileg vagy véglegesen; 4. vagyoni 

igazságtétel (szerzett jog alapján élvezett járadék, illetve vagyon részleges 

elvonása a múlt rendszer képviselőitől).333 

Bence álláspontja szerint nem kifogásolható, ha a bíróság felelősségre von 

egyes személyeket a régi rendszerben elkövetett bűneikért, melyek az 

elkövetésükkor hatályban levő törvények szerint is bűncselekménynek 

minősültek. Korábban politikai okok – az elkövetők privilegizált helyzete – 

miatt nem történt felelősségre vonás, az elévülési idő azonban nem telt el, így 

az új rendszerben már eljárást lehet indítani ellenük. Az ilyen eljárás jogszerű, 

noha - feltehetően - politikai szándék motiválja. Nálunk azonban alig 
                                                        
331 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 38. o. A „vád alá helyezés” céljából össze 
lehet állítani listákat, normatív alapon kijelölve azokat a szinteket a politikai hierarchiában, melyek 
felett mindenki gyanús; vagy a drámai, súlyos károkat okozó ügyekre is lehet összpontosítani. (31. o.) 
332 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 39. o. „Inkább meg kell tűrni olyan 
dolgokat, amelyek sértik az erkölcsi érzékünket, mintsem lehetőséget adni arra, hogy az emberek 
egyenesen törvényt csináljanak erkölcsi preferenciáikból.” (40. o.) 
333 Bence György: Az igazságtételről Burke és Lassalle nyomán; Visszamenőleges 
igazságszolgáltatás, MTA, Bp. 1992, 13-14. o.  
Bence a vagyoni igazságtételt elemzi részletesebben Edmund Burke és Ferdinand Lassalle művei 
alapján, és azt a meggyőző következtetést vonja le, hogy nem lehet pontosan megállapítani, hogy a 
régi rezsim különböző kiváltságokat élvező vezetőinek a vagyona milyen arányban származott jogos 
vagy jogtalan előnyökből, ezért – a kiemelt nyugdíjak eltörlésén túl – egyéb, visszamenőleges 
intézkedést nem szabad alkalmazni. (21-22. o.) 
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kezdeményeztek ilyen eljárásokat, sokkal inkább a rendkívüli büntetőjogi 

megoldásokkal foglalkoznak.334   

 

Varga Csaba ördögi dilemmának minősítette a problémát: „Egyfajta 

katasztrófa-lehetőség az, ha ilyen típusú igazságszolgáltatásra sor kerül, de 

ennél is nagyobb katasztrófa-lehetőség, ha semmi ilyesmire nem kerül sor.”335 

„Utólagos politikai igazságszolgáltatásra” azért van szükség, mert nélküle 

nem lehetséges az újrakezdés, kivételes helyzetekben újra meg kell fogalmazni 

az értékeket. „Az elvek síkján szükséges a minimális elégtétel, a minimális 

visszatartó hatás, a történelmi megismerés és a történelmi megbélyegzés 

érdekében.”336 Nálunk azonban se elszámolás, se tényfeltárás nem történt, nem 

tettek közzé listákat sem. 

Az elévülést nem arra találták ki, hogy az idő formális múlása működtesse, 

hanem olyan társadalmi normalistást tételeztek fel, amelyben bárki (bármely 

szerv), akinek tudomására jut a bűncselekmény, megteszi s szükséges 

lépéseket az elkövető felelősségre vonása érdekében. Nálunk bizonyos 

ügykategóriákban szisztematikusan megakadályozták a jogi felelősségre 

vonást, ezért ilyen esetekben – Varga Csaba álláspontja szerint – az elévülés 

meg sem indult. Ezeket az el nem évültnek minősülő bűncselekményeket 

büntetőeljárás keretében is ki lehetne vizsgálni, vagy valamilyen kvázi-

társadalmi, kvázi-jogi felelősségre vonási formát is ki lehetne alakítani. A 

lényeg mindkét esetben az elkövetők megnevezése, büntetés kiszabása 

nélkül.337  

 

Kerekes György úgy vélekedett, hogy politikai perekre nincs szükség, 

de politikai és erkölcsi akciókra igen. „Az uralkodó elit számára a törvényen 

kívüliség és a törvényfelettiség lett az első számú státuszszimbólum,” amit 

                                                        
334 Bence, 1992, 12. o. 
A 28/1990. (III. 13.) OGY határozat kötelezte a legfőbb ügyészt, hogy vizsgálja meg, történt-e 
bűncselekmény Czinege Lajos, volt honvédelmi miniszter szolgálati lakásának többszöri felújítása és 
bővítése során. 
335 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 20. o.  
336 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 21. o. 
337 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 23-24. o. 
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radikálisan meg kell változtatni.338 A pártállam makroszinten megszűnt ugyan 

1989 októberében, de a mélystruktúrái gyakorlatilag érintetlenek. „Ennek 

leépítése hallatlanul bonyolult feladat lesz, már csak azért is, mert a rendszer 

titkosan működött.”339  

A választások után olyan törvényt kellene kezdeményezni, amelyben – esetleg 

nevesítve is – politikailag és erkölcsileg elítélik azokat a vezetőket, akik fontos 

szerepet játszottak a (poszt)sztálini rendszerben. A megnevezés egyrészt 

politikai elszigetelődést eredményezne, passzivitásba kényszerítene, másrészt 

elégtételt is jelenthetne a közvélemény számára. A vagyonelszámoltatásról is 

lehetne törvényt hozni, bár más országokban nem járt eredménnyel. Az is elég 

azonban, ha csak néhány látványos esetben ad elégtételt, ez a kampány 

ugyanis megteremthetné a légkört arra, hogy egyesek mondjanak le - nem 

csekély - vagyonukról.  

Nehéz-Posony István történelmi tapasztalatok alapján arra a 

következtetésre jutott, hogy a rendszerváltásokat követő politikai perek jogi 

szempontból rendkívül igazságtalan ítéleteket eredményeztek, a politikai 

igazság ugyanis nem azonos a jogi igazsággal.340 A történelem során eddig 

szinte minden rendszerváltást – az 1975-ös spanyol fordulat kivételével – 

leszámolás követett; a korábbi politikai hatalom birtokosainak felelősségre 

vonása pedig általában a büntetőjog eszközeivel történt. A politikai szándékú 

visszamenőleges (büntetőjogi) felelősségre vonás ugyanakkor egyáltalán nem 

segíti elő a különböző társadalmi, gazdasági problémáink megoldását, sőt 

veszélyezteti a jogállamiság kialakítását.341  

  

Bragyova András szerint az „igazságtétel” jogi szempontból minden 

olyan, a társadalmi és politikai berendezkedés megváltoztatására irányuló 

                                                        
338 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 27. o. Az uralkodó elit jogállását 
(jogfelettiségét) a szigorúan titkos háromezres rendeletek biztosították.  
339 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 42. o. 
340 Visszamenő igazságszolgáltatás új rezsimekben, 1990, 9-10. o.  
341 „A jogállamiság ugyanis - többek között - azt jelenti, hogy csakis a hatályos törvény alapján, az 
ártatlanság vélelmének szem előtt tartásával, az emberi jogok maradéktalan érvényesítésével, a 
törvény előtti egyenlőség alapján lehet és szabad bárki ellen büntetőeljárást folytatni.” Nehéz-Posony 
István: Visszamenőleges igazságtétel; Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 34. o.  
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átalakítást jelent a jogrendszerben, mely „a múltbéli – a jogszabály érvénybe 

lépése előtti – időpontban fennállott tényállásokhoz fűz a korábbitól eltérő 

jogkövetkezményt.”342 Az „igazságtétellel” kapcsolatos tervek közös vonása 

tehát a jogrendszer retrospektív átalakítására való törekvés.343 

Az igazságtételi tervek kétségbe vonják a korábbi jogrend legalitását, illetve 

feltételezik a régi és az új normarendszer diszkontinuitását.344 A jelenlegi és a 

korábbi „szocialista” normarendszer között azonban kontinuitás, 

jogfolytonosság áll fenn, hiszen az átmenet teljesen legálisan, a korábbi 

jogrendszer legalitási normái alapján, a régi normák folyamatos revíziója 

mellett ment végbe. „Az igazságtételi tervek megvalósítása tehát egy meg nem 

történt forradalom forradalmi jogalkotását jelentené.”345  

 

Schlett István felhívta a figyelmet az „igazságtevés” és a „nagylelkű 

megbocsátás” közötti választás lehetőségére. A „társadalmi igazságtevés” 

folyamatában az erkölcs, a jog és a politika „egymásba csúsznak, funkciót 

váltanak; a jog politikai célok eszközévé válik, az erkölcsi és a jogi normák 

összemosódnak.”346 A jog politikai célokra való felhasználása azonban 

„veszélyeztetné a békés átmenettel járó előnyöket.” 

Schlett szerint az új hatalmi-politikai berendezkedés megszilárdítása, illetve 

legitimálása nem indokolja az „igazságtevés” intézményesített formáinak 

igénybevételét, hiszen a korábbi rendszer legitimációja mindig is kérdéses, 
                                                        
342 Bragyova András: Az igazságtétel legalitása; Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 77. o. 
343 Az erkölcsi, illetve a jogi igazságossággal szemben a politikai „igazságosság” érvényre juttatását 
célzó tervek négy elemből épülnek fel: 1. büntetőjogi felelősségre vonás (bizonyos politikai 
cselekmények büntetése, külön büntetőjog alkotása a politikailag érintett csoportok számára); 2. 
jóvátétel (politikai kritériumok által kijelölt csoportok kötelezése a társadalom/állam „kárpótlására” – 
vagyonelvonások, korábbi juttatások visszafizetése, nyugdíjak csökkentése révén); 3. politikai 
tilalmak (a korábbi vezetők – meghatározott ideig történő – kizárása a politikai tisztségekből); 4. 
kárpótlás (nem büntető jellegű megoldás, egy korábbi – időközben megszűnt – állapot helyreállítása). 
344 A legalitás a jogrendszer önmagára vonatkozó szabályainak megtartását, a jogrendszerre vonatkozó 
szabályok összességét jelenti, a kontinuitás pedig a jogrendszer folyamatos, megszakítás nélküli, 
legális változása, ami megköveteli a jogrendszernek az egyes normák alkotására, módosítására, illetve 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó előírásainak betartását. (Bragyova, 1992, 69-70. o.) 
345 Bragyova, 1992, 88. o. A legalitásba való beavatkozást egyrészt a természetjog, másrészt „a 
forradalmi törvényesség” alapján próbálják igazolni.  
Nézetéből tulajdonképpen mindenfajta igazságtételi törekvés elvetése következik. Véleménye szerint 
ugyanis az „igazságtétellel” kapcsolatos törvényeknek és egyéb intézkedéseknek semmi közük sincs 
semmiféle „igazság(osság)hoz”. Bragyova András: Igazságtétel és nemzetközi jog; Állam- és 
Jogtudomány 1993/3-4. szám, 213. o. 
346 Schlett, 1992, 77. o. 
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korlátozott volt. A tömeges felelősségre vonás, a bírósági eljárások széleskörű 

megindítása kétséges eredményekre vezethet, kiszámíthatatlanul 

befolyásolhatja a közhangulatot, valamint könnyen a két rendszer 

összehasonlításához szolgáltathat alapot. A szenvedélyek és indulatok 

lecsillapítása sem igényli valójában az igazságtevés eszközeinek alkalmazását, 

mert tömegméretekben nem hatják át a társadalmat, noha felélesztésükkel 

sokan kísérleteznek. A nem megfelelő eszközök alkalmazása az igazságtevés 

során olyan mértékben áshatja alá a személyi és jogbiztonságot, ami nem áll 

arányban az esetlegesen elérthető - főképp politikai - haszonnal.347 

Szűk László ezzel szemben a visszamenőleges igazságszolgáltatást 

mind a forradalmi (revolúciós), mind a békés (evolúciós) rendszerváltások 

hagyományos velejárójának, politikai szükségszerűségnek tekintette. 

Tömegbázisának elvesztését, így fennmaradását kockáztatja az a politikai 

hatalom, mely nem vizsgálja felül a múltat, és ennek alapján nem szünteti meg 

a korábbi igazságtalanságokat. A leghatásosabb eszköz a leleplezés 

(megmutatás). 

„A visszamenőlegesség nem a büntetőtörvény (esetleges) visszaható hatályát 

jelenti, hanem az új hatalom retrospektív motiváltságát”348, a régi rendszer 

értékszempontú revízióját. Nemcsak normatív, jogi igazságot kell szolgáltatni, 

hanem – amennyire lehetséges – erkölcsi szempontból is igazságot kell tenni.  

Az igazságtételt három területen kellene megvalósítani: a diszkriminációk, 

privilégiumok felszámolása, a sértettek kárpótlása, valamint a jogi felelősség 

érvényesítése tekintetében. 

 

 A rendszerváltást követően elméleti síkon tehát - kevés kivétellel - a 

büntetőjogi felelősségre vonás elutasítása fogalmazódott meg a jogászok, 

illetve társadalomtudósok részéről. Mindenekelőtt az erkölcsi-politikai 

                                                        
347 A probléma napirenden tartása korábban a régi rendszerrel szembeni erkölcsi felháborodás 
kiváltását, illetve az átalakulás radikalizálását segítette elő, jelenleg viszont a hatalom és a javak 
újraelosztásában, a (régi-új) politikai ellenfelek diszkreditálásában játszhat - kétes - szerepet. (Schlett, 
1992, 79. o.) 
348 Szűk László: Reflexiók a Visszamenőleges igazságszolgáltatás tárgyában rendezett tanácskozáson; 
Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 44. o. 
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felelősség megállapításának, a „bűnösök megnevezésének” szükségességét 

hangsúlyozták – büntetés kiszabása nélkül. Az anyagi felelősségre vonás, a 

privilégiumok eltörlése, valamint a sértettek rehabilitációja, illetve kárpótlása 

szintén sürgősen megoldandó problémaként merültek fel. Ezeket a feladatokat 

részben igazságtételi bizottságok felállítása, részben igazságtételi jogalkotás 

révén kívánták megvalósítani a politikusok. 

 

3. 2. Kísérletek „igazságtételi bizottságok” felállítására 

 

Az erkölcsi-politikai, illetve szűkebb körben a büntetőjogi felelősség 

vizsgálata céljából többen – egy civil szervezet, a kormány, országgyűlési 

képviselők és a köztársasági elnök – is kezdeményezték különböző - főként 

parlamenti - vizsgáló, illetve tényfeltáró bizottságok felállítását.  Ezek a 

kísérletek azonban – politikai konszenzus hiányában – sajnálatos módon nem 

vezettek eredményre.  

Elsőként, 1990 márciusában a Független Jogász Fórum dolgozott ki 

egy törvénykoncepciót „a magyarországi válsághelyzet kialakulása személyi 

okainak feltárásáról és a személyes helytállás kötelezettségéről”.349 A 

koncepció szerint a törvényben megjelölt személyi körhöz tartozóknak – 

közhatalmat gyakorló állami tisztségviselőknek országos és megyei szinten, az 

állampárt és egyes társadalmi szervezetek (SZOT, KISZ) tisztségviselőinek, a 

fegyveres erők és testületek országos parancsnokainak, bizonyos gazdasági 

szervezetek vezetőinek, a kultúra, a tudomány és a sajtó országos irányítóinak 

– egy parlamenti bizottság előtt kellett volna bebizonyítaniuk, hogy a 

tevékenységük során úgy jártak el, ahogy az az adott helyzetben általában 

elvárható volt.350  

                                                        
349 Juhász Gábor: A megnevezéstől a háborús bűnösségig (Igazságtételi törvényhozás 
Magyarországon 1990. február – 1993. február); Mozgó Világ 1993/4. 26. o. Az 1988 novemberében 
alakult Független Jogász Fórum szervezte meg és hangolta össze az Ellenzéki Kerekasztal 
tevékenységét. 
350 A megjelölt szervezetek helyi vezetőit akkor terhelte volna a helytállási kötelezettség, ha 
bebizonyosodik, hogy az adott helyzetben nem úgy jártak el, ahogy beosztásukra is tekintettel tőlük 
elvárható volt. 50 választópolgár kezdeményezésére indulhatott volna ellenük nem nyilvános eljárás a 
helyi önkormányzat által felállított bizottság előtt. 
http://rendszervaltas.mti.hu/Pages/News.aspx?date=19901020&ni=254325&ty=1&gb=237370 
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A jogi, közgazdasági és műszaki egyetemi végzettségű tagokból, valamint az 

Állami Számvevőszék egy tagjából álló bizottság hivatalból indított, nyilvános 

eljárás keretében – joghátrány alkalmazása mellett – helytállási kötelezettséget 

állapíthatott volna meg, vagy megszüntethette volna az eljárást. A helytállási 

kötelezettséget megállapító döntés ellen az érintett bírósághoz fordulhatott 

volna. A bizottság - akár együttesen is - az alábbi joghátrányokat 

alkalmazhatta volna: az elmarasztaló döntés nyilvánosságra hozatala a 

sajtóban, javadalmazás csökkentése, tisztségből való elmozdítás, a megszerzett 

vagyonnal való helytállásra kötelezés. A bizottság az egyéb (pl. büntetőjogi) 

felelősség megállapítására eljárást kezdeményezhetett volna a hatáskörrel 

rendelkező szervnél. A törvény a kihirdetésétől számított öt év elteltével 

hatályát vesztette volna. 

1990 júniusában az MDF-frakció megküldte a kormánynak az ún. 

Justitia-tervet, amely az ország 1956 utáni gazdaságát és politikáját hitelesen 

bemutató tanulmány készítését, a jogtalan előnyök megszüntetését, valamint 

egy politikai felelősséget megállapító parlamenti bizottság felállítását 

szorgalmazta, de a büntetőjogi felelősségre vonást is érintette.351 A tervet az 

ellenzék nem támogatta.  

Az Antall-kormány 1990. augusztus 30-án – az állampolgárok 

igazságérzetét sértő, az elmúlt rendszerhez kötődő társadalmi 

igazságtalanságok feltárásának, valamint jogszerű rendezésük kidolgozásának 

elősegítésére – határozatot hozott a Jogtalan Előnyöket Vizsgáló Bizottság 

létrehozásáról.352 A ténylegesen meg nem alakult bizottság feladata a 

társadalmi igazságosságot sértő jogtalan előnyök törvényes megszüntetésével, 

illetve jogi rendezésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása lett volna a 

kormány számára. 

 1990 szeptemberében a kormány kezdeményezte egy parlamenti 

igazságtételi bizottság felállítását. A 21 országgyűlési képviselőből álló 

Politikai Felelősséget Vizsgáló Bizottság azt vizsgálta volna, hogy „az elmúlt 

                                                        
351 Szükség esetén induljon büntetőeljárás „az ország katasztrofális helyzetéért felelős személyekkel 
szemben.” (Juhász, 1993, 27. o.) 
352 1025/1990. (VIII. 30.) Korm. határozat 
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politikai rendszerben vezető állami, párt- és gazdasági funkciót, beosztást 

betöltött személyeket milyen felelősség terheli az ország, illetve az általa 

irányított terület, ágazat súlyos helyzetének kialakulásában, mennyiben voltak 

felelősek a hibás döntésekért, mulasztásokért.”353 A parlament ugyan 

megszavazta a javaslat sürgős tárgyalását, de az érdemi vitáig mégsem jutott 

el. A kormány végül 1992-ben visszavonta a javaslatot.  

 

1991 februárjában egy salgótarjáni és egy mosonmagyaróvári MDF-es 

képviselő parlamenti ad hoc bizottság felállítását javasolta „az 1956-os őszi-

téli vérengzések kitervelőinek és végrehajtóinak felderítése” érdekében,354 de 

ez a javaslat sem jutott el a határozathozatalig.  

 1991 áprilisában két kisgazdapárti képviselő az egész múlt rendszer 

tanulmányozása, „az 1949. augusztus 20. és 1990. április 8. között folytatott 

politikai, gazdasági és kormányzati tevékenység tényszerű feltárása és 

elemzése” céljából indítványozta parlamenti bizottság felállítását.355 Ez a 

kezdeményezés sem járt azonban sikerrel.  

 1992 márciusában Göncz Árpád köztársasági elnök az 1944. december 

21. és 1989. október 23. közötti időszakot vizsgáló Történelmi Tényfeltáró 

Bizottság felállítását javasolta az országgyűlésnek. Az indítványt napirendre 

tűzték, de érdemben nem tárgyalták.356 

1993 januárjában Fodor Gábor, Fideszes képviselő „a Magyar 

Népköztársaság fennállása alatt elkövetett törvénysértések feltárását végző 

ideiglenes országgyűlési bizottság” létrehozására tett javaslatot. Ezt az 

indítványt is napirendre vették, de érdemben ezt sem tárgyalták.357  

 

 

                                                        
353 Juhász, 1993, 28. o. 
354 Juhász, 1993, 29. o. „Tekintettel az igazság kimondásának szükségességére, valamint arra, hogy a 
vérengzések kitervelői és végrehajtói közül sokan még közöttünk élnek, tovább nem odázható a 
felderítés, a bűnösök megnevezése, és az indokolt és szükséges törvényi eljárások lefolytatása.” 
355 Juhász, 1993, 29. o.  
356 Zétényi Zsolt: Mi a teendő a múlttal? Magyar Egyeztető Testület, 1994, 529-530. o., illetve Juhász, 
1993, 37. o. 
357 Zétényi, 1994, 530. o., illetve Juhász, 1993, 38. o. 
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3. 3. Igazságtételi jogalkotás: rehabilitáció és kompenzáció  

 

3. 3. 1. A semmisségi törvények és a személyi kárpótlás 

 

 A felelősség megállapítására irányuló fenti törekvésekkel szemben a 

törvénysértő elítélések orvoslása, az elítéltek rehabilitálása és kompenzálása 

érdekében már jóval korábban és eredményesebben sikerült konszenzusra 

jutnia az Országgyűlésnek.  

1989. október 20-án még a „régi” parlament fogadta el az ún. első 

semmisségi törvényt, az 1989. évi XXXVI. törvényt az 1956-os népfelkeléssel 

összefüggő elítélések orvoslásáról. 

Az Országgyűlés – népfelkelésnek, illetve nemzeti tragédiának minősítve az 

1956-os eseményeket, valamint politikai megtorlásnak az azt követő ítélkezést 

– a törvény erejénél fogva (ex lege) semmisnek nyilvánította az 1956. október 

23. és 1963. április 4. (a közkegyelem kihirdetése) között elkövetett politikai 

bűncselekmények, és a velük bűnhalmazatban, a harci cselekmények során 

elkövetett egyes erőszakos bűncselekmények miatti elítéléseket.358 Az elítélt 

vagy hozzátartozója kérelmére az első fokon eljárt bíróság igazolja azt a tényt, 

hogy az elítélést a törvény alapján semmisnek kell tekinteni.359 

A törvényi semmisség esetein kívül a bírói semmisség kimondására is 

lehetőséget ad a jogszabály. A Legfelsőbb Bíróság – a legfőbb ügyész 

indítványára, illetve az elítélt vagy hozzátartozója kérelmére – semmisnek 

nyilváníthatja az 1956-os eseményekkel kapcsolatban, méltányolható 

körülmények között elkövetett köztörvényes bűncselekmények miatti 

elítéléseket is.  

A sérelmet szenvedettek kompenzálása érdekében a törvénnyel 

egyidejűleg kihirdették a 108/1989. (XI. 1.) MT rendeletet, ami az 1956-os 

népfelkeléssel összefüggésben elítéltek és az 1956. évi 31. tvr. alapján 

                                                        
358 Az érintett politikai és más bűncselekményeket (emberölés, rablás, közveszélyokozás) a törvény 5. 
§-a taxatíve felsorolja, egyedül a „személy elleni erőszakkal elkövetett szándékos bűncselekmények” 
kategóriáját nem határozták meg pontosan.  
359 A bíróság igazolást megtagadó határozata ellen a kérelmező fellebbezéssel élhet.  
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közbiztonsági őrizet alá helyezettek munkaviszonyának és 

társadalombiztosítási helyzetének rendezéséről, valamint a korábbi 

nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről szólt. A rendelet előírta, hogy a törvény 

alapján semmisnek nyilvánított elítéléssel érintett személyek nyugellátását – a 

szabadságvesztés ténylegesen letöltött időtartamától függően – fel kell emelni, 

továbbá a szabadságvesztés, illetve a közbiztonsági őrizet tartamát 

munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni.360  

 

Az 1945 és 1962 közötti koncepciós büntető eljárások felülvizsgálata 

érdekében a minisztertanács 1989 februárjában büntetőjogászokból és 

történészekből álló tényfeltáró bizottságot hozott létre.361 A bizottság 

összefoglaló jelentése szerint „lehetetlen, de nem is szükséges személyre 

szólóan megállapítani, hogy kit ítéltek el törvényellenesen vagy igazságtalanul 

a vizsgált időszakban. A törvénytelenségek orvoslásának egyetlen módja 

azoknak a bűncselekmény-csoportoknak a felsorolása, amely miatt történt 

elítélések semmisnek tekintendők.”362 

Kahler Frigyes, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője 

kiemelte, hogy az 1945 után tömegesen lefolytatott, „hétköznapi” koncepciós 

perekben az ítéletkiadmányokat is megsemmisítették, ezért a büntetőügyek 

rekonstruálása és felülvizsgálata nem lehetséges. A törvényességi óvás, illetve 

a perújítás azért sem alkalmas jogorvoslati eszköz, mert az elítélést sokszor 

„maga az amorális anyagi jogi norma tette lehetővé.”363 A semmisség 

összességében kedvezőbb (gyorsabb és egyszerűbb), mint a rendkívüli 

perorvoslatok, ha megfelelő anyagi kárpótlás is társul hozzá.364  

Az Országgyűlés még a választások előtt, 1990. március 14-én 

elfogadta a második semmisségi törvényt, az 1990. évi XXVI. törvényt az 1945 

                                                        
360 Az érintett halála esetén az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat és az árvaellátást kellett – az 
összeg felével – emelni. 
361 A bizottság társelnökei Földvári József és Zinner Tibor voltak.  
362 Kónya István: Amit a semmisségi törvények nem oldottak meg; A semmisségi törvények, 2002, 
197. o. 
363 Kahler Frigyes: Lehetőségeink a jogállamiság helyreállításában; Magyar Jog 1992/7.  396. o. 
364 A semmisség ellenzői ugyanis arra hivatkoztak, hogy a sikeres rendkívüli jogorvoslatok 
eredményeként a terheltnek kártalanítás jár a Be. szerint, míg a semmisségi törvények ezt kizárják. 
(Kahler, 1992, 395. o.) 



 117 

és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról. A törvény 

preambuluma szerint az Országgyűlés fájdalommal emlékezik meg arról, hogy 

a második világháborút követően Magyarországon létrejött sztálinista 

államhatalom ártatlan állampolgárok százezreitől vette el a szabadságát, 

sokaktól az életét is. „A börtönökből és az internáló táborokból szabadultak 

számkivetettként éltek saját hazájukban. Mindezekért az Országgyűlés 

megköveti a nemzetet, és fejet hajt a törvénysértések valamennyi áldozata 

előtt, kinyilvánítva, hogy a bűnöket nem ők, hanem a sztálinista államhatalom 

követte el. A nemzeti megbékélés előmozdításáért az Országgyűlés átérzi a 

felelősségét, és az elmúlt évtizedek bűneinek jóvátétele érdekében törvényt 

alkot.” 

A törvény - szintén ex lege - semmissé nyilvánította az 1945. január 1. és 

1963. április 4. közötti elítéléseket az állam belső és külső biztonsága elleni 

bűncselekmények, a tervbűncselekmények, az árdrágító és közellátás elleni 

bűncselekmények, valamint a társadalmi tulajdont károsító bűncselekmény 

feljelentésének elmulasztása miatt.365  

 

A két választási forduló között a minisztertanács elfogadta az egyes 

személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 65/1990. 

(III. 28.) MT rendeletet, amit 1991. január 1-től felváltott a 93/1990. (XI. 21.) 

Korm. rendelet.366 A kormányrendelet eredetileg az 1945 és 1963 között 

törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal 

összefüggésben elítéltek, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó 

intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 

helyzetét rendezte, majd az újabb semmisségi törvény elfogadását követően, 

1992 áprilisától kiterjesztették a hatályát az 1963 és 1989 között elkövetett 

egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt elítéltekre is.  

                                                        
365 A törvény értelmében semmis az az elítélés is, ami a felsorolt bűncselekményekkel halmazatban, 
más – azoknál nem súlyosabb büntetéssel fenyegetett – bűncselekmény miatt történt, kivéve a háborús 
és népellenes bűncselekményeket (1. § /2/ bek.). 
366 A kormányrendelet hatályon kívül helyezte a 108/1989. (XI. 1.) MT rendeletet is. 
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Az 1938 és 1945 között faji vagy nemzetiségi hovatartozásuk, illetve a 

nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy 

egyéb személyes szabadság-korlátozás alatt állt személyek 

társadalombiztosítási és munkajogi helyzetét 1991 júniusában rendezte a 

74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet.367  

Az Országgyűlés a jogtalan előnyök megszüntetése és a társadalmi 

igazságosság helyreállítása érdekében – kimondva, hogy nem részesülhet 

politikai indokú kedvezményben, illetve juttatásban az, aki az 1956-os 

forradalom és szabadságharc leverésére irányuló tevékenységet fejtett ki – 

1991 áprilisában törvényt fogadott el az egyes kiemelt nyugdíjak 

felülvizsgálatáról, illetve az egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről.368  

 

A harmadik semmisségi törvényt már az új parlament fogadta el 1992 

márciusában.369 Az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend 

elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 

1992. évi XI. törvény preambuluma hangsúlyozta, hogy 1963 után is 

változatlanul hatályban maradtak azok az állam és közrend elleni 

bűncselekményeket megállapító rendelkezések, amelyek alapján a büntető-, a 

szabálysértési és más igazgatási eljárásokban érvényesülő joggyakorlat 

ellentétben állt az akkori Alkotmányban lefektetett alapelvekkel, az emberi 

jogokra vonatkozó általánosan elismert elvekkel, valamint a társadalom 

erkölcsi értékrendjével. Nincs mód arra, hogy a törvény mindenfajta sérelmet 

orvosoljon, de indokolt, hogy a büntetőeljárások alapján sérelmet szenvedett 

személyek – a jogállamiság alkotmányos elveivel összhangban – politikai, 

erkölcsi és jogi elégtételben részesüljenek. 

                                                        
367 A sérelmet szenvedettek további csoportjára vonatkozott a 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet az 
1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai 
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről. 
368 Az 1991. évi XII. törvény indokolása szerint „az egységes nyugdíjrendszerbe nem illeszthetők be a 
társadalom igazságérzetét sértő kiemelt nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések. Ezek összegének alapjául 
nem a járulékfizetés szolgált, hanem egyes funkciók betöltése, illetőleg egyes olyan kitüntetések 
elnyerése, amelyek ellentétesek a mai politikai értékítélettel.” 
369 A törvény előkészítését az igazságügy-miniszter és a Legfelsőbb Bíróság elnöke által létrehozott 
bizottság szakmai munkája előzte meg. Kahler Frigyes: A harmadik semmisségi törvény; A 
semmisségi törvények, 2002, 190. o. 
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A törvény 1. §-ában taxatíve felsorolt – részben állam elleni – 

bűncselekmények miatt, 1963. április 5. és 1989. október 15. (a Btk. 

módosítása) között történt elítélések semmissé nyilvánításáról a bíróság dönt, 

ha a bűncselekmény elkövetése a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányában (a továbbiakban: Egyezségokmány) foglalt alapjogok 

gyakorlását, illetve elvek és célok megvalósítását jelentette.  

 

Az első két semmisségi törvény – részben politikai, részben jogtechnikai 

okokból – alapvetően az ex lege semmissé nyilvánítás mellett foglalt állást. A 

törvények megalkotásának alapjául szolgáló vizsgálatok ugyanis feltárták, 

hogy a jogsértések orvoslására a büntetőjog hagyományos jogorvoslati 

eszközei nem alkalmasak, egyrészt mert a jogtalanság nemcsak az 

ítélkezésben, hanem a jogalkotásban és a jogalkalmazás irányításában is tetten 

érhető volt, másrészt az ügyek nagy száma és az eljárási iratok hiányosságai 

miatt. Az 1963 utáni időszakra vonatkozó harmadik semmisségi törvényben – 

az igazságügy-miniszter szerint – az ex lege semmisség alkalmazását már sem 

az érintettek száma, sem a tényállások elégtelensége, sem az iratok hiánya 

nem indokolta, a hatalmi ágak elválasztása pedig megkövetelte, hogy a 

semmisséget a bíróság mondja ki. A törvényben meghatározott 

bűncselekménykörbe ráadásul olyan magatartások is beletartoznak, melyeket a 

hatályos Btk. is büntetni rendel.  

Az Alkotmánybíróság – a Tatabányai Városi Bíróság indítványa alapján 

– vizsgálta a harmadik semmisségi törvény alkotmányellenességét. Az 

1459/B/1992. AB határozatban leszögezték, hogy a jogerő tisztelete nem 

abszolút eleme a jogbiztonságnak. A jogerősen lezárt jogviszonyok 

megváltoztatása kivételesen megengedhető, ha a jogbiztonsággal szemben álló 

más alkotmányos elv elkerülhetetlenné teszi, és nem okoz a céljához képest 

aránytalan sérelmet. A jogerősen lezárt büntetőügyek felülvizsgálatának 

elrendelését az elkövető javára a jogállami követelményeknek megfelelő 

büntetőjogi értékelés érvényre juttatása indokolhatja.  
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A semmissé nyilvánítás során az 1966 decemberében elfogadott és hazánkban 

1976 márciusától alkalmazandó Egyezségokmány rendelkezéseinek 

figyelembe vétele sem jelent visszaható hatályú jogalkalmazást, még akkor 

sem, ha rendelkezései az elítélés idején nemzetközi jogi értelemben még nem 

bírtak kötelező erővel, vagy még nem váltak a magyar jogrendszer részévé. „A 

jelen jogállami értékrend figyelembe vétele az elítélt javára történik, így 

normatív összevetése a múltbeli jogerős bírósági határozatokkal nem 

alkotmányellenes.”370 

 

A második és a harmadik semmisségi törvény rendelkezése alapján a 

második világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakban sérelmet 

szenvedett személyek, illetve hozzátartozóik anyagi kompenzációját – a 

nemzetgazdaság teherbíró képességére is figyelemmel – 1992 júniusában 

átfogóan szabályozták.371 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból 

jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többször módosított 1992. évi 

XXXII. törvény 1. §-a kimondja, hogy kárpótlás illeti meg azokat a 

személyeket, illetve hozzátartozóikat, akiknek az életét vagy szabadságát 

1939. március 11. és 1989. október 23. között politikai okból jogtalanul 

elvették.372  

1997-ig az élet elvesztéséért egyösszegű, egymillió Ft-os kárpótlás járt az élő 

özvegynek, gyermeknek és szülőnek, ezek hiányában - az összeg fele - a 

testvérnek, amennyiben a halálos ítéletet magyar bíróság törvénysértő vagy 

semmissé nyilvánított ítélete alapján hajtották végre; vagy az érintett a vele 

szemben folytatott büntetőeljárás vagy az ítélet végrehajtása során – kétséget 

kizáróan a magyar hatóság szándékos közreműködése következtében – 

vesztette életét. Külön kárpótlás járt a személyi szabadságot súlyosan, 30 

                                                        
370 ABH 1994, 571. 
371 Az 1990. évi XXVI. törvény, valamint az 1992. évi XI. törvény 6. § (2) bekezdései előírták, hogy 
„az e törvény alapján semmisnek tekintendő elítéléssel érintett személyek kárpótlásáról külön törvény 
rendelkezik.”  
372 1939. március 11. a honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. kihirdetésének napja. A törvény 230. 
cikke vezette be a munkaszolgálatot. 
Kárpótlásra az a sérelmet szenvedett jogosult, aki magyar állampolgár, vagy a sérelem 
elszenvedésekor magyar állampolgár volt; vagy olyan nem magyar állampolgár, aki a törvény 
hatálybalépésekor, vagy a haláláig életvitelszerűen Magyarországon élt. (4. §) 
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napot meghaladóan korlátozó sérelmekért. 373   

Az Alkotmánybíróság – magánszemélyek és civil szervezetek 

indítványa alapján – 1/1995. (II. 8.) AB határozatában megállapította, hogy a 

múlt rendszerekben az életüktől és szabadságuktól politikai okból 

megfosztottak személyi kárpótlásánál alkotmányos követelmény, hogy a 

törvényhozó a jogosulti, kedvezményezetti körök ismérveit azonos 

szempontok szerint, a személyek egyenlő méltóságára tekintettel, egységesen 

határozza meg. A második világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból 

külföldre történt deportálások és kényszermunkára hurcolások puszta 

szabadságelvonásnak minősítése önkényes csoportbasorolást jelent, ezért 

alkotmányellenes.374  

A törvény 1997-ben elfogadott módosítása a jogosulti kör kiszélesítésével 

párhuzamosan lecsökkentette az egyösszegű kárpótlás összegét.375 A 

kárpótlást kiterjesztették azokra is, akik kétségkívül magyar hatóság (hatósági 

személy) politikai indíttatású önkénye miatt, illetve deportálás vagy 

kényszermunka során vesztették életüket.376  

A deportálásért, a kényszermunkára hurcolásért, valamint a személyes 

szabadságot korlátozó más súlyos sérelmekért szintén kárpótlás jár,377 ami – 

                                                        
373 A személyes szabadságot korlátozó sérelmek: a törvényben felsorolt bűncselekmények miatt 
kiszabott szabadságvesztés büntetés, illetve előzetes letartóztatás, valamint kényszergyógykezelés; 
magyar bíróság ítélete vagy hatóság határozata alapján végrehajtott internálás, kényszermunka, 
közbiztonsági őrizet, kitelepítés; a munkaszolgálat; a szovjetek általi kényszermunkára hurcolás vagy 
szabadságelvonás; a faji, vallási vagy politikai okból történt külföldre deportálás (3. § (1) bek.). 
Kárpótlás jár azoknak a törvény hatálybalépésekor Magyarországon élő magyar állampolgároknak is, 
akik bizonyítják, hogy nemzetiségi, vallási vagy politikai okból Magyarországnak a Párizsi 
Békeszerződésben rögzített határain kívül szenvedtek el szabadságvesztés büntetést vagy zárt, 
táborszerű fogvatartást. (3. § (3) bek.) 
374 ABH 1995, 31.  
A határozatban foglaltakra figyelemmel a törvény módosítására benyújtott törvényjavaslatot az 
Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága az Alkotmánybíróság elé terjesztette. A 
testület 22/1996. (VI. 25.) AB határozatában – bizonyos rendelkezések alkotmányellenességének 
megállapítása mellett – kimondta, hogy nem alkotmányellenes a deportálásért és a szovjet 
kényszermunkáért való kárpótlás külön kategóriáinak megteremtése, valamint - a kárpótlásra 
jogosultak számának nagyságrendi növekedése miatt - a kárpótlásra szánt összeg újraelosztása sem. 
375 A kárpótlás összegéről külön törvénynek kellett rendelkeznie (2. § (2) bek.). Az 1999. évi 
költségvetésről szóló törvény 30 ezer Ft-ra csökkentette az élet elvesztéséért járó kárpótlás összegét, 
de az Alkotmánybíróság 46/2000. (XII. 14.) AB határozata ezt a rendelkezést megsemmisítette. A 
2001. és 2002. évi költségvetésről szóló törvény végül 400 ezer Ft-ban határozta meg az összeget. 
376 2. § (1) c) és d) pontok 
377 Kárpótlás jár a második világháború alatt – faji, vallási vagy politikai okból – külföldre való 
deportálásért; valamint a szovjetek általi kényszermunkára hurcolásért, szovjet bíróság politikai 
indítékú ítélete vagy más szovjet hatóság intézkedése alapján foganatosított szabadságelvonásért (2/A 
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havi életjáradék vagy kárpótlási jegy formájában – az életben levő sérelmet 

elszenvedett személyt vagy túlélő házastársát illeti meg.378  

A törvény - szűk körben - semmisségi rendelkezést is tartalmaz: ex lege 

semmissé nyilvánítja a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 

kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges 

fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941. évi XV. tc.-ben foglalt egyes 

bűncselekmények miatti elítéléseket.379  

 Az Alkotmánybíróság a személyi kárpótlással kapcsolatos 

határozataiban leszögezte, hogy az államot – a tulajdoni kárpótlással szemben 

– még részleges kárpótlási kötelezettség sem terheli, vagyis az államnak nincs 

alkotmányos kötelezettsége a kárpótlás nyújtására, ezért a törvény alapja 

kizárólag a méltányosság. A múlt rendszerekben sérelmet szenvedettek köre 

felmérhetetlen, a személyi sérelemokozásoknál objektív szempontokat 

felállítani szinte lehetetlen. A juttatás ex gratia jellege miatt az ország 

gazdasági helyzetét figyelembe lehet venni a jogosulti csoportok 

meghatározásánál, a törvényhozónak ugyanakkor az egyenlő méltóságú 

személyként kezelés alkotmányos követelményét is szem előtt kell tartania.380  

 

 Az alapvető emberi jogok sérelmével elkövetett jogtalanságok 

következtében maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségkárosodást 

elszenvedettek, életvesztés esetén hozzátartozóik anyagi kompenzálása 

céljából az Országgyűlés 1992 júliusában megalkotta a nemzeti gondozásról 

szóló 1992. évi LII. törvényt.  

A törvény alapján nemzeti gondozási díjra az a Magyarországon élő személy, 

illetve özvegye, gyermeke és szülője volt jogosult, aki Magyarországon élő 

                                                                                                                                                             
és 2/B. §). A munkaszolgálat a második világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból teljesített 
munkaszolgálatra módosult (3. § c) pont). 
378 5. § 
379 A törvény az 1941. évi XV. tc. 9., 10., 14. és 15. §-ára hivatkozik, ugyanakkor a bűncselekményi 
tényállásokat a 11-15. §-ok tartalmazzák. A 14. § a zsidókat és a nemzsidókat az egymás közötti 
házasságkötésért, a 15. § pedig a zsidó férfiakat a tisztességes nemzsidó nőkkel való nemi kapcsolatért 
bünteti. 
380 A korábbi határozatok összefoglalását lásd: 46/2000. (XII. 14.) AB határozat IV. pont 
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személyként – a törvényben meghatározott okok következtében381 – a 

munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve életét vesztette.382 

Kiemelendő, hogy nemcsak magyar, hanem idegen hatóság, illetve személy 

politikai önkényével összefüggő sérelmekért is járt a juttatás, melynek 

összegét havi 5000, hozzátartozók esetén 2500 Ft-ban állapították meg.  

 

A negyedik semmisségi törvényt csak évekkel később, 2000 

decemberében fogadta el az Országgyűlés az 1956-os forradalom és 

szabadságharc miatt elszenvedett törvénysértések maradéktalan orvoslása 

érdekében. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással 

összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. 

törvény ex lege semmisnek tekintette a rögtönbíráskodásban, a gyorsított 

eljárásban, valamint a népbírósági tanács előtti eljárásban – a forradalom és 

szabadságharc céljával, eszmeiségével való azonosulásra tekintettel – a 

forradalommal, illetve harci cselekménnyel összefüggésbe hozott cselekmény 

miatti elítéléseket.  

Az indokolás szerint a „különleges” eljárási szabályok alkalmazása esetén 

eleve reménytelen volt annak a helyzete, akinek a cselekményét a 

forradalommal összefüggésben bírálták el, hiszen a pártatlan, elfogulatlan 

jogalkalmazás kizárt volt a politikai megtorlás célját szolgáló speciális 

eljárásokban. Az első semmisségi törvény koncepciójával szemben nem annak 

tulajdonítottak jelentőséget, hogy melyik törvényi tényállás alapján történt az 

elítélés, hanem annak, hogy a cselekményt a forradalommal összefüggésben 

elkövetettnek tekintették-e az eljárás során.383  

                                                        
381 A munkaképesség elvesztésének az alábbi okokkal összefüggésben kellett bekövetkeznie: a) 1944. 
március 19-e és 1989. október 23-a közötti időszakban a magyar vagy idegen állam hatósága, vagy 
hatósági személye, illetőleg más személy politikai indíttatású önkénye; b) az 1944-1945-ben a nemzeti 
ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenység; c) az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei. 
(1. § (1) bek.) Életvesztés esetén a külföldre deportálás és a szovjet kényszermunka is a törvényben 
felsorolt okok között szerepel. 
382 A jelenleg is hatályos törvény 2007-es módosítása szerint nemzeti gondozási díjra az jogosult, aki 
legalább 50 %-os egészségkárosodást szenvedett. (A juttatás - bizonyos korlátozással - azt is megilleti, 
aki az 1992. évi XXXII. törvény alapján kárpótlásra jogosult.) 
383 2006 márciusában a 2006. évi XLVII. törvénnyel újból megnyitották az életüktől és szabadságuktól 
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben foglalt határidőket a kárpótlás 
lezárása érdekében.  
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A kormány az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedett, 

Magyarországon élő, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy rokkant 

magyar állampolgárok részére további - szociális jellegű - juttatást biztosított. 

A 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértően 

elítélt, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítélt, 

valamint az egyes, személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt 

állt azon személyek részére, akik legalább három évi szabadságvesztést 

(szabadságkorlátozást) szenvedtek el, rendszeres havi juttatást állapított 

meg.384 

 

A rehabilitáció folyamata során nem kezdeményezték a háborús és 

népellenes bűntettek miatt folytatott népbírósági eljárások felülvizsgálatát, bár 

Kónya István szerint „ebben a körben bőven akadnak koncepciós ügyek.”385 A 

második semmisségi törvény indokolása szerint „ha a háborús vagy népellenes 

bűncselekmény miatti elítélés koncepciós elemet tartalmaz, ez megalapozza a 

törvénysértésnek egyedi felülvizsgálat során, perújítási vagy törvényességi 

óvási eljárásban történő orvoslását.” 

A népbírósági ítéletek felülvizsgálatának elemzése meghaladja e dolgozat 

kereteit.386  

 

3. 3. 2. Az Alkotmánybíróság 2/1994. (I. 14.) AB határozata 

 

A népbírósági eljárások alapjául szolgáló, az 1945. évi VII. törvénnyel 

törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel, valamint az 1947. 
                                                        
384 Az Alkotmánybíróság 11/2003. (IV. 9.) AB határozatában - több indítvány alapján - vizsgálta a 
kormányrendeletet, és a jogosulti csoportok meghatározását részben önkényesnek, ezért 
alkotmányellenesnek találta. 
385 Kónya, 2002, 199. o. 
386 A legtöbb vitát a sajtóban és tudományos körökben is az ún. „Ságvári-ügy” váltotta ki. A 
Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárás keretében, 2006-ban felmentette a háborús bűntett (Ságvári 
Endre lelövése, illetve négy személy megkínzása) és más bűncselekmények miatt 1959-ben halálra 
ítélt és kivégzett volt csendőrt. Lásd: www.lb.hu /Egyéb határozatok.   
Az ítéletet (illetve annak indokolását) többen vitatták, mások pedig védelmükbe vették: Krausz 
Tamás-Léderer Pál-Tamás Tibor (szerk.): A Ságvári-dosszié, Pannonica, 2006; Kende Péter: Védtelen 
igazság, Hibiszkusz, 2007; illetve Kahler Frigyes: Jogállam és diktatúra II. Kairosz, 2008; Zétényi 
Zsolt: Több fényt! Timp, 2007 
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évi XXXIV. törvénnyel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME 

rendelet (Nbr.) egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát több, a személyi, 

illetve a vagyoni kárpótlással való összefüggésre hivatkozó – országgyűlési 

bizottság, illetve képviselők, valamint magánszemély által benyújtott – 

indítvány is kifogásolta.  

Az Alkotmánybíróság 2/1994. (I. 14.) AB határozatában megállapította, 

hogy a háborús bűntettek tényállásainak többsége (az Nbr. 11. §-ának 1-4. és 

6. pontja, továbbá 13. §-ának 1. és 3-7. pontja) alkotmányellenes, és azokat a 

határozat közzétételének napjával megsemmisítette, valamint elrendelte az 

alkotmányellenes rendelkezések alapján, 1989. október 23. után jogerősen 

lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát. Megállapította azt is, hogy a Btk. 33. § 

(2) bekezdésének a) pontjában foglalt el nem évülő háborús bűntettek köre az 

Nbr. 11. § 5. pontjában és 13. § 2. pontjában meghatározott háborús 

bűntettekre terjed ki.  

A testület először is azt vizsgálta, hogy az Nbr. mely rendelkezései tekinthetők 

hatályosnak. Az 1971. évi 28. tvr. (az 1961-es Btk. novellája) a Btk.-t – az 

állam elleni bűncselekmények fejezetében – kiegészítette a „háborús és 

népellenes bűntettekkel”.387 Az Nbr. 15. és 17. §-ában meghatározott 

népellenes bűntetteket az 1978-as Btk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról 

szóló 1979. évi 5. tvr. (Btké.) hatályon kívül helyzete.388  

A hatályos Btk. 165. §-a az emberiség elleni bűncselekmények fejezetében, a 

háborús bűncselekmények között szabályozza az „egyéb háborús bűntetteket”: 

„Az egyéb háborús bűntettekről külön jogszabály [az 1945. évi VII. 

törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel 

módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet] rendelkezik.”389  

                                                        
387 134/A. § „A háborús és népellenes bűntettekről külön jogszabály [az 1945. évi VII. törvénnyel 
törvényerőre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME számú rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. 
(II. 5.) ME számú rendelet] rendelkezik.”  
388 A 2. § (1) bekezdése az 1961. évi V. törvény és az azt hatályba léptető 1962. évi 10. tvr. 
valamennyi rendelkezését hatályon kívül helyezte.  
389 A miniszteri indokolás szerint, mivel e háborús bűntettek nem évülnek el, mindaddig, amíg a 
második világháború folyamán elkövetett háborús bűntettek elkövetői életben lehetnek, indokolt, 
hogy a törvény – a vonatkozó jogszabályt megjelölve – utaljon ezekre.  
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Az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy a Btk. 165. §-a egy különös részi 

tényállás, ezért a háborús bűntetteknek az Nbr. 11. és 13. §-ában 

meghatározott elkövetési magatartásai, valamint a 12. és 14. §-ban 

meghatározott büntetési tételei váltak a Btk. részévé, a többi rendelkezés már 

nem hatályos.390 

 A testület ismételten rámutatott, hogy a hatályos jogszabályoknak - 

keletkezési idejüktől függetlenül - az új Alkotmánynak kell megfelelniük, ami 

nem teszi lehetővé „az Nbr. történeti és politikai jelentőségének” értékelését. 

Az Nbr. 1. §-a értelmében a Btk. 165. §-a büntetni rendel olyan cselekményt 

is, amely a cselekmény befejezésének időpontjában hatályos törvényes 

rendelkezések alapján nem volt büntethető. Az Nbr. 11-14. §-ai – a 13. § 7. 

pontjának a jövőben elkövethető magatartásokat tiltó rendelkezéseit kivéve – 

ennélfogva sértik az Alkotmány nullum crimen / nulla poena sine lege elvet 

tartalmazó 57. §-ának (4) bekezdését.  

Az Nbr. 11. § 5. és 13. § 2. pontjában tiltott magatartások391 egy részének 

esetében ugyanakkor nem sérül a nullum crimen sine lege elv, mert ezek 

„egyértelműen megfelelnek” korábban – a katonai büntető törvénykönyvről 

szóló 1930. évi II. tc.-ben (Ktbtk.) – is büntetett cselekményeknek.392 Ennek 

ellentmondva azt is megállapította a testület, hogy „az Nbr. tényállásai 

szélesebb terjedelműek, mint a Ktbtk.-ban pönalizált magatartási kör”.393 Az 

Nbr. ráadásul a cselekmények többségét súlyosabb büntetéssel fenyegeti, mint 

a Ktbtk., vagyis sérti a nulla poena sine lege elvet. 
                                                        
390 Az 1993. évi XVII. törvényben foglalt Btk.-módosításra is figyelemmel az Nbr. 12. §-a alapján az 
Nbr. 11. § 1-6. pontjaiban felsorolt cselekményekre főbüntetésként életfogytig tartó vagy tíztől tizenöt 
évig terjedő szabadságvesztést; az Nbr. 14. §-a alapján az Nbr. 13. § 1-7. pontjaiban meghatározott 
bűncselekményekre pedig életfogytig tartó vagy öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést lehet 
alkalmazni. 
391 Nbr. 11. § Háborús bűnös 5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való 
bánás tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, vagy a 
visszacsatolt területek lakosságával, a reábízott hatalommal visszaélve, kegyetlenkedett, vagy aki 
általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen 
kivégzésének vagy megkínzásának, 
13. § 2. aki valamilyen katonai jellegű alakulatnak személy vagy vagyontárgy ellen elkövetett 
erőszakos cselekményhez segítséget nyújtott. 
392 A hadijogra vonatkozó, törvénnyel kihirdetett genfi és hágai egyezményekből fakadó nemzetközi 
kötelezettségeken alapuló tényállásokat már a Ktbtk. 113-119. §-ai tartalmazták. 
393 ABH 1994, 52. Álláspontom szerint az Nbr. és a Ktbtk. hivatkozott tényállásai csak kis mértékben 
fedik egymást. A Ktbtk. – a hadifoglyok megölése, illetve megsebesítése kivételével – elsősorban az 
idegen vagyontárgyak eltulajdonítását bünteti. (A Ktbtk. rendelkezéseit lásd a Függelék V. részében.) 
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Az Nbr.-ben foglalt visszaható hatályú büntető jogalkotásra a magyar 

államnak nem volt nemzetközi jogi kötelezettsége. A nemzetközi jog, 

amelynek „sarkalatos tétele” a nullum crimen / nulla poena sine lege elve, az 

általános szabály alóli kivételként fogadta be a második világháborút követő 

visszaható hatályú jogalkotást.394 A testület szerint „annak ellenére, hogy a 

Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróság Alapokmánya időben jó fél évvel 

követte az Nbr. hatálybalépését, közvetve, mint a nemzetközi jog általánosan 

elismert szabályait tartalmazó dokumentum, közvetlenül pedig mint az 1971. 

évi 1. tvr.-rel kihirdetett nemzetközi egyezmény tartalma irányadó az Nbr. 

vizsgálatánál.”395 

Az Alkotmánybíróság - történelmi értékelés nélkül - megállapította, hogy az 

Alapokmányban meghatározott bűncselekményeknek csak az Nbr. 11. § 5. 

pontja és a 13. § 2. pontja felel meg, vagyis kizárólag ezek a tényállások 

alkotmányosak, „mivel a nemzetközi büntetőjogban is kriminalizált 

magatartásokat tartalmaznak.”396 A büntethetőség elévülésének kizárása is 

csak ezekre a bűncselekményekre vonatkozhat. 

Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy az Nbr. 13. § 7. 

pontjában foglalt – a jövőre vonatkozó – tényállás nem felel meg az 

alkotmányos büntetőjog követelményeinek: valamennyi tényállási eleme széles 

körű értelmezést igényel, és önkényes értelmezésre ad lehetőséget, vagyis 

„olyan mértékben határozatlan, hogy sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében 

deklarált jogállamiság alapelemét képező jogbiztonság követelményét.”397 

 

Az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy „határozata az Nbr. 11. és 13. 

§-ában meghatározott bűncselekmények miatt lefolytatott és 1989. október 23-

át megelőzően jogerősen lezárt büntetőügyekben hozott bírósági döntéseket 

                                                        
394 Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya 15. cikk 2. pont és az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye 7. cikk 2. pont 
395 ABH 1994, 54. A Charter angol szövegét lásd a Függelék V. részében. 
396 ABH 1994, 54. 
397 ABH 1994, 55. Az Alkotmánybíróság a 30/1992. (V. 26.) AB határozatában rögzítette a 
cselekmények büntetendővé nyilvánításának formai alkotmányossági követelményeit: „A büntetőjogi 
szankció kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást leíró diszpozíciónak határozottnak, 
körülhatároltnak, világosan megfogalmazottnak kell lennie.(…)Vizsgálni kell, hogy a tényállás a 
büntetendő magatartások körét nem túl szélesen jelöli-e ki.” (ABH 1992, 176.)  
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nem érinti, azokról értékítéletet nem tartalmaz.”398 Az Alkotmánybíróság az 

Alkotmány hatálybalépése előtti időre a norma tartalmi alkotmányellenességét 

nem állapíthatja meg, ezért a büntetőeljárások felülvizsgálata csak azokban az 

ügyekben indokolt, amelyek az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének hatályba 

lépése (1989. október 23.) után fejeződtek be jogerősen.399  

Egyes indítványozók az Nbr. alkotmányossági vizsgálatát azért kérték, 

mert a háborús és népellenes bűntettek miatt elítéltek személyi és a vagyoni 

kárpótlása a jogerős bírói határozatok egyedi, vagy egy esetlegesen később 

megszülető törvény általános felülvizsgálatának eredményétől függ. Az 

Alkotmánybíróság kiemelte, hogy a háborús bűntettek miatti elítélés alapján 

„a kárpótlásból és a társadalombiztosítási helyzet rendezéséből kizáró 

jogszabályi rendelkezések indokoltságának értékeléséhez a népbírósági 

ítélkezési gyakorlat történeti-jogi elemzése szükséges. Ennek kereteit a 

jogalkotásnak kell megteremtenie.”400 

 

3. 4. Igazságtételi jogalkotás: büntetőjogi felelősségre vonás 

 

Az erkölcsi és anyagi jóvátétel mellett a büntetőjogi felelősségre vonás 

kérdése is folyamatosan napirenden volt, és több megoldási javaslat született a 

felelősségre vonás jogalapjának megteremtésére. 

 

3. 4. 1.  Az elévülési törvény elfogadása 

 

Két MDF-es képviselő, Zétényi Zsolt és Takács Péter 1991. május 9-én 

törvényjavaslatot nyújtott be a Btk. módosítására, amely a múlt rendszerben 

elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények – emberölés, hazaárulás és 

                                                        
398 ABH 1994, 56. 
399 Az Alkotmánybíróság a 10/1992. (II. 25.) AB határozatában kimondta: A jogbiztonságot sértené, 
„ha az Alkotmánybíróság olyan jogszabályokat semmisítene meg visszamenőleges hatállyal, amelyek 
a ma hatályos alkotmányszöveg előtt keletkeztek, valamint, ha ennek következtében olyan 
jogviszonyokat kellene érvénytelennek tekinteni, amelyek keletkezésekor a hatályos Alkotmány eltérő 
értékrendje és szabályai nem voltak előreláthatóak.” (ABH 1992, 75.) 
400 ABH 1994, 57. 
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hűtlenség – elévülésének „felélesztését” célozta.401 Az augusztus végén 

módosított javaslatot az Országgyűlés szeptember 2-án nagy többséggel tűzte 

napirendre.402  

 A javaslat indokolása szerint „az új Országgyűlést nem a bosszú és a 

megtorlás, hanem a törvényesség és az igazságtétel szelleme vezérli.”403 A 

törvényesség és a nép igazságérzete szükségessé teszi a múlt rendszerben az 

állam által irányított, pártolt vagy eltűrt bűntettek elévülésének a 

szabályozását, ezeknek a bűncselekményeknek az üldözésére ugyanis 

kizárólag az új rendszerben kerülhet sor. Az elévülést szükségképpen meg kell 

előznie az állam minden törvényes eszközzel érvényesíteni kívánt büntető 

igényének. „Enélkül nem folyhat és nem következhet be elévülés.”404 A 

büntetőeljárás célja az ügyek többségében a bűnösök megnevezése és a bűneik 

megméretése, a törvény ezért lehetővé teszi a korlátlan enyhítést, nem zárva ki 

ugyanakkor a súlyosabb büntetés alkalmazását sem. 

 

Az általános vita során az MDF vezérszónoka, Józsa Fábián 

elfogadásra ajánlotta a javaslatot, melynek erénye, hogy a bűncselekmények 

körét szűken határozza meg, biztosítja a büntetőeljárás garanciáit, valamint „a 

hangsúlyt nem a megtorlásra, hanem a cselekmények feltárására és az 

elkövetők felelősségének a megállapítására helyezi.”405 Balsai István 

igazságügy-miniszter kijelentette, hogy a kormány támogatja a 

törvényjavaslatot, mert „arra a következtetésre jutott, hogy nem 

alkotmányellenes.”406  
                                                        
401 A javaslat szövegét lásd: Zétényi, 1994, 453-454. o. 
402 Zétényi, 1994, 46. o. A 2961. számú javaslat a következőket tartalmazta:  
A Btk. kiegészül az alábbi 34/A. §-sal: „34/A. § (1) 1990. május 2-án kezdődik az 1878:V. 
törvénycikk 278-280. §-a, az 1961. évi V. törvény 253. § (1)-(2) bekezdése, az 1978. évi IV. törvény 
166. § (1)-(2) bekezdése, az 1930:II. törvénycikk 89. § 1. pontja és 118. §-a, az 1948. évi LXII. 
törvény 58. § (1) bekezdése, 67. § (1) bekezdése, 110. § (2) bekezdés 2. pontja és (3) bekezdése, 111. 
§-a, 115. § (1) bekezdése, 119. §-a szerint minősülő emberölés, az 1930:III. törvénycikk 58. §-a 
szerint minősülő hűtlenség, az 1961. évi V. törvény 129. §-a, illetve az 1978. évi IV. törvény 144. §-a 
szerint minősülő hazaárulás büntethetőségének elévülése, ha a bűncselekményt 1944. december 21. és 
1990. május 2. között követték el, és az állam politikai okból nem érvényesítette büntetőigényét. 
(2) Korlátlanul enyhíthető az (1) bekezdés alkalmazásával kiszabott büntetés.” (454-455. o.) 
403 Zétényi, 1994, 455. o. 
404 Zétényi, 1994, 456. o. 
405 Zétényi, 1994, 64. o. 
406 Zétényi, 1994, 67. o.  
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Az 1958-ban halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélt Mécs Imre 

elsősorban nem jogi, hanem társadalmi-politikai-erkölcsi szempontból 

elemezte a javaslatot. Gondolataival mélyen egyetértek, ezért szükségesnek 

tartom hosszabban ismertetni a hozzászólását. Az SZDSZ vezérszónoka 

hangsúlyozta, hogy ha a rendszerváltásra a 60-as, 70-es években sor kerül, 

akkor jogállami keretek között lehetett és kellett volna büntetőeljárásokat 

indítani a hazaárulókkal és gyilkosokkal szemben. Akkor még rövid idő telt 

volna el a bűn és a büntetés között, a társadalom ugyanaz a közeg volt, 

amelyben a bűnöket elkövették, és a büntetőeljárásokat megfelelően le lehetett 

volna folytatni. Ma azonban, 35, illetve 46 évvel később már más a helyzet: a 

társadalom nem ugyanaz, az embereknek több mint a fele meghalt, az 

események történelmi távlatba kerültek. Az 56 után születettek számára „nem 

az a fontos, hogy néhány vénembert bíróság elé állítsunk, hanem az, hogy 

teljes egészében megismerjék a történéseket. Az a mai fiatalok érdeke és a 

miénk is, hogy megnyíljanak az irattárak, objektív kutatás indulhasson meg, 

hogy igazi történelmi igazságtétel induljon meg.”407 

„A másik fontos dolog, hogy a társadalom profitáljon a dolgokból”, és 

megtisztuljon. Erre nem került sor 1945 után, amikor elítéltek sok, valóban 

bűnös embert, de sok olyat is, aki nem volt igazán bűnös. Ennél még nagyobb 

baj, hogy a magyar társadalom nem tartott önvizsgálatot, hanem az elítélteket 

bűnbaknak kiáltotta ki, és ezzel „megnyugtatta” a lelkiismeretét, a valódi 

problémákat pedig szőnyeg alá söpörte. A jelenlegi helyzetben megintcsak 

ugyanez történne, találnánk bűnösöket és bűnbakokat, de nem tisztulna meg a 

magyar társadalom. A nemzet energiáját most a gazdaság rendbetételére, a 

közösségek felépítésére és a tisztességes politikai élet kiépítésére kellene 

fordítani. Mécs kétségbe vonta, hogy a társadalomnak lenne elegendő ereje 

35-45 évvel korábbi eseményeket a büntetőjog eszközeivel vizsgálni; „ez 

valamiféle pótcselekvés, amire nincs szükség.”408 Az elévüléssel kapcsolatban 

felvetette a jogbiztonság sérelmét, valamint a bizonyítási nehézségek miatt a 

büntetőeljárások kudarcát, és ezáltal a bűnösök „felmentésének” visszás 
                                                        
407 Zétényi, 1994, 69. o. 
408 Zétényi, 1994, 71. o. 
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lehetőségét.  

A kisgazdapárti Szabó János támogatta a törvényjavaslatot, de felhívta 

a figyelmet arra, hogy a büntetőjog nem működik jól a politikai felelősséggel 

szemben. „Minél kevésbé érvényesül egy országban a demokrácia, annál 

inkább az történik, hogyha valami gond van, akkor előveszik a 

büntetőjogot.”409 Álláspontja szerint először politikai felelősségre vonást 

kellett volna kezdeményezni, és ha szükséges, ezt követhette volna a 

büntetőeljárás. A korlátlan enyhítést dogmatikai hibának tartotta, ezért 

módosító indítványt terjesztett elő a rendelkezés elvetésére.410  

Nagy Attila, MSZP-s képviselő – akit 1957-ben 12 év börtönbüntetésre 

ítéltek – elutasította a javaslatot, mert annak elfogadásával a rendszerváltozás 

éppen arra a múltra kezdene emlékeztetni, amelyet elítélünk. A törvény a nép 

ellen főbenjáró bűnöket elkövetőket akarja megbüntetni, de ki különbözteti 

meg egymástól a hatalommal szembeforduló népet és a csőcseléket? „Az 

egészséges jogérzék nevében nem lehet büntetőeljárásokat kezdeményezni, 

csak politikai leszámolásokat.”411 Nézete szerint az országgyűlés feladata most 

nem az, hogy a még élő „aggastyánokkal” leszámoljon, illetve igazságot 

szolgáltasson annak a korosztálynak, melynek tulajdonképpen nem lehet 

igazságot szolgáltatni, hanem olyan rendet kell teremteni, amelyben nem 

követhetők el a korábbi törvénytelenségek.412  

A Fidesz vezérszónoka, Fodor Gábor úgy foglalt állást, hogy a javaslat 

„sérti a jogállamiság követelményét, ellentétben áll a magyar büntetőjoggal, az 

Alkotmánnyal, a hazánk által is aláírt nemzetközi emberi jogi konvenciókkal 

és a demokratikus jogállam alapelveivel.”413 Angolszász, illetve német példák 

alapján rámutatott, hogy az anyagi jogi iskola hívei a büntethetőség 

                                                        
409 Zétényi, 1994, 73. o. 
410 A módosító indítványt nem fogadták el. (Zétényi, 1994, 179. o.) 
411 Zétényi, 1994, 77. o. Nagy Attila rámutatott, hogy nemcsak 1990. május 2. előtt, hanem akár utána 
is előfordulhat olyan politikai ok, amely miatt egyes bűncselekményeket nem üldöznek.  
412 „A börtönviselt honatyák egy része pontosan érzékeli, mennyire sikamlós területre tévedhet a 
magyar igazságszolgáltatás, ha a 30-40 évvel ezelőtti ügyek felderítésére tesz kísérletet a Btk. 
visszamenőleges megváltoztatása révén.” Csillagokat látnak, HVG, 1991. október 26. 72. o. 
413 Zétényi, 1994, 84. o. Részletes jogi érvelése alapvetően megegyezik Bárd Károlynak a 
Büntetőjogászok Klubja 1991. szeptember 27-i ülésén kifejtett véleményével, amit a 3. 4. alfejezetben 
ismertetek. 
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valamennyi feltételére vonatkoztatják a visszaható hatály tilalmát, míg az 

eljárásjogi iskola követői kizárólag a még el nem évült bűncselekmények 

elévülési idejének meghosszabbítását ismerik el. A javaslat azonban egyik 

elméletnek sem felel meg. A kormány rendkívüli - forradalmi - eszközöket 

vesz igénybe, ugyanakkor nem tett meg mindent annak érdekében, hogy 

támogassa a tényfeltárást, a kutatómunkát, a még el nem évült 

bűncselekmények üldözését, valamint a sértettek kárpótlását.  

A jogállamiság eszméje forog kockán, az, hogy a jogot alárendeljük-e a 

politikának vagy sem; a jogállamiság ugyanis arról szól, hogy az államnak és a 

politikának is korlátja a jog.414 Fodor parlamenti bizottság felállítását 

javasolta, amely pontosan meghatározott cselekményeket, illetve személyi 

kört vizsgálhatna, és szankciót szabhatna ki a felelősökre. Mindenki 

igazságtételt akar, de a javaslat erre nem alkalmas eszköz.415  

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) vezérszónoka, Hasznos 

Miklós kifejtette, hogy „a népek igazságérzete megköveteli, és megkövetelte 

mindig, hogy pusztán az idő múlása ne adjon menlevelet azok számára, akik a 

saját népük ellen vétkeztek.”416  

Kutrucz Katalin, MDF-es képviselő módosító javaslata jelentősen 

átalakította az eredeti javaslatot: nem Btk. módosításként, hanem önálló 

törvény formájában terjesztette elő, a hűtlenséget kivette az üldözhető 

bűncselekmények köréből, a hazaárulást pedig annak minősített eseteire 

korlátozta. A részletes vitában leszögezte, hogy a javaslat nem ütközik sem a 

magyar alkotmányba, sem nemzetközi egyezménybe, csak a Btk. 2. §-ába. 

Hangsúlyozta, hogy „nem lehet főbenjáró bűnöket elkövetni abban bízva, 

hogy ha elég erőszakosak vagyunk, és elég sokáig vagyunk hatalmon, akkor 

ezek elévülnek és megússzuk a felelősségre vonást.”417 Kulin Ferenc, szintén 

MDF-es képviselő indítványozta a hazaárulás kivételét a bűncselekmények 

                                                        
414 Zétényi, 1994, 140. o. Nem tehetjük meg, hogy – a kommunista rendszerhez hasonlóan – nem 
adjuk meg a jognak azt a feltétlen tiszteletet, ami egy demokráciában megilleti. (165. o.) 
415 A részletes vitában Fodor kiemelte, hogy a törvényjavaslat azért nem fogja elérni a célját, mert 
nem fogják tudni megnevezni a valódi bűnösöket, és csak néhány emberen statuálnak majd példát. 
(Zétényi, 1994, 152. o.) Több képviselőtársával együtt név szerinti szavazást javasolt. 
416 Zétényi, 1994, 93. o. 
417 Zétényi, 1994, 157. o. 
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köréből, mert ez túlságosan kitágítaná az igazságtétel kereteit, és 

„történelemcsinálást” jelentene.418 Varga János és Tóth Albert indítványozták, 

hogy a halált okozó testi sértésre is vonatkozzon a törvény.419  

  

Az Országgyűlés 1991. november 4-én – az 1956-os szovjet 

beavatkozás 35 éves évfordulójának napján – elfogadta az 1944. december 21-

e és 1990. május 2-a között elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos 

bűncselekmények üldözhetőségéről szóló törvényt.420   

„1. § (1) 1990. május 2-án ismét elkezdődik az 1944. december 21-e és 1990. 

május 2-a között elkövetett és az elkövetéskor hatályos törvényekben 

meghatározott azon bűncselekmények büntethetőségének az elévülése, 

amelyeket az 1978. évi IV. tv. 144. § (2) bekezdése hazaárulásként, 166. § (1) 

és (2) bekezdése szándékos emberölésként, 170. § (5) bekezdése halált okozó 

testi sértésként határoz meg, ha az állam politikai okból nem érvényesítette 

büntetőigényét.  

(2) Korlátlanul enyhíthető az (1) bekezdés alkalmazásával kiszabott büntetés. 

2. § Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.” 

Az Országgyűlés hasonló szabályozást fogadott el, mint korábban az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány és az Ideiglenes Nemzetgyűlés, azzal a 

különbséggel, hogy 1945-ben – az elévülés új kezdő időpontját meghatározva 

– úgy tekintették, hogy az elévülés 1919-től 1944-ig „quasi nyugodott”, vagyis 

meg sem indult azon bűncselekmények esetén, melyek üldözését az uralmon 

volt hatalom megakadályozta;421 1991-ben viszont azt mondták ki, hogy az 

elévülés ismét elkezdődik, ha az állam politikai okból nem érvényesítette a 

büntető igényét, ami véleményem szerint a félbeszakadás szabályának felel 

meg.  

                                                        
418 Zétényi, 1994, 159. o. A hazaárulók körébe azok is beletartoznának, akik – az életben maradás 
érdekében – alkut kötöttek a hazaárulókkal. Az indítványt nem fogadták el. (Zétényi, 1994, 179. o.) 
419 Zétényi, 1994, 179. o. Zétényi egyetértett Kutrucz Katalin és Varga Jánosék módosító 
indítványával.  
420 197 képviselő igennel, 50 nemmel szavazott, 74 pedig tartózkodott. (A szavazás részletes 
eredményét lásd: Zétényi, 1994, 180-183. o. és összefoglalva: Juhász, 1993, 33. o.) 
421 Lásd az Nbr. eredeti és az Nbr. novellával módosított 9. §-át (III. fejezet 2.1.1. és 2.1.2. pont).  
Az eredeti Zétényi – Takács-féle javaslat az 1945-ös megoldást (quasi nyugvás) követte.  
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A törvény azonban nem lépett hatályba, mert a köztársasági elnök – 

alkotmányossági aggályok miatt – nem írta alá, hanem előzetes normakontroll 

céljából megküldte az Alkotmánybíróságnak. 

 

3. 4. 2. Az elévülés és a visszaható hatály kérdése 

 

 A múlt rendszerben elkövetett bűncselekmények elévülésével 

kapcsolatban az elméleti és gyakorlati szakemberek különböző álláspontot 

képviseltek.  

Antall József – a Jogtalan Előnyöket Vizsgáló Bizottság létrehozásáról 

szóló kormányhatározat alapján – 1991 februárjában felkérte az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hat tanárát, hogy 

készítsenek szakvéleményt „az 1949 és 1990 között elkövetett, a társadalmi 

igazságérzetet sértő magatartások, illetve előnyök megítélésének, a felelősség 

megállapításának elveiről és jogi feltételeiről”. A felkért szakemberek önálló 

tanulmányokat, valamint – 1991. szeptember 30-i dátummal – a közös 

álláspontjukat tükröző „szakvéleményt” is készítettek.422 

A szerzők mindenekelőtt hangsúlyozták, hogy a büntetőjogi eszközök 

alkalmazása nem helyettesítheti az előző rendszerben igazságtalanságot 

elszenvedettek erkölcsi és anyagi rehabilitációját. A múlt rendszer kétségkívül 

nem rendelkezett legitimitással, hiszen diktatórikus hatalomgyakorlás valósult 

meg az állampolgárok politikai és szabadságjogainak látszólagos, névleges 

biztosítása mellett. A rendszer legitimitásának hiányából viszont nem 

következik a jog legalitásának hiánya. A múlt rendszer jogi normáinak 

többsége ma is hatályban van, és a korábban rájuk épült egyedi jogviszonyok 

nagy része szintén fennmaradt a rendszerváltást követően. A régi és az új 

rendszer között ennélfogva kontinuitás, jogfolytonosság áll fenn.  

A korábbi jogrendszer legalitásának, illetve kontinuitásának elismeréséből 

pedig az következik, hogy egy adott cselekmény jogellenessége kizárólag az 

elkövetésekor hatályos jogszabály alapján ítélhető meg, a felelősség kérdése 
                                                        
422 Békés Imre – Bihari Mihály – Király Tibor – Schlett István – Varga Csaba – Vékás Lajos: 
Szakvélemény; Magyar Jog 1991/11. 641-645. o. 
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tehát a jogbiztonság elvéből kiindulva állapítható meg.  

Az elévülés kérdése csakis azon bűncselekményekkel kapcsolatban 

merülhet fel, melyek mind az elkövetéskor, mind a jelenleg hatályos büntető 

törvények szerint bűncselekménynek minősültek, illetve minősülnek. Ide 

tartozhatnak a politikai indíttatású emberölések, de a hazaárulás vagy a 

hűtlenség tényállasainak bevonása esetén már fennáll a politika 

kriminalizálásának veszélye, az állam elleni bűncselekmények megítélése 

ugyanis elsősorban a fennálló rendszertől függ.   

Az elévülés egyrészt büntetőeljárási akadályt képező eljárási jogintézmény, 

másrészt viszont anyagi jogi szempontból is releváns büntethetőséget 

megszüntető ok, azaz a felelősségre vonás anyagi jogi akadálya.423  

A Btk. 2. §-a rögzíti a súlyosabb büntető törvény visszaható hatályának 

tilalmát, illetve azt, hogy a bűncselekmény elbírálására az elkövetéskor 

hatályos törvény az irányadó. Az elbírálás kifejezés arra utal, hogy a 

bíróságnak mind a különös, mind az általános részi rendelkezéseket egyaránt 

figyelembe kell vennie a cselekmény minősítése során.  

Egy adott cselekmény büntethetőségének megszűnése (pl. elévülése) 

nyilvánvalóan jelentőséggel bír a cselekmény elbírálása szempontjából, így 

visszamenőleges módosítása az elkövető hátrányára – a súlyosabb 

büntetőtörvény visszaható hatályának garanciális tilalmába való ütközés miatt 

– nem lehetséges. A jogalkotónak azonban joga van a büntető törvényt 

megváltoztatni. 

 

Az Alkotmány 57. § (4) bekezdése a nullum crimen / nulla poena sine 

lege elvet fogalmazza meg a bűncselekményre és a büntetésre való utalással, 

ami csak a különös részi tényállások tekintetbe vételét jelenti. Ez alapján 

bizonyos, már elévült bűncselekmények büntethetőségének felélesztése nem 

lenne alkotmányellenes, és nem sértené hazánk nemzetközi jogi 

kötelezettségvállalásait sem. 

                                                        
423 A Csemegi-kódex 106. §-a szerint az elévülés kizárja a bűnvádi eljárás megindítását, a Btá. (24. §), 
az 1961-es Btk. (30. §) és az 1978-as Btk. (32. §) viszont már büntethetőséget megszüntető okként 
szabályozták. 



 136 

 A hazánkban az 1976. évi 8. tvr.-rel kihirdetett Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (Egyezségokmány) 15. cikkének 1. 

pontja tartalmazza a nullum crimen / nulla poena sine lege elvet, amely az 

elkövető felelősségét szintén csak a különös részre – a törvényi tényállásra és 

a büntetési tételre – tekintettel vizsgálja, vagyis nem veszi figyelembe a 

büntethetőséget kizáró, illetve megszüntető okokat. 

A kormány által 1990 novemberében aláírt „Az emberi jogok és alapvető 

szabadságok védelméről szóló egyezmény” (Európai Emberi Jogi Egyezmény) 

7. cikkének 1. pontja is hasonlóan rendelkezik.424  

Az Alkotmány és a nemzetközi egyezmények tehát „nem zárják ki a már 

elévült bűncselekmények üldözésének lehetővé tételét”, vagyis „a 

bekövetkezett elévülés utólagos érvénytelenítését.”425  

A Btk.-val ellentétes új törvény alkotása azonban rendkívül súlyos 

problémákat vethet fel: Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a 

Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.” Amennyiben olyan 

törvény kerülne az Alkotmánybíróság elé, amely az elévülés feltámasztását 

tartalmazza, akár a jogállami klauzulába ütközőnek is minősíthetik a törvényt; 

az Alkotmánybíróság értelmezése nem számítható ki előre. 

Az Emberi Jogi Egyezmény 6. cikke rögzíti a fair eljárás elvét.426 Ha az 

Emberi Jogok Európai Bírósága előtt erre hivatkozva megtámadnának egy 

olyan bírói ítéletet, amit az elévülést újból felélesztő törvény alapján hoztak, a 

bíróság döntése szintén előreláthatatlan lenne. 

Mindezeken túl pedig számolni kell a bizonyítási nehézségekkel is. A tárgyi 

bizonyítékok elenyészése, a szemtanúk halála, vagy emlékezetük 

elhomályosulása könnyen bekövetkezhetett 30-40 évvel a cselekmény 

elkövetése után. „A szakértőnek azonban nem feladata, hogy a döntést 

sugallja. A megoldás a politika kompetenciájába tartozik.”427 

                                                        
424 A hivatkozott rendelkezések a 13. oldalon olvashatóak. Az Európai Emberi Jogi Egyezményt az 
1993. évi XXXI. törvény hirdette ki hazánkban. 
425 Szakvélemény, 1991, 644. o. 
426 „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság 
tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot…az ellene felhozott 
büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.” 
427 Szakvélemény, 1991, 645. o. 



 137 

Az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottság 1991. 

május 22-i ülésén felkérte a legfőbb ügyészt, Györgyi Kálmánt, hogy készítsen 

egy tanulmányt Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségei és a 

belső jog viszonyáról, valamint arról, hogy ki lehet-e mondani az 1956-ban 

elkövetett bűncselekmények el nem évülését.428  

A legfőbb ügyész leszögezte, hogy az Alkotmány 57. § (4) bekezdés 

értelmében a büntetőjog forrása a belső magyar jog. A nemzetközi 

szerződésben foglalt rendelkezéseket belső jogszabályban ki kell hirdetni.429  

Az elévülés kérdését az 56-os Szövetség, valamint Szabó Lukács 

képviselő vetette fel az 1956. decemberi sortüzekkel kapcsolatban. A 

sortüzekért felelős személyeket a gyilkosság vagy a több emberen elkövetett 

emberölés bűntette terheli, felelősségre azonban nem vonhatók, mert a 

cselekmények büntethetősége az elkövetéskor hatályos büntető törvény, a Btá. 

alapján 1971 decemberében elévült. 

Az elévülés lényege – Jescheck professzort idézve – a következő: „a 

megbüntetés iránti igény mind a megtorlás és az általános megelőzés, mind az 

egyéni megelőzés szempontjából az idő múltával egyre inkább csökken, és 

végül teljesen megszűnik. A büntethetőség elévülése azonban nemcsak a 

büntetés iránti igény megszűnésén alapszik, hanem azon az eljárási tapasztalati 

tényen is, hogy minél nagyobb az időbeli távolság a cselekmény elkövetése és 

a büntetőeljárás között, annál inkább megnövekednek a bizonyítási 

nehézségek, és egyre nagyobb lesz a veszélye a téves ítéleteknek.”430 

A második világháborút követő német jogalkotási példákra és 

alkotmánybírósági döntésre hivatkozva a legfőbb ügyész felhívta a figyelmet a 

még el nem telt elévülési idő meghosszabbítása („kis” visszaható hatály) és a 

már bekövetkezett elévülés újbóli felélesztése („nagy” visszaható hatály) 

közötti különbségre. Az utóbbi megoldást mind a német törvényhozás, mind 

az alkotmánybíróság elutasította.431 

                                                        
428 Györgyi Kálmán: A visszaható hatályú szabályozás lehetőségei a büntetőjogban; Erdei Árpád 
(szerk.): Tanulmányok Király Tibor tiszteletére, KJK Bp. 1995, 123. o.  
429 Alkotmány 7. § (1) bek. 
430 Györgyi, 1995, 128. o. 
431 A német Alkotmánybíróság döntéseinek ismertetését lásd a IV. 2.1. fejezetben. 
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A német alkotmánybíróság az elévülést eljárásjogi intézményként kezelte, a 

magyar szakirodalom viszont az elmúlt évtizedekben anyagi jogi 

intézménynek tekintette. Az anyagi jogi (és a vegyes) elmélet – az eljárásjogi 

nézettel szemben – az elévülés szabályait büntethetőségi feltételnek tekinti, és 

ezáltal a nullum crimen sine lege praevia elv hatálya alá vonja. 

  

A legfőbb ügyész áttekintette a magyar büntetőjog elévülési 

szabályainak alakulását 1945 után: A népbíráskodásról szóló 81/1945. (II. 5.) 

M. E. rendelet (Nbr.) kimondta, hogy a hadbalépés (1941. június 21.) után 

elkövetett bűncselekmények elévülése a fegyverszünet megkötésének napján 

(1945. január 20.), az 1919-ben és azt követően elkövetett – az uralkodó 

hatalom által nem üldözött – politikai gyilkosságok elévülése pedig 1944. 

december 21-én kezdődik el.  

Az 1950. évi II. törvény (Btá.) 25. §-a 15 évben határozta meg a leghosszabb 

elévülési időt a halállal, életfogytig tartó vagy tíz évet meghaladó börtönnel 

fenyegetett bűncselekmények esetén, melynek elteltével az elkövető 

büntethetősége megszűnt. Az 1961. évi V. törvény (Btk.) 31. § a) pontja – a 

Csemegi kódexhez hasonlóan432 – húsz évre emelte a leghosszabb elévülési 

időt a halálbüntetéssel fenyegetett bűncselekmények esetén. 

A Btk.-t életbe léptető 1962. évi 10. tvr. (Btké.) 9. § (2) bekezdése kimondta, 

hogy „a Btk. hatályba lépése előtt, a korábbi jogszabály szerint már 

bekövetkezett elévülés hatálya érintetlenül marad.” A 20. § (2) bekezdése 

ezzel szemben úgy rendelkezett, hogy „az 1945. évi VII. törvény 11. §-ában 

meghatározott háborús bűntettek büntethetősége a Btk. 31. §-ának a) 

pontjában foglalt rendelkezés szerint évül el.” 

A Btá. szerint 1959. december 21-én, illetve 1960. január 20-án elvileg elévült 

háborús bűntettekre tehát az 1962. július 1-én hatályba lépett Btké. speciális 

rendelkezést vezetett be, ami két értelmezést tett lehetővé: A jogszabály csak a 

még el nem évült háborús bűntettek elévülési idejét hosszabbította meg, vagy 

a már elévült bűntettekét is felélesztette. A gyakorlatban ez utóbbi megoldást 
                                                        
432 A Csemegi-kódex 106. §-a szerint az elévülés a halállal vagy életfogytig tartó fegyházzal 
büntetendő bűncselekmények esetén húsz év elteltével kizárja a bűnvádi eljárás megindítását.  
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követték, tehát visszamenőleg a már elévült háborús bűntettek elévülési idejét 

is húsz évre emelték fel.  

A húsz éves elévülési idő eltelte előtt, 1964. november 10-én hatályba lépett 

az 1964. évi 27. tvr. a háborús bűntettek és a miattuk kiszabott egyes 

büntetések elévülésének kizárásról. A tvr. – hatályon kívül helyezve a Btké. 

20. § (2) bekezdését – megállapította, hogy az 1945. évi VII. törvénnyel 

törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) M. E. rendelettel módosított Nbr. 

11. és 13. §-ában foglalt háborús bűntettek büntethetősége, valamint az ilyen 

bűntettek miatt kiszabott 15 évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztés-

büntetés végrehajthatósága nem évül el. A tvr. tehát visszamenőlegesen 

elévülhetetlennek minősítette az összes háborús bűntettet.  

Az 1971. évi 28. tvr. 1972. január 1-től módosította a Btk.-t, deklarálva 

bizonyos bűncselekmények – köztük a háborús bűntettek – 

elévülhetetlenségét.433 A háborús bűntettek elévülésének kizárását az 1978-as 

Btk. is fenntartotta.434 

Mindezek alapján „megállapítható, hogy az elmúlt 46 év magyar 

jogalkotásában volt több példa az elévülés visszaható hatályú 

szabályozására.”435 

 Az elévülés hatályos szabályait visszamenőlegesen módosító törvény 

előkészítése során mindazonáltal tekintetbe kell venni az alkotmányossági 

szempontokat. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének kiterjesztő értelmezése 

alapján a „bűncselekmény” jelleg valamennyi anyagi jogi büntethetőségi 

feltételt – köztük az elévülést is – magában foglalja. A szűkebb - helyesebbnek 

tűnő - értelmezés csak a belső (magyar) jogban meghatározott tényállásra és 

                                                        
433 1961. évi V. törvény 31. § (2) „Nem évül el az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 
1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 11. és 13. §-
ában meghatározott háborús bűntettek, a béke és az emberiség elleni bűncselekmények (X. Fejezet), 
valamint a nemzetközi hadijogot sértő bűncselekmények (XVII. Fejezet VI. Cím) büntethetősége.” 
434 1978. évi IV. törvény 33. § (2) „Nem évül el az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 
1440/1945. (V. 1.) ME számú rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME számú 
rendelet 11. és 13. §-ában meghatározott háborús bűntettek és az emberiség elleni egyéb 
bűncselekmények (XI. fejezet) büntethetősége.” 
435 Györgyi, 1995, 134. o. Az elévülés visszaható hatályú szabályozását a szakirodalom csak a 
népbírósági rendeletekben kifogásolta, a tvr.-ekben már nem. 
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szankcióra vonatkoztatja a rendelkezést, e felfogás alapján az elévülési 

szabályok visszamenő megváltoztatása nem sérti az Alkotmányt. 

Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállami klauzula ugyanakkor 

azt jelenti, hogy minden törvénynek meg kell felelnie az általános jogállami 

követelményeknek, vagyis a már bekövetkezett elévülés felélesztését célzó 

törvény alkotása során figyelembe kell venni a jogállami megfontolásokat – és 

ezáltal az időtényezőt – is.436 

   

Bárd Károly a Büntetőjogászok Klubja 1991. szeptemberi ülésén 

hangsúlyozta, hogy az államilag tolerált, illetve ösztönzött bűnözés, a 

„rendszer-konform” kriminalitás a hagyományos büntetőjog eszközeivel 

nehezen kezelhető, ámde a büntetőjog alkalmazásának lehetősége nem vethető 

el. Feltétlenül üldözni kell azoknak a köztörvényes bűncselekményeknek az 

elkövetőit, akik jogon kívüli privilégiumaikra tekintettel eddig elkerülték a 

felelősségre vonást. Kérdés, hogy ennek során félre lehet-e tenni a 

hagyományos büntetőjogi elveket, így az elévülés szabályait?  

„A nemzetközi emberi jogi egyezmények megelégedtek a nürnbergi ítéletek 

legalizálásával”, rendelkezéseik kizárólag a második világháborút követően 

alkotott visszaható hatályú „megtorló törvények” elismerését célozták, és a 

strasbourgi gyakorlat is ezt az értelmezést követi.437 

Bárd utalt a német alkotmánybíróság 1969-es döntésére, mely szerint a 

nemzetiszocialista rezsim idején elkövetett bűncselekmények tekintetében a 

még be nem következett elévülési határidők utólagos meghosszabbítása nem 

sérti a nullum crimen/nulla poena sine lege elveket, és jogállami 

megfontolásokból sem aggályos, az elévülés szabályai ugyanis nem tartoznak 

szorosan a tényállásszerűségre és a büntetni rendeltségre vonatkozó 

                                                        
436 Györgyi, 1995, 137. o. „A „jogállam” önálló, értelmezés útján kibontandó normatív tartalommal 
rendelkezik.” (136. o.) 
437 Bárd Károly: Visszamenő igazságszolgáltatás, alkotmányosság, emberi jogok; Társadalmi Szemle 
1992/3. 31. és 34. o. A nürnbergi perek óta a civilizált nemzetek – a nemzetközi büntetőjog 
intézményrendszerének kialakítása révén – arra törekszenek, hogy „a múlt bűneiért való felelősségre 
vonás valamilyen formalizált rendben, az alapvető garanciák megtartásával történjék.” 
Lásd az Európai Emberi Jogi Egyezmény 7. cikk 2. pontját és az Egyezségokmány 15. cikk 2. pontját 
(szövegük a 13. oldalon olvasható). 
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alapelvekhez. A már elévült bűncselekmények büntethetőségének felélesztése 

ugyanakkor sérti a jogbiztonság elvét, hiszen az elkövető joggal számíthatott 

arra, hogy az elévülési idő eltelte után már nem vonják felelősségre. A még el 

nem évült bűncselekmények esetén viszont senki nem bízhat abban, hogy a 

törvényben meghatározott idő elteltével valóban be is következik az elévülés. 

A kis és a nagy visszaható hatály közötti megkülönböztetést Bárd 

önkényesnek minősítette: szerinte ezzel a logikával a már eltelt elévülési idő 

újraindítását is igazolni lehetne.438  

Az alkotmánybírósági döntést alátámasztotta ugyanakkor, hogy az elkövetés 

idején hatályos német Btk. előírta az elévülés nyugvását arra az időre nézve, 

amíg törvényi előírás alapján a bűncselekmény üldözése nem kezdődhetett el, 

illetve nem volt folytatható.439 A német jogalkalmazási gyakorlat ráadásul az 

elévülést az 1940-es évektől eljárásjogi intézménynek tekintette, míg 

Magyarországon anyagi jogi intézményként kezelik.440  

Az elévülési törvényjavaslat kapcsán Bárd rámutatott, hogy az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény 15. cikkének 2. pontja szerint a nullum crimen / nulla 

poena sine lege elvektől még háború vagy más rendkívüli állapot idején sem 

lehet eltérni. Az időmúlás pedig nemcsak a bizonyítást, hanem a vádlottak 

védekezését is nehezíti, ami az Egyezmény 6. cikkében foglalt fair eljárás 

tilalmába ütközhet. Álláspontja szerint a törvényjavaslat „a büntetőjog 

rendszerén belül feloldhatatlan feszültségeket teremt.”441 A büntetőeljárás – a 

szankciókiszabás szükségessége miatt – nem alkalmas eszköz a bűnösök 

megnevezésére és az erkölcsi elítélésükre.  

A megoldás – a kormány által is javasolt – parlamenti bizottság felállítása 
                                                        
438 Bárd, 1992, 32. o. A különbségtétel azonban értelmet nyer akkor, ha figyelembe vesszük azt az 
érvet, hogy az elkövető visszamenőleg ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe. A még le nem zárt 
tényállások (el nem évült bűncselekmények) esetén ugyanis ez az összehasonlítás nem végezhető el. 
Az alkotmánybíróság 1952-es döntése alkotmányosnak tartotta azt a szabályozást is, mely szerint 
1933 és 1945 között nyugodott azoknak a politikai, faji vagy vallási gyűlölet által motivált erőszakos 
cselekményeknek az elévülése, amelyeket a nemzetiszocialisták nem üldöztek, vagyis elvben már 
elévült bűncselekmények üldözésére is lehetőséget teremtett. (Bárd, 1992, 33. o.) 
439 A Führer akarata törvénynek minősült, ami kizárta a büntetőeljárások megindításának lehetőségét. 
440 Bárd a német joggyakorlat legújabb változására is felhívta a figyelmet: 1991 júliusában egy német 
felsőbíróság azt mondta ki, hogy a volt NDK-ban elkövetett, politikai okból nem üldözött - már 
elévült - bűncselekmények miatt jogállami megfontolásból nem kerülhet sor felelősségre vonásra, 
vagyis nem alkalmazta az elévülés nyugvását szabályozó Btk. rendelkezést. 
441 Bárd, 1992, 35. o. 
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lehetne, amely a múlt rendszerben elkövetett, de büntetőjogilag már nem 

üldözhető bűncselekményeket vizsgálhatná, a bűnösség megállapítása és 

büntetés kiszabása nélkül. Az igazságszolgáltatás szerveinek feladata a még el 

nem évült bűncselekmények felderítése és az elkövetők megbüntetése. A 

jövőre nézve pedig ki lehetne mondani, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények 

nem évülnek el.442  

 

Földvári József 1991 októberében úgy foglalt állást, hogy a 

törvényjavaslat nem sérti az Alkotmányt, mert az csak „a bűncselekmények és 

a büntetések vonatkozásában tiltja a súlyosabb törvény visszaható erejét.”443 

Kifejtette, hogy a jogtudományban általánosan elfogadottnak tekinthető az 

elévülés nyugvása abban az időszakban, amíg az elkövető felelősségre 

vonására a politikai viszonyok miatt nem kerülhet sor.444 Nincs jogi akadálya 

annak, hogy a törvényhozó bizonyos bűncselekmények elévülésének kezdő 

napját az eddigiektől eltérően szabályozza, ha úgy ítéli meg, hogy a múlt 

rendszerben politikai okból nem üldözhették őket.  

Szűk László nézete szerint „az elévülési törvény nem alkotmányellenes, 

és nem ütközik a nemzetközi konvenciók tilalmaiba.”445 A törvény nem sérti a 

nullum crimen / nulla poena sine praevia lege poenali elvet, mert nem hoz 

létre új törvényi tényállást, és nem határoz meg súlyosabb szankciót sem. Az 

elévülés szabályai nem tartoznak sem a bűncselekmény törvényi 

tényállásához, sem a büntetési tételhez. Ex delicto nem az elkövető, hanem az 

állami szervek és a sértettek szereznek jogot, így az elévülési szabályok 

megváltoztatása nem ellentétes sem a jogbiztonság, sem a jogállamiság 

követelményével. A rendszerváltozással összefüggő kriminálpolitikai indokok, 

valamint a társadalmi támogatottság legitimálják a törvényt, bosszúállásról 

pedig nincs szó, mert a függetlenné lett bíróságok ítéletét a politika nem 

                                                        
442 Ezt a módosítást az 1993. évi XVII. törvény vezette be a Btk.-ba 1993. május 15-től. 
443 Zétényi, 1994, 460. o. 
444 Ennek az elvnek az elfogadása nyilvánul meg véleménye szerint a háborús és népellenes! 
bűncselekmények elévülésének kizárása érdekében elfogadott ENSZ határozatban, amit hazánk az 
1971. évi 1. tvr.-rel hirdetett ki. (Zétényi, 1994, 460. o.) 
445 Szűk, 1992, 46. o. A „kis visszaható hatályú” szabályozás ugyanúgy érinti a jogbiztonságot, mint a 
„nagy visszaható hatályú” előírás. 
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befolyásolhatja. 

 

Nehéz-Posony István szerint a törvényjavaslat az elévülés 

diszkriminatív szabályait tartalmazza, mert egyes cselekményeket kivételként 

kezel a többihez képest. „Az elévülés intézménye megismerhető, kiszámítható 

része a normarendszernek”, ezért utólagos megváltoztatása sérti a jogfilozófiai 

és a büntetőjogi alapelveket.446 

Mavi Viktor hangsúlyozta, hogy az elévülés alapja egy objektív tény, 

konkrét, jogszabály által meghatározott időtartam, melynek letelte után – ha 

nem történt felelősségre vonás – az elkövető jogot szerez arra, hogy a jövőben 

már ne vonhassák felelősségre. A félbeszakadás, illetve nyugvás törvényben 

foglalt esetei szintén konkrét tényhez vagy eseményhez kapcsolódnak, 

általános feltétel – nyugszik, illetve félbeszakad az elévülés, ha nem történik 

felelősségre vonás – nem írható elő. A jogállamiság és a törvényesség 

követelményeire figyelemmel már elévült bűncselekmények 

büntethetőségének felélesztése egyrészt nagyméretekben növeli a 

jogbizonytalanságot, másrészt kétséges az objektív bizonyítás, a törvényes 

ítélkezés lehetősége is.447  

Amennyiben elfogadnánk az elévülési törvény kiindulópontját, az igazságos 

jóvátételhez akkor is fel kellene tárni, hogy miért nem történt felelősségre 

vonás és kik mulasztottak. Nem lehet arra hivatkozni, hogy „maga a rendszer 

volt a bűnös”, hiszen a múlt rendszerben is egyének cselekedtek. Ezek az 

eljárások ugyanakkor jelentősen kiszélesítenék a felelősségre vonható 

személyek körét, a bizonyítás pedig óriási erőfeszítésekkel járna. „A jog 

egyszerűen alkalmatlan az olyan rendszerspecifikus esetek megoldására, 

amikor egy leváltott rendszer és az újonnan kialakult rendszer értékítéletének a 

konfliktusáról van szó.”448  

  

                                                        
446 Nehéz-Posony, 1992, 33. o.   
447 Mavi Viktor: Rendszerváltás és jogállamiság: a múlt rendszerben elkövetett bűncselekmények 
tetteseinek felelősségrevonásáról; Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 54-55. o. 
448 Mavi, 1992, 57. o. 
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Varga Csaba is hangsúlyozta, hogy „a normálistól eltérő 

határhelyzetekben a jog mindig ambivalens”, előreláthatatlan helyzeteket nem 

képes megfelelően kezelni.449 „Társadalmilag kiegyensúlyozott állapotokat 

feltételezve” az elévülés szabályozásának célja, hogy időbeli korlátot szabjon 

az állami büntető igény érvényesíthetőségének. Az elévülés társadalmi 

előfeltétele azonban, hogy a jog érvényesítését jogi vagy jogon kívüli 

gyakorlat ne akadályozhassa meg. Az állam által korábban nem üldözött 

bűncselekmények elévülésére való hivatkozás a formális jog 

követelményrendszere alapján éppen annyira politikai állásfoglalást jelent, 

mint annak kinyilvánítása, hogy hiányoznak az elévülés bekövetkezésének 

társadalmi előfeltételei, mert ebből a szempontból kivételes állapot állt fenn. 

Varga Csaba „Igazságtétel jogállamban” című könyvében összefoglalta az 

előző rendszerben elkövetett bűncselekmények elévülését a jogbiztonságra 

tekintettel elfogadó, „pozitív jogi”, illetve - hangsúlyosabban - az elévülést az 

általános „jogelvek” alapján tagadó érveket. Véleménye szerint „hiteltelenül 

fognak kongani majd jogállami eszményeink, ha egyszersmind múltunkkal 

szembesülni nem segítenek bennünket.”450 

 

 Kahler Frigyes rámutatott, hogy az elévülés „nem azonosítható a 

naturális időmúlással”, jogintézménnyé válásához a bűnüldöző és az 

igazságszolgáltató szervek alkotmányos működése is szükséges.451 A diktatúra 

idején osztályalapú diszkrimináció érvényesült a bűnüldözés és az ítélkezés 

során, ami nyilvánvalóan hátránnyal járt a rendszer ellenségei és előnnyel a 

hívei számára. A jogalkalmazóknak ezért vizsgálniuk kell, hogy a titkos 

utasításokban biztosított „quasi mentelmi jog” milyen hatással volt az adott 

ügy elévülésére.  

Az elévülés nyugvása szempontjából közömbös, hogy milyen konkrét ok 

akadályozta az igazságszolgáltatás rendeltetésszerű (alkotmányos) 

                                                        
449 Varga Csaba: Szabad-e ítélnünk a múltról? Visszamenőleges igazságszolgáltatás, 1992, 66. o.  
450 Varga Csaba (szerk.): Igazságtétel jogállamban; Windsor Klub, Bp. 1995, 10. o. 
451 Kahler, 1992, 397. o.  
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működését.452 A törvényjavaslat vonatkozásában szintén közömbös, hogy az 

anyagi vagy az eljárásjogi iskola híveként vizsgáljuk az elévülést, hiszen az 

1945 óta hatályban volt büntetőeljárási kódexek mindegyike kötelességévé 

tette a hatóságoknak és hivatalos személyeknek a bűncselekmények 

feljelentését, a nyomozó hatóságoknak pedig a bűncselekmények üldözését.453 

 

A múlt rendszerben elkövetett súlyos bűncselekmények elévülésének 

kérdése tehát erőteljesen megosztotta a szakembereket:  

Egyesek teljességgel elutasították a visszamenőleges igazságszolgáltatás e 

formájának alkalmazását: az elévülés anyagi jogi jellegére és a jogbiztonságra 

hivatkozva a visszaható hatályú jogalkotás alkotmányos és nemzetközi jogi 

tilalmába ütközőnek minősítették a javaslatot.454 

A szakvélemény szerzői és a legfőbb ügyész nem tartották a nullum crimen / 

nulla poena sine lege elvekbe ütközőnek az elévülés szabályainak 

visszamenőleges megváltoztatását, de nyomatékosan felhívták a figyelmet a 

jogállamiság követelményére és az időmúlás miatt a bizonyítási nehézségekre. 

Mások azt hangsúlyozták, hogy az elévülés előfeltétele a hatóságok 

tudomására jutott bűncselekmények üldözésének kötelezettsége, ennek 

hiányában az elévülés nem indulhat meg. Az elévülés „politikai okból való 

nyugvását”, illetve új kezdő időpontját törvényben meg lehet állapítani.455  

 A magyar közvéleménynek az a része, amely egyáltalán tudott róla, 

leszavazta volna az elévülési törvényt. A HVG felkérésére a Medián végzett 

közvélemény-kutatást 1991 decemberében egy 1200 fős mintán. A 

megkérdezettek 71 %-a nem tudta, hogy miről szól a törvény, a fennmaradó 

29 %-nak többé-kevésbé voltak információi. Közülük 50 % nemmel, 36 % 

igennel szavazott, 9 % pedig tartózkodott volna.456  

 

                                                        
452 Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon 1945-1989; Zrínyi Kiadó, Bp. 1993, 65. o. 
453 Kahler, 1993, 66-67. o.  
454 Nehéz-Posony István, Mavi Viktor 
455 Varga Csaba, Kahler Frigyes, Földvári József 
456 Hahn Endre – Timár T. János: Cérnára, cinegére; Közvélemény-kutatás az igazságtételről; HVG 
1992. január 11. 7. o. 
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A bűncselekmények üldözésének kötelezettsége valóban törvényi 

előírás, de az elévülésnek ma sem feltétele az eljáró hatóságok (rendőrség, 

ügyészség, bíróság) „törvényes” működése.457 Ehhez külön nyugvási ok458 

törvénybe iktatására lenne szükség, ami viszont a jogbiztonság, illetve a jogerő 

tisztelete szempontjából komoly elméleti és gyakorlati problémákat vetne fel. 

Az elévülési szabályok módosítását a népbírósági jogszabályok mintájára nem 

tartom elfogadhatónak, hiszen ez nem a múlt rendszerrel való 

szembefordulást, hanem épp ellenkezőleg az általa alkalmazott büntetőjogi 

eszközök elfogadását jelentette volna.  

Véleményem szerint a múlt eseményeinek pontos feltárása érdekében a 

többek által is javasolt igazságtételi bizottság felállítására lett volna szükség a 

rendszerváltást követő egy-két éven belül. A parlamenti többség választotta 

szakértő személyekből álló bizottságnak az érintettek – köztük az események 

irányításában részt vevő személyek – nyilvános vagy rövid időn belül 

nyilvánosságra hozott meghallgatása után összefoglaló jelentést kellett volna 

közzétennie. A meghallgatottak – szankció terhe és az önvád tilalma mellett – 

kötelesek lettek volna a bizottság előtt megjelenni, és igazat mondani. A 

bizottság – a rendelkezésére álló adatok alapján, még el nem évült 

bűncselekmények gyanúja esetén – büntetőeljárást is kezdeményezhetett 

volna. 

 

3. 4. 3. Az elévülési törvény megsemmisítése: az Alkotmánybíróság 11/1992. 

(III. 5.) AB határozata 

 

 Az Alkotmánybíróság 1992 márciusában egyhangúlag megállapította 

az elévülési törvény alkotmányellenességét, mert „szövegezésének 

határozatlansága és bizonytalansága sérti a jogbiztonság követelményét”, 

                                                        
457 A feljelentett bűncselekmények üldözése, illetve megbüntetése számos ok - a hatóságok szándékos 
vagy gondatlan mulasztása - miatt elmaradhat, ez azonban az adott cselekmény elévülését nem 
befolyásolja.  
458 Bizonyos bűncselekmények esetén az elévülési időbe nem számít be az az időtartam, ami alatt a 
hatóságok az eljárási kötelezettségüknek nem tettek eleget, noha bizonyíthatóan tudomásuk volt az 
elkövetett bűncselekményről.  
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illetve az alkotmányos büntetőjog garanciális követelményét, mely szerint „a 

bűncselekmények büntethetőségének elévülésére az elkövetéskor hatályos 

törvényt kell alkalmazni, kivéve, ha az elévülés időszakában az elkövetőre 

nézve kedvezőbb szabályok léptek hatályba.”459 

A határozat rendelkező része egyértelműen rögzíti az 

Alkotmánybíróság állásfoglalását: Alkotmányellenes a már elévült 

bűncselekmények újbóli büntethetővé tétele, a még el nem évült 

bűncselekmények elévülési idejének meghosszabbítása, illetve az elévülés 

törvénnyel való félbeszakítása, továbbá nyugvási vagy félbeszakítási ok 

visszaható hatályú törvénnyel való megállapítása.  

Az elévülés szempontjából nem lehet alkotmányosan különbséget tenni 

aszerint, hogy az állam politikai vagy egyéb okból nem érvényesítette a 

büntető igényét. Határozatlansága miatt sérti a jogbiztonságot, és ezért 

alkotmányellenes az a kitétel, hogy „az állam politikai okból nem 

érvényesítette büntető igényét.” Alkotmányellenes, hogy a törvény nem veszi 

figyelembe azt, hogy a hazaárulás tényállása által védett jogtárgy a különböző 

politikai rendszerekben többször változott. A kegyelmezési jog korlátozása a 

kiszabott büntetés korlátlan enyhítésére szintén alkotmányellenes.460  

 

 A határozat indokolása szerint a törvényi szöveg – „…ismét 

elkezdődik...azon bűncselekmények büntethetőségének az elévülése” –  

határozatlansága és többértelműsége miatt nem derül ki egyértelműen, hogy a 

törvény 1990. május 2-tól újraindítja a már elévült bűncselekmények 

elévülését, vagy egységesen meghosszabbítja a még el nem évült 

bűncselekmények elévülési idejét, vagy a megjelölt bűncselekmények 

elévülése nyugodott, és a törvény alapján ismét elkezdődik.  

 Az 1989. október 23-án hatályba lépett alkotmánymódosítás gyökeres 

változást hozott, mikor az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében rögzítette, hogy 

                                                        
459 ABH 1992, 77. 
460 A törvény nem büntetéskiszabási, hanem kegyelmi rendelkezést tartalmaz, a bíróságokat azonban 
nem ruházhatja fel kegyelmezési jogkörrel, a köztársasági elnök kegyelmezési jogát pedig nem 
korlátozhatja. (ABH 1992, 94.) 
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„a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.” Valójában ez adja 

meg a politikai rendszerváltás alkotmányjogi tartalmát.  

„A jogállam azáltal valósul meg, hogy az Alkotmány valóban és feltétlenül 

hatályosul.”461 A jogi rendszerváltás azt jelenti, hogy meg kell teremteni, 

illetve fenn kell tartani az új Alkotmány és a jogrendszer összhangját, 

biztosítani kell a jog uralmát. Ennek érdekében az Alkotmánybíróság feladata 

a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálata és az alkotmányellenes 

jogszabályok megsemmisítése.462  

 A rendszerváltás a legalitás elve alapján, a jogrendszer önmagára 

vonatkozó szabályainak betartásával ment végbe. „Keletkezési idejétől 

függetlenül minden hatályos jogszabálynak az új Alkotmánynak kell 

megfelelnie.”463 A politikai rendszer legitimitásának nincs jelentősége az adott 

jogi norma alkotmányosságának vizsgálata szempontjából. 

 A jogállamiság alapvető eleme a jogbiztonság, ami megköveteli a 

szerzett jogok védelmét és a lezárt jogviszonyok változatlanul hagyását, illetve 

a változtatás lehetőségének alkotmányos korlátozását. A lezárt jogviszonyok 

csak kivételesen – más alkotmányos elv érvényesítése érdekében – 

módosíthatók, a jogbiztonság elvének megsértését önmagában nem 

indokolhatja a jogviszonyok igazságtalan eredményének orvoslása sem.464 

A rendszerváltás sajátos történelmi tényéhez kapcsolódó igazságtételi 

törekvések csak a jogállam keretein belül, a garanciális szabályok betartása 

mellett érvényesülhetnek. „Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében 

megvalósítani. A mindig részleges és szubjektív igazságosságnál a tárgyi és 

formális elvekre támaszkodó jogbiztonság előbbre való.”465  

  
                                                        
461 ABH 1992, 80. „Nemcsak a jogszabályoknak és az állami szervek működésének kell összhangban 
lenniük az Alkotmánnyal, hanem az Alkotmány fogalmi kultúrájának és értékrendjének át kell hatnia 
az egész társadalmat. Ez a jog uralma, ezzel lesz az Alkotmány valóságossá.” 
462 A régi és az új rendszerben alkotott jogi normákat egységes elvek alapján ítéli meg az 
Alkotmánybíróság, az alkotmányossági kérdések eldöntése nem függhet a napi politikai 
szempontoktól. 
463 ABH 1992, 81.  
464 „Az anyagi igazságosság jogállami követelménye a jogbiztonságot szolgáló intézményeken és 
garanciákon belül maradva valósulhat meg. „Az anyagi igazság érvényesülésére”…nem biztosít (nem 
biztosíthat) alanyi jogot az Alkotmány...” (9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 65.) 
465 ABH 1992, 82. Ezt az elvet a testület már az eddigi gyakorlatában is követte.  
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Alkotmányos jogállamban a büntetőhatalom gyakorlása csakis az 

alkotmányos büntetőjogon alapulhat, hiszen minden törvénynek – így a 

büntető törvénynek is – összhangban kell lennie az Alkotmánnyal.466 A 

jogállami büntetőjogi garanciákat senkitől sem lehet megtagadni, mivel ezek 

minden embert alapjogként illetnek meg. „Jogállami értékrend alapján, 

jogállami garanciák mellőzésével még igazságos követelés sem 

érvényesíthető.”467  

 A jogállamiság elve, mint önálló alkotmányjogi norma központi helyet 

tölt be a Magyar Köztársaság jogrendjében. A jogállamiság sérelme 

önmagában is alapul szolgálhat egy jogszabály alkotmányellenessé 

nyilvánításához, ezért különösen fontos a jogállam tartalmának és 

kritériumainak meghatározása. A jogbiztonság a jogrendszer szabályainak 

egyértelműségét, a címzettek számára a jogkövetkezmények kiszámíthatóságát 

és előreláthatóságát jelenti. Ebből a büntetőjogban közvetlenül is levezethető a 

visszaható hatályú jogalkotás, valamint az analógia tilalma. 

A jogállamiság és a jogbiztonság elvéből vezethetők le az eljárási garanciák 

is, melyeket mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás során szigorúan be kell 

tartani. A büntetőjog alapvető garanciális szabálya, hogy a bűnüldözés 

eredménytelenségének kockázata az államot terheli.468 A büntetőjogi elévülés 

időben korlátozza az állam büntetőhatalmának gyakorlását, ezáltal biztosítja a 

büntetőjogi felelősségre vonás törvényességét. „Ha az elévülés bekövetkezett, 

a büntethetőség kizárása [megszűnése] alanyi jogként illeti meg az 

elkövetőt.”469 

 Alkotmányos jogállamban az állam nem gyakorolhatja korlátlanul a 

közhatalmat, így a büntető hatalmat sem, „csak alkotmányos felhatalmazással 

                                                        
466 „Az alkotmányos büntetőjog értelme és funkciója éppen az, hogy alkotmányos védelemben 
részesítse a garanciális intézményeket és kizárja a garanciaellenes törvényi módosításokat.” (Szabó, 
1997, 101. o.) 
467 ABH 1992, 84. 
468 9/1992. (I. 30.) AB határozat: A terhelt terhére emelt óvás különösen súlyosan sérti a jogbiztonság 
elvét: A bizonyítás sikertelensége éppúgy az állam kockázati körébe tartozik, mint az eljárás során 
elkövetett hibák, sőt - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az eljárást akadályozó bármely 
körülmény is, amely folytán az igazságos és célját betöltő büntetés kiszabása nem teljesülhetett. (ABH 
1992, 70.) 
469 ABH 1992, 85. 
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és indokkal avatkozhat be az egyén jogaiba és szabadságába.” Az Alkotmány 

8. § (1) és (2) bekezdése a közhatalom fő korlátaiként rögzíti az ember 

sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait.470 „Az Alkotmánybíróság 

gyakorlata szerint alapjog és szabadság tartalma törvénnyel csak más alapjog 

vagy alkotmányos érték védelme érdekében, elkerülhetetlen esetben, a 

szükséges mértékben és arányos módon korlátozható.”471 A büntetőjogi 

beavatkozások - kiváltképp a büntetések - minden esetben alkotmányos 

alapjogokat korlátoznak, ezért csak végső eszközként (ultima ratio) vehetők 

igénybe.472 

 Az elévülési törvény egyrészt a visszaható hatály alkotmányos büntetőjogi 

tilalmába (Btk. 2. §), és ezáltal a jogbiztonság elvébe (előreláthatóság, 

kiszámíthatóság) ütközik, másrészt sérti a büntetőjogi beavatkozás 

elkerülhetetlenségének, szükségességének és arányosságának alkotmányos 

követelményét.473  

 

 Az Alkotmánybíróság felfogása szerint az Alkotmány 57. § (4) 

bekezdésében megfogalmazott nullum crimen / nulla poena sine lege elv az 

egyénnek a törvényes elítéléshez (bűnösnek nyilvánításhoz) és 

megbüntetéshez (büntetéssel sújtáshoz) való jogát jelenti.474 Az egyén 

alapvető jogait, szabadságát és alkotmányos helyzetét a büntetőjogi 

felelősséggel kapcsolatos bármely szabály – általános részbeli normák, 

különös részi tényállások és büntetési tételek – megváltoztatása közvetlenül 
                                                        
470 Alkotmány 8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. 
(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény 
állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 
471 ABH 1992, 85.  
472 A büntetőjog az erkölcsi értékek védelme érdekében nem lehet az erkölcsi tisztogatás eszköze. 
(ABH 1992, 86.) 
473 Az Alkotmány 8. § (4) bekezdése értelmében a büntetőjog alkotmányos alapelvei (54-56. § és 57. § 
(2)-(4) bek.) még rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején sem függeszthetők fel, 
és nem is korlátozhatók. Az alkotmányos büntetőjog alapintézményei (garanciái) általában abszolút 
érvényűek, hiszen már egy mérlegelés eredményét tartalmazzák: azt, hogy a bűnüldözés 
sikertelenségének kockázatát az állam viseli. (ABH 1992, 83.) 
474 A klasszikus büntetőjog „a nullum crimen és a nulla poena sine lege elvét (visszaható hatály 
tilalma) úgy kezelte, mint az államot terhelő közjogi (alkotmányos) kötelezettséget: büntetőhatalma 
gyakorlásának feltételeit törvényben előre kell rögzítenie. A törvényes büntetőhatalom gyakorlása 
során az elv fokozatosan gazdagodott,” és ma már a büntetőjogi felelősségre vonás egészének a 
törvényességét követeli meg. (ABH 1992, 86.) 



 151 

érinti, ezért az elévülési szabályok is csak az alkotmányos büntetőjog 

alapintézményeivel összhangban módosíthatók. 

 A nullum crimen / nulla poena elveken kívül a büntetőjogi felelősségre 

vonás alkotmányosságának több kritériuma van, melyek megadják a 

büntetőjogi legalitás (törvényesség) elvének tartalmát: a büntetendő 

cselekmények és a büntetések törvény általi meghatározása;475 alkotmányos 

indokokon alapuló bűncselekménnyé nyilvánítás és büntetéssel fenyegetés (a 

büntetőjog végső eszközként való alkalmazása); kizárólag bíróság által történő 

bűnössé nyilvánítás;476 az elkövetéskor hatályos törvény (magyar jog) szerinti 

elítélés és büntetéskiszabás, illetve a visszaható hatály tilalma az elbíráláskor 

érvényben levő enyhébb szabály kivételével.477 Az elévülési törvény nem 

felelt meg a büntetőjogi legalitás követelményének, ezért alkotmányellenesnek 

nyilvánították.  

  

Az Alkotmánybíróság az elévülés kérdését is a büntetőjogi legalitás 

szempontjából elemezte, nem vizsgálva a jogintézmény anyagi vagy eljárási 

jellegét.478 A büntethetőség elévülésére is a bűncselekmény elkövetésekor 

hatályban levő törvényt kell irányadónak tekinteni, hiszen a büntetőjogi 

felelősségre vonás egészére ugyanazok az alkotmányos követelmények és 

garanciák vonatkoznak. Mindebből az következik, hogy „sem a 

büntetőpolitika változása, sem az eljáró hatóságok mulasztása vagy hibája nem 

eshet az elkövető terhére.”479  

Az elévülési idő elteltével végleg megszűnik az adott bűncselekmény 

üldözésének és megbüntetésének a lehetősége, ezért – a jogban való bizalom 

                                                        
475 Alkotmány 8. § (1) és (2) bek., Btk. 10. § (1) bek. – a bűncselekmény fogalma 
476 Alkotmány 57. § (2) bek. (az ártatlanság vélelme): „A Magyar Köztársaságban senki sem 
tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem 
állapította meg.” 
477 Alkotmány 57. § (4) és Btk. 2. § A visszaható hatály tilalma a jogállamiságból ered, és a 
jogbiztonságot - előreláthatóságot, kiszámíthatóságot - szolgálja, melynek logikus előfeltétele a 
törvény elkövetéskori megismerhetősége. (ABH 1992, 87.) 
478 Az elévülés jogi tények kérdése, az elkövető akaratától független büntethetőséget megszüntető ok 
(Btk. 32. § b) pont). Az elévülés nem változtat az elkövető bűnösségén, az elkövetett bűncselekmény 
továbbra is bűncselekmény marad. 
479 ABH 1992, 88. Az állam terhére esik, ha a bűnüldöző szervek rosszul felszereltek, a tagjai 
hanyagok, korruptak vagy bűnpártolók.  
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elvének megfelelően – a már elévült bűncselekmény büntethetősége nem 

éleszthető fel. A büntethetőséget felélesztő törvény sérti a jogbiztonságot, és 

áttöri az állami büntető hatalom korlátozottságának elvét, valamint ellentétes 

az Alkotmány 57. § (4) bekezdésével is. 

A törvényben rögzített rendes (minimális) elévülési idő általánosságban 

irányadó a bűncselekmények elkövetőire, ez az idő azonban – a hatóság általi 

félbeszakítás vagy az eljárás felfüggesztése (nyugvás) folytán – az egyedi 

ügyekben meghosszabbodhat.480 Amennyiben törvény hosszabbítja meg a még 

el nem telt elévülési időt, az egyrészt minden elkövetőre vonatkozik, még 

akkor is, ha nem folyik ellenük eljárás, másrészt a hatósági eljárási 

cselekménnyel való meghosszabbítás a törvénnyel meghosszabbított időhöz 

adódhat, vagyis mindenképp súlyosabb elbírálást eredményez.481 A 

büntethetőség megszűnése a minimális elévülési időn belül nem garantált, az 

elévülési idő számításának szabályai azonban nem módosulhatnak az elkövető 

hátrányára az elévülés ideje alatt.  

A törvény azt sem állapíthatja meg utólag, hogy a már elévült 

bűncselekmények elévülése olyan ok miatt nyugodott, amely az elévülési idő 

alatt hatályos jogban nem volt nyugvási okként rögzítve. 

Az elévülési törvény újból megindítja egyes bűncselekmények elévülését 

akkor, „ha az állam politikai okból nem érvényesítette büntető igényét.” 

Többértelműsége és határozatlansága miatt ez a feltétel sérti a jogbiztonság 

követelményét, ezért alkotmányellenesnek minősítették.482  

Az Alkotmánybíróság mindemellett utalt rá, hogy 1944. december 21. 

után léteztek olyan jogszabályok (a legfőbb ügyész, illetve a belügyminiszter 

utasításai a párt központi szervei által hozott határozatok végrehajtására), 
                                                        
480 Btk. 35. § (1) Az elévülést félbeszakítja a büntető ügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen 
a bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés 
határideje ismét elkezdődik. 
(2) Ha a büntetőeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető 
ismeretlen helyen tartózkodik vagy elmebeteg lett. 
(3) Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
481 Garanciális szempontból tehát nincs különbség az elévülési idő törvénnyel való újraindítása, illetve 
meghosszabbítása (felemelése) között, mindkét megoldás alkotmányellenesnek minősül. 
482 Sem a „politikai ok”, sem a „büntető igény nem érvényesítésének” a jelentését nem lehet pontosan 
meghatározni (mi és milyen értékrendhez képest minősül politikai oknak).  
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melyek szerint bizonyos személyi kör és bűncselekmények tekintetében csak 

az illetékes pártszervek hozzájárulásával lehetett büntetőeljárást indítani.483 „A 

jogalkalmazó feladata az egyes eljárásokban elbírálni, hogy az ilyen utasítások 

alapján hozott határozatok az adott ügy elévülésére milyen hatással voltak.”484  

 A törvényben felsorolt bűncselekmények egyike a hazaárulás bűntette. 

Ezen állam elleni bűncselekmény által védett jogtárgy az egyes politikai 

rendszerekben eltérő értéktartalommal bír. A ma hazaárulásnak számító 

cselekmények egy része az elkövetéskor hatályos szabályok alapján nem 

minősült annak, ezért nem is üldözhették. A törvény így lényegében az új 

bűncselekményi tényállást a korábban elkövetett cselekményekre is 

alkalmazni rendeli, ami a visszaható hatályú jogalkotás alkotmányos tilalmába 

ütközik.485  

 Az Alkotmánybíróság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az 

Alkotmány 57. § (4) bekezdésében rögzített nullum crimen / nulla poena sine 

lege elvek magukban foglalják a büntetőjogi felelősségre vonás egészének 

alkotmányosságát. A – jogállamiság, jogbiztonság elvéből is levezethető – 

súlyosabb elbírálást eredményező büntető törvény visszaható hatályának 

tilalmára figyelemmel mind a már elévült bűncselekmények 

büntethetőségének felélesztését, mind a még el nem évült bűncselekmények 

elévülési idejének törvényi meghosszabbítását alkotmányellenesnek 

minősítették.486 

 

 
                                                        
483 Az MSZMP Politikai Bizottsága még 1984-ben is hozott olyan határozatot, amely szerint a párt 
legmagasabb funkcionáriusai ellen csak bizonyos pártszervek hozzájárulásával indítható 
büntetőeljárás. (Bárd, 1992, 30. o.) 
484 ABH 1992, 93. A testület ezáltal tulajdonképpen a konkrét ügyekben eljáró jogalkalmazók (az 
ügyészségek, illetve a bíróságok) feladatává tette, hogy – külön törvényi előírás nélkül is – 
megállapítsák az elévülés esetleges nyugvását. A gyakorlatban ezt a megoldást, amely véleményem 
szerint szintén sértette volna a jogbiztonságot, nem alkalmazták.  
485 A törvény csak három súlyos bűncselekmény elévülését éleszti fel, és a három bűncselekmény 
elkövetői közül csupán a politikai okból nem üldözöttek büntethetőségének elévülését indítja újra. Ez 
kétszeres megkülönböztetést jelent az elkövetőkre nézve, ami sérti az Alkotmány 70/A. §-ában foglalt 
diszkrimináció tilalmát. 
486 A testület az elévülést „az állam és a jog kiszámíthatóságának szemszögéből” közelítette meg, az 
elkövető szubjektív várakozását nem vizsgálta, ezért nem térti ki a valódi és a nem valódi visszaható 
hatály közötti különbségre. Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon; 
Osiris, Bp. 2001, 544. o. 
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3. 4. 4. A büntetőjogi felelősségre vonást célzó újabb jogalkotási kísérletek  

 

 A határozat kihirdetésének másnapján az MDF ügyvezető elnöksége 

közleményt tett közzé, mely szerint „az Alkotmánybíróság állásfoglalása 

jogilag megkérdőjelezhetetlen, de erkölcsileg elfogadhatatlan…Az MDF soha 

nem nyugodhat bele olyan jogi állapotba, amely a gyilkosokat, bűnösöket futni 

hagyja.”487 Ennek jegyében - kormánypárti oldalon - további 

törvényjavaslatok születtek a büntetőjogi felelősségre vonás lehetőségének 

megteremtése érdekében. 

Zétényi Zsolt 1992 szeptemberében egy újabb törvényjavaslatot és egy 

országgyűlési állásfoglalás-tervezetet nyújtott be egyes büntetőeljárási 

szabályok kiegészítéséről, valamint a büntethetőség elévülésének 

értelmezéséről.488 A törvényjavaslat az ismertetett alkotmánybírósági határozat 

indokolásának azon – dőlt betűvel kiemelt – mondatából indult ki, hogy 

„egyedül a bíróság állapíthatja meg jogerősen, az ügyre és mindenkire 

irányadóan, hogy egy adott bűncselekmény büntethetősége elévült-e.”489 A 

javaslat indokolása szerint az elmúlt rendszerben nem üldözött 

bűncselekmények elkövetőinek üldözése – bizonyos esetekben megbüntetése 

– és az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak érvényre juttatása 

érdekében szükséges a büntetőeljárási törvény módosítása.490  

A kormány 1992. október 30-án elkészült igazságtételi tervezete „az 1956. 

októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes cselekményekkel 

kapcsolatos eljárásról” elévülhetetlen háborús és emberiség elleni bűntettnek 

                                                        
487 Juhász, 1993, 36. o. Az elévülési törvény kudarca után az igazságügy-miniszter négy jogászt 
(Békés Imrét, Földvári Józsefet, Jobbágyi Gábort és Király Tibort) bízott meg a büntetőjogi 
igazságtétel további lehetőségeinek feltárásával. 
488 Zétényi, 1994, 461-462. és 530. o.  
489 ABH 1992, 88. Az indokolás következő mondatai ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az elévülési 
idő számítására az elkövetéskor hatályos törvény irányadó, kivéve, ha az elbíráláskor hatályos szabály 
kedvezőbb az elkövetőre. A törvényhozó egyedüli lehetősége az elévülés utólagos módosítására az, 
hogy kedvezőbb szabályokat állapít meg. 
490 Zétényi, 1994, 462-463. A javaslatot a Be.-hez képest lex specialisnak tekintette.  
Kahler Frigyes is hasonló következtetésre jutott: Miután az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az 
elévülés nem változtat az elkövető bűnösségén, lehetővé kell tenni, hogy a bíróságok a 
büntetőeljárások lefolytatása után megállapíthassák a már elévült bűncselekmények elkövetését: a 
bűnösséget és a minősítést. Ehhez azonban elengedhetetlen a Be. módosítása. (Kahler, 1992, 398. o.) 
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minősítette a fenti cselekményeket.491  

A KDNP eközben önálló törvényjavaslatot dolgozott ki „az 1956. október 23-

át követő időszakban Magyarországon elkövetett, az emberiség békéje és 

biztonsága elleni bűncselekmények büntethetőségéről.” Az 1992. 

novemberében benyújtott javaslatot az országgyűlés napirendre vette, 

tárgyalni is kezdte, de a végszavazásra nem került sor.492  

 Az Országgyűlés 1993. február 16-án elfogadta mind a kormány, mind 

Zétényi Zsolt törvényjavaslatát, valamint az elévülésről szóló elvi 

állásfoglalást, „anélkül, hogy az előző napi részletes vitán akár csak egyetlen 

felszólaló akadt volna.”493 

 

A büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló 1/1993. (II. 27.) 

OGY elvi állásfoglalás leszögezte, hogy 1944 decembere és 1989 októbere 

között a hatályos büntetőeljárási törvények – a törvény előtti egyenlőség 

elvéből fakadóan – a hatóságok kötelezettségévé tették a bűncselekmények 

üldözését.  

„Jogilag nem tekinthető releváns időmúlásnak a bűncselekmény elkövetése 

szempontjából az az időszak, amely alatt az állam hatáskörrel rendelkező 

szerve nem él az Alkotmányban és az alkotmányos törvényekben kötelezően 

előírt büntető hatalmával, és ezzel a „törvény előtti egyenlőség” alkotmányos 

elvét sértve részlegesen szünetelteti az igazságszolgáltatást. A bűn üldözésére 

vonatkozó jogszabályi parancs hatályosulása tehát feltétele annak, hogy a 

naturális időmúlás jogi hatással járó ténnyé - elévüléssé - változzon.”  

Azokban az esetekben, amikor jogon kívüli elemek (pl. párthatározatok), az 

alkotmányos törvényekkel ellentétes alacsonyrendű jogszabályok (titkos 

utasítások) – az állam bűnüldözési kötelezettségét megszegve – a bűnüldözési 

parancsot kiiktatják, vagy egyébként törvényes ok nélkül mellőzik a 

büntetőjogi felelősségre vonást, akkor az elévülést eredményező joghatás nem 

                                                        
491 Juhász, 1993, 37. o., Zétényi, 1994, 530. o. 
492 Juhász, 1993, 37. o. A javaslat szerint az 1963. április 3-ig elkövetett súlyos bűncselekmények 
(gyilkosság, kínzás, deportálás) nem évülhetnek el. (Zétényi, 1994, 530. o.) 
493 Juhász, 1993, 38. o. A kormánypártok támogatták a javaslatokat, az MSZP elutasította, a Fidesz és 
az SZDSZ a kormányjavaslatnál tartózkodott, a Zétényi-javaslatokra nemmel szavazott (39. o.). 
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jöhet létre. „Természetesen csak a jogalkalmazó döntheti el a konkrét ügyben, 

hogy az elévülés a fentiekre figyelemmel bekövetkezett-e vagy sem.” 

 

Az „Egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről” szóló törvény az 

alábbiakat mondta ki:  

„1. § A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 13. 

§-ának c) pontját, 127. §-a (1) bekezdésének b) pontját, a 131. §-át, 139. §-a 

(1) bekezdésének c) pontját, 145. § (2) bekezdésének d) pontját, 170. § (1) 

bekezdésének c) pontját, a 183. § (1) bekezdését, a 208. §-ának (1) bekezdését, 

a 213. §-ának a) pontját, a 214. §-át, a 250. §-ának I/a) pontját, a 252. §-ának 

(2) bekezdését, a 263. §-át, valamint a perújítási eljárásnak a XI. fejezetben írt 

szabályait a jelen törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ha az eljárás 

tárgya olyan bűntett, amelyet a törvény öt évet meghaladó szabadságvesztéssel 

vagy ennél súlyosabb büntetéssel rendel büntetni. 

2. § (1) Elévülés494 címén a nyomozást - beleértve a perújítási nyomozást is - 

megtagadni, illetve azt megszüntetni, vagy a terhelt terhére bejelentett 

perújítási indítványt elutasítani495 nem lehet. 

(2) Az ügyész a 145. § keretei között azzal az eltéréssel jár el, hogy az eljárást 

elévülés címén [Be. 145. § (2) bekezdés d) pontja] nem szüntetheti meg. 

3. § Vádirat, illetve perújítási indítvány benyújtása esetén [Be. 146. §-ának (1) 

bekezdése, 278. §-ának (1) bekezdése] a bíróság az eljárást a Be. VIII., IX., X. 

és XI. fejezetébe foglalt szabályok szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy 

elévülés címén [Be. 213. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 250. §-ának I/a) 

pontja] az eljárás nem szüntethető meg, és e címen a perújítási indítvány sem 

utasítható el. 

4. § (1) A tárgyalás eredményeként – amennyiben a bíróság az elévülést nem 

állapítja meg –, a Be. általános szabályai szerint jár el. 

                                                        
494 [az 1878. évi V. törvény 105. § 3. pontja, az 1950. évi II. törvény 24. § b) pontja és 25. §-a, az 
1961. évi V. törvény 30. §-ának b) pontja és 31. §-a, az 1978. évi IV. törvény 32. §-ának b) pontja és 
33-34. §-a] 
495 [Be. 276. §-ának (1) bekezdése a/2. pontja és (3) bekezdése, 279. §-ának (2) bekezdése, 281. §-
ának (1) bekezdése] 
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(2) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a büntethetőség elévült és egyéb okból 

nem kell az eljárást megszüntetni, vagy a Be. 214. §-ának (3) bekezdése 

alapján a vádlottat felmenteni, a bűncselekmény elkövetésének és az elévülés 

tényének megállapítása mellett az eljárást megszünteti. 

5. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba, és az ebben foglalt 

rendelkezéseket az 1995. december 31. napjáig megindított büntető ügyekben 

kell alkalmazni.” 

 

 „Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 

bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról” szóló törvény így rendelkezett: 

„1. § (1) A népbíráskodásról szóló, az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre 

emelt 81/1945. (II. 5.) ME rendeletnek az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelet 8. §-

ával megállapított 13. §-a 7. pontjában496 (BHÖ 84. pont g, alpontja) 

meghatározott, az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett 

bűncselekmények büntethetőségének elévülésével kapcsolatban az 1978. évi 

IV. törvény (Btk.) 33. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni.497 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetési tétele a Btk. 

2. §-ára figyelemmel – a 81/1945. (II. 5.) ME rendeletnek az 1440/1945. (V. 

1.) ME rendelet 9. §-ával módosított 14. §-ára (BHÖ 85. pontja) tekintettel – 

öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. 

2. § (1) A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. 

augusztus 12-én kelt, az 1954. évi 32. törvényerejű rendelettel kihirdetett 

nemzetközi egyezmények közül  

a) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 

12-én kelt Egyezmény 3. cikkének 1. pontja alapján az Egyezmény 130. 

cikkében,498 

                                                        
496 13. § Háborús bűnös az is, 
7. aki bármilyen formában olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg mozdított vagy mozdít 
elő, amely a népek háború utáni békéjének vagy együttműködésének megnehezítésére vagy 
megbontására, avagy nemzetközi viszály előidézésére alkalmas. 
497 Btk. 33. § (2) „Nem évül el az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 
1.) ME számú rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME számú rendelet 11. és 13. §-
ában meghatározott háborús bűntettek és az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet) 
büntethetősége.” 
498 130. cikk: „Az előző cikkben említett súlyos jogsértésnek az alábbi tényállások bármelyikét 



 158 

b) a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 3. cikkének 1. pontja alapján az 

Egyezmény 147. cikkében499 súlyos jogsértésként meghatározott, az 1956. 

októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett bűncselekmények 

büntethetőségének elévülésével kapcsolatban – a háborús és az emberiség 

elleni bűntettek elévülésének kizárásáról az ENSZ közgyűlése által New 

Yorkban, 1968. november 26-án elfogadott, az 1971. évi 1. törvényerejű 

rendelettel kihirdetett nemzetközi Egyezmény 1. cikke a) pontjára500 is 

figyelemmel – a Btk. 33. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények büntetési tétele a Btk. 2. §-

ára figyelemmel 

a) a szándékos emberölés tényállása esetében - az 1878. évi V. törvény 278. és 

279. §-ára (BHÖ 349. és 351. pontja), a Btk. 166. §-ának (1) és (2) 

bekezdésében foglalt megkülönböztetésre tekintettel - öt évtől tizenöt évig, 

illetőleg tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés; 

b) a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai kísérleteket is, a 

nagy fájdalom szándékos előidézése és a testi épség vagy egészség elleni 

súlyos merénylet elkövetése tényállásai esetében - az 1878. évi V. törvény 

303-305. §-ára (BHÖ 362-364. pontja), illetőleg a Btk. 170. §-ának (3)-(6) 
                                                                                                                                                             
kimerítő cselekmények tekintendők, ha azokat a jelen Egyezmény által védett személyek vagy dolgok 
ellen követik el: szándékos emberölés, a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai 
kísérleteket, nagy fájdalom szándékos előidézése, vagy a testi épség, illetve az egészség súlyos 
megsértése, hadifogolynak az ellenséges Hatalom fegyveres erőiben való szolgálatra kényszerítése, 
vagy a hadifogolynak a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő tisztességes és szabályos 
eljáráshoz való jogától történő megfosztása.”  
499 147. cikk: „Az előző cikkben említett súlyos jogsértésnek az alábbi tényállások bármelyikét 
kimerítő cselekmények tekintendők, ha azokat a jelen egyezmény által védett személyek vagy dolgok 
ellen követik el: a szándékos emberölés, a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai 
kísérleteket, nagy fájdalom szándékos előidézése, vagy a testi épség, illetve egészség súlyos 
megsértése, a védett személy jogellenes elhurcolása vagy áthelyezése, illetve jogellenes fogva tartása, 
a védett személynek az ellenséges Hatalom fegyveres erőiben való szolgálatra kényszerítése, illetve a 
védett személynek a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő tisztességes és szabályos eljáráshoz 
való jogától való megfosztása, túszok szedése, vagyontárgyaknak a katonai szükség által nem 
indokolt, nagymérvű, jogellenes és önkényes megsemmisítése, illetve eltulajdonítása.” 
500 New York-i Egyezmény 1. cikk: „Függetlenül elkövetésük időpontjától nem évülhetnek el a 
következő bűncselekmények: 
a) A Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróságnak az 1945. évi augusztus hó 8. napján kelt 
Alapokmányában meghatározott és az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének az 1946. évi 
február hó 13. napján kelt 3/I/ számú és az 1946. évi december hó 11. napján kelt 95/I/ számú 
határozataival megerősített háborús bűntettek, különösen azok, amelyeket a háború áldozatainak 
védelméről szóló, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt genfi egyezmények "súlyos jogsértések"-
ként sorolnak fel;” 
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bekezdésére tekintettel - hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés; 

c) a hadifoglyoknak vagy védett személyeknek az ellenséges hatalom 

fegyveres erőiben szolgálatra kényszerítése, a hadifoglyoknak vagy védett 

személyeknek attól a jogától való megfosztása, hogy a jelen egyezmény 

rendelkezéseinek megfelelő szabályos és pártatlan eljárás alapján ítéljenek 

felette, a törvénytelen elhurcolás vagy áthelyezés, a törvénytelen visszatartás 

és a túszok szedése tényállásai esetében - az 1878. évi V. törvény 324-325. §-

ára (BHÖ 379-381. pontja), illetőleg a Btk. 175. §-ára tekintettel - hat hónaptól 

három évig, a sértett halála esetén a Btk. 166. §-ának (4) bekezdésére 

tekintettel - öt évig terjedő szabadságvesztés; 

d) a vagyontárgyaknak a katonai szükség által nem indokolt, nagymérvű, 

törvénytelen és önkényes megsemmisítése és eltulajdonítása tényállása 

esetében - az 1878. évi V. törvény 344-349. §-ára és az 1948. évi XLVIII. 

törvény 35. §-ának (1) bekezdésére (BHÖ 433-437. pontja), a Btk. 321. §-ában 

foglalt megkülönböztetésre tekintettel – két évtől nyolc évig, öt évtől tíz évig, 

illetőleg öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.501  

3. § (1) Az 1-2. §-ban felsorolt bűncselekmények miatt  

a) a nyomozásra kizárólag a Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal 

b) a bírósági eljárásra kizárólag a Fővárosi Bíróság illetékes. 

(2) Az 1-2. §-ban felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásra 

egyebekben a büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény rendelkezései az 

irányadók.  

4. § Ez a törvény a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba.” 

 

A köztársasági elnök azonban ezeket a törvényeket sem hirdette ki; 

ismét előzetes alkotmányossági vizsgálatot kezdeményezett az 

Alkotmánybíróságnál. Az elvi állásfoglalást pedig országgyűlési képviselők 

támadták meg az Alkotmánybíróság előtt. 

 

 
                                                        
501 A genfi egyezmények hivatkozott cikkeiben felsorolt súlyos jogsértésekhez rendelték a Csemegi-
kódex, illetve a hatályos Btk. egyes büntetési tételeit. 
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3. 4. 5. Az Alkotmánybíróság 41/1993. (VI. 30.) és 42/1993. (VI. 30.) AB 

határozatai 

 

Az Alkotmánybíróság 41/1993. (VI. 30.) AB határozatában 

megsemmisítette a büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló 1/1993. 

(II. 27.) OGY elvi állásfoglalást, mert sérti a jogbiztonság követelményét, 

valamint a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkotmányos büntetőjogi 

tilalmát. Leszögezték, hogy az Országgyűlés törvényértelmezése csak a 

parlamentre és szerveire lehet kötelező. 

A testület szerint az „állásfoglalás címzettjei kétségtelenül a büntető 

ügyekben eljáró hatóságok.”502 A hatalmi ágak elválasztásának elvéből 

következik, hogy az Országgyűlés jogszabálynak nem minősülő 

jogértelmezése a bíróságokra és más jogalkalmazó szervekre nem kötelező. Az 

állásfoglalás formai szempontból sérti a jogbiztonság követelményét, valamint 

az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdését, mert alapvető jogokat nem 

törvényben, hanem elvi állásfoglalásban szabályozott.  

Az állásfoglalás tartalmilag nem is jogértelmezés, hanem valójában visszaható 

hatályú büntető jogalkotás, mely „az elévülés intézményét átértelmezi, az 

elévülés új, általános feltételeként - az időmúláson kívül - az állam 

bűnüldözési kötelezettségét is megszabja.”503 A testület megállapította, hogy 

az állásfoglalás tételei az ugyanebben a tárgyban hozott 11/1992. (III. 5.) AB 

határozattal ellentétesek, és leszögezte, hogy az Alkotmánybíróság határozatai 

mindenkire nézve kötelezőek.  

  

Zlinszky János alkotmánybíró különvéleményt fűzött a határozathoz, 

mely szerint az elvi állásfoglalás nem alkotmányellenes.  

A jogszabályok értelmezésére szolgáló elvi állásfoglalást az 1987. évi XI. 

törvény (Jat.) 54. §-a az állami irányítás egyéb jogi eszközei, ezen belül a jogi 

                                                        
502 ABH 1993, 294. 
503 ABH 1993, 294. 
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iránymutatások között szabályozza.504 A jogszabály-értelmezésnek – kötelező 

ereje alapján – két típusa különböztethető meg: az Alkotmánybíróság 

mindenkire nézve kötelező alkotmányértelmezése, illetve a Legfelsőbb 

Bíróságnak a bíróságok számára kötelező irányelvei és elvi döntései, valamint 

az állam központi szervei által kibocsátható jogi iránymutatások, melyek 

kötelező erővel nem rendelkeznek.  

A vizsgált állásfoglalás jogi kötelező erővel szintén nem bír, ezért formailag 

nem sértheti sem az Alkotmányt, sem más jogszabályt. Az állásfoglalás az 

Országgyűlés többségének véleményét rögzítve értékeli a múlt rendszer belső 

jogának ellentmondásait, az abban foglalt jogszabály-értelmezést bárki 

szabadon figyelembe veheti, vagy figyelmen kívül hagyhatja. „A bíróságok 

törvényértelmezési szabadságát a határozat nem korlátozza, 

visszamenőlegesen normát nem alkot, ezért az Alkotmányba nem ütközik.”505 

 Magam részéről Zlinszky János különvéleményével értek egyet: az 

Alkotmánybíróságnak az indítványok elutasítása mellett – az állásfoglalás 

megsemmisítése nélkül – kellett volna kifejtenie az ellenérveit.506  

 

A 42/1993. (VI. 30.) AB határozat ugyancsak alkotmányellenesnek 

minősítette az egyes büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló törvényt. 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény ellentétes a jogbiztonság 

követelményével, valamint az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésével; 

tartalmilag  súlyosabb visszaható hatályú büntető jogalkotást jelent, nem felel 

meg a büntetőjogi legalitás alkotmányos elvének; a perújítás esetére 

vonatkozó rendelkezései pedig sértik a jogerő intézményét.507  

Az elévülés a büntetőeljárás megindításának alapvető, garanciális 
                                                        
504 Jat. 54. § „Az Országgyűlés és a Kormány a jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezheti. Ezt 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.” 
505 ABH 1993, 299. 
506 A különvélemény azon megállapításával, miszerint „az Országgyűlés 1945 óta létező általános 
érvényű elévülési akadályt értelmez” (ti. az Nbr. 9. §-át), nem értek egyet, hiszen az állásfoglalás az 
elévülési szabályok változásának ismertetésekor egyáltalán nem említi az Nbr. vonatkozó 
rendelkezését. 
507 Zlinszky János ehhez a határozathoz is különvéleményt fűzött, úgy ítélve meg a törvényt, hogy 
„noha több vonatkozásban kimunkálatlan és felvet kétségeket az eljárás egyes részletkérdéseiben, nem 
sérti az alkotmányos büntetőjogot.” (ABH 1993, 309.) Ebben az esetben a határozatban foglalt 
többségi véleménnyel értek egyet.  
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akadálya, amit a hatóságok az eljárás minden szakaszában, hivatalból 

kötelesek figyelembe venni.508 Ezt a büntetőjog ultima ratio jellege indokolja: 

„a büntetőeljárás nem csupán a terhelt, hanem kívülálló személyek alapvető 

jogaiba való beavatkozást, az eljárásban való közreműködésre, illetve eljárási 

cselekmények eltűrésére kényszerítést tesz lehetővé.”509 

Az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdése védik az egyént az állami 

büntetőhatalom eszközeinek önkényes alkalmazásával szemben. „Visszaélés 

lenne az állam büntető hatalmával, ha a büntetőeljárás szükségképpen 

jogkorlátozó eszközrendszerét a büntetőjogi felelősségre vonás célja nélkül 

alkalmaznák.”510 Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése is csak a vádemelést 

követően biztosít jogot a bírósági eljáráshoz.511 

A törvény kötelezővé teszi a terhelt terhére perújítási indítvány benyújtását, 

illetve a perújítás elrendelését és tárgyalás kitűzését. A rendkívüli jogorvoslati 

eszköz alkalmazásának kiterjesztése az elévülési időn túlra sérti a 

jogállamiság lényegi elemét alkotó jogintézmény, a jogerő tiszteletének 

követelményét.512 

 

3. 4. 6. Az Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) és 36/1996. (IX. 4.) AB 

határozatai 

 

  Az Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) AB határozatának rendelkező 

részében – az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének és 57. § (4) bekezdésének 

sérelme miatt – megállapította a törvény 1. §-ának alkotmányellenességét: a 
                                                        
508 1973. évi I. törvény (Be.) 13. § „Büntetőeljárást nem lehet indítani, és a már megindult eljárást meg 
kell szüntetni vagy felmentő ítéletet kell hozni, ha c) büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll 
fenn,” 
509 ABH, 1993, 303. A büntetőeljárás folytatása az egyén alapvető alkotmányos jogainak (személyes 
szabadságának, szabad mozgáshoz és a tartózkodási helye szabad megválasztásához, lakóhelye vagy 
az ország elhagyásához való jogának, a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok 
és a személyes adatok védelméhez való jogának) korlátozásával járhat. 
510 ABH 1993, 303. 
511 Alkotmány 57. § (1) „A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádat…a törvény által felállított, független és pártatlan bíróság 
igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”  
A strasbourgi gyakorlat sem ismeri el a büntetőeljárás, illetve a bírósági tárgyalás kikényszerítésének 
jogát az Egyezmény 6. cikk 1. pontjával (fair eljárás elve) összefüggésben. 
512 A 9/1992. (I. 30.) AB határozat szerint „a jogerős határozatok megváltoztathatatlanságához és 
irányadó voltához alapvető alkotmányos érdek fűződik.” (ABH 1992, 66.) 
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büntethetőség elévülését ugyanis csak azokra a bűncselekményekre nézve 

lehet kizárni, melyek az elkövetés idején hatályos magyar jog szerint nem 

évülnek el, „kivéve, ha az adott tényállást a nemzetközi jog háborús vagy az 

emberiség elleni bűncselekménynek minősíti, el nem évülését kimondja vagy 

lehetővé teszi, és Magyarországot az elévülés kizárására nemzetközi 

kötelezettség terheli.”513 

A törvény 2. §-át a testület bizonyos keretek között nyilvánította 

alkotmányosnak: kimondva, hogy egyes, a nemzetközi jogban meghatározott 

bűncselekmények – az 1949. augusztus 12-én kelt genfi egyezmények közös 

2. cikke szerinti nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés esetén elkövetett 

„súlyos jogsértések”, valamint a genfi egyezmények közös 3. cikkében foglalt, 

nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés esetén tiltott cselekmények – 

a magyar jog elévülési szabályaira tekintet nélkül nem évülhetnek el.514 

  

Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése kimondja: „A Magyar Köztársaság 

jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, 

biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog 

összhangját.” 

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy a nemzetközi 

jog általánosan elismert szabályai – mint a Magyar Köztársaság által 

alkotmányosan vállalt kötelezettségek – „automatikusan”, külön átvétel 

(transzformáció), illetve kihirdetés nélkül is a belső jog részét képezik.  

A Magyar Köztársaság részt vesz a nemzetek közösségében, ezért meg kell 

teremtenie a – nemzetközi szerződésekben, illetve az Alkotmányban vállalt – 

nemzetközi jogi kötelezettségek és a magyar jog összhangját. „Ebből 

következik, hogy az Alkotmányt és a belső jogot úgy kell értelmezni, hogy a 

nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai valóban érvényesüljenek.”515 

                                                        
513 ABH 1993, 323. 
514 Az 1949-ben elfogadott négy genfi egyezmény (a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei 
helyzetének javításáról, a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról, a 
hadifoglyokkal való bánásmódról, valamint a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 
egyezmények) „közös” 2. és 3. cikke mind a négy egyezményben azonos szöveggel szerepel. A közös 
cikkek ismertetését lásd az 527. és 528. lábjegyzetekben. 
515 ABH 1993, 327. 
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 A háborús és az emberiség elleni bűncselekmények kategóriáját, illetve 

tényállásait a nemzetek közössége alkotta meg a második világháborút 

követően, a nemzetközi közösség alapjainak védelmében. Ezek a 

bűncselekmények ugyanis az egész emberiséget veszélyeztetették, elkövetőit 

az emberi nem ellenségeinek tekintették.  

A nemzetközi jog – az egyénekkel szembeni büntetőjogi felelősség 

megállapítása és nemzetközi büntetőbíróságok felállítása révén – valójában a 

szuverén államok büntetőhatalmának gyakorlását korlátozza. A nemzetközi 

békét és biztonságot, illetve az egész emberiséget fenyegető háborús és az 

emberiség elleni bűncselekmények büntethetősége nem lehet az egyes államok 

aktuális büntetőpolitikájának függvénye. Ha egy állam be akar kerülni a 

nemzetek közösségébe, vállalnia kell ezeknek a bűncselekményeknek az 

üldözését. 

  A bűncselekmények üldözésére a nemzetközi jogban is csak bizonyos 

garanciák betartása mellett kerülhet sor. A nullum crimen sine lege elv úgy 

érvényesül, hogy bizonyos cselekedeteket a nemzetközi szokásjog, a civilizált 

nemzetek, illetve a nemzetek közössége által elismert jogelvek nyilvánítanak 

bűncselekménynek, tekintet nélkül arra, hogy az egyes országok belső jogában 

az adott cselekmények bűncselekménynek minősülnek-e, vagy hogy a 

vonatkozó nemzetközi egyezményeket kihirdették-e.516 Ez a belső jog 

szempontjából egyértelműen visszamenőleges jogalkotást jelent, és áttöri a 

nullum crimen / nulla poena sine lege alapelvek érvényesülését: az adott 

„cselekményeket a nemzetközi jognak kellett az elkövetés idején büntetendővé 

nyilvánítania, és nem a belső jognak.”517  

 
                                                        
516 Az emberiség elleni bűncselekmények tényállásának a nemzeti jogoktól való függetlenséget a 
Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék Alapszabálya 6. cikkének c) pontja deklarálta: 
bűncselekménynek minősítve a felsorolt cselekményeket, akár sértették annak az országnak a belső 
jogát, ahol elkövették őket, akár nem. A nemzetközi jogfejlődés fokozatosan eloldotta ezt a 
bűncselekményt a háborús kontextustól. 
A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 15. cikkének 1. pontja a nullum crimen / 
nulla poena sine lege elvek feltétlen követését írja elő a tagállamok számára. A 15. cikk 2. pontja 
ennek ellenére lehetővé teszi a sui generis nemzetközi jogi bűncselekmények üldözését a tagállamok 
számára akkor is, ha azok tényállása az elkövetés idején nem szerepelt a belső jogukban.  
517 ABH 1993, 331. Ez alól „csak” a második világháború során elkövetett háborús és emberiség 
elleni bűncselekmények jelentettek kivételt.  
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A háborús és az emberiség elleni bűntettekre vonatkozó normák 

kétségkívül a nemzetközi szokásjog részének, a nemzetközi jog olyan 

általánosan elfogadott, kogens szabályainak minősíthetők, melyek a magyar 

jogban külön adaptáció nélkül is érvényesülnek, és a belső joggal összhangban 

alkalmazandók. A közvetlenül az Alkotmányban vállalt nemzetközi jogi 

kötelezettségek nem teljesítése a nullum crimen et nulla poena sine lege elvre 

való hivatkozás alapján így az Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdését sértené. 

Az Alkotmány 57. §-ának (4) bekezdésével fennálló ellentét csak látszólagos: 

„nem a nullum crimen elve törik itt meg, hanem annak a belső jogra való 

szorítása.”518 A nemzetközi jog kogens szabályaival szemben az eltérő 

tartalmú belső normák nem érvényesülhetnek, ezért az Alkotmány 7. § (1) és 

57. § (4) bekezdését egymásra tekintettel kell értelmezni. 

 

A nemzetközi jog általánosan elismert szabályait tartalmazó 

egyezmények, illetve dokumentumok időben nem korlátozzák a háborús és az 

emberiség elleni bűncselekmények üldözését. A második világháborút 

követően – a nürnbergi és a tokiói eljárás kivételével – az egyes államok belső 

joga alapján üldözték ezeket a bűncselekményeket, majd az elévülési idő 

eltelte előtt törvényben meghosszabbították vagy kizárták az elévülésüket. A 

háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról szóló 1968-

as New York-i ENSZ Egyezmény a belső jogból fakadó bizonytalanságok 

felszámolása érdekében – elkövetésük időpontjától, valamint attól függetlenül, 

hogy sértették-e annak az országnak a belső jogát, ahol elkövették őket – 

elévülhetetlennek minősítette az egyezmény 1. cikkében felsorolt háborús és 

az emberiség elleni bűncselekményeket.519 „Az egyezmény tehát e 

bűncselekmények szabályozásának jellemző vonását, a büntethetőségnek a 

belső jogoktól való függetlenségét a büntethetőség időtartamára is 

kiterjeszti.”520 

A New York-i Egyezmény nem tekinthető ugyan a nemzetközi jog általánosan 

                                                        
518 ABH 1993, 333. 
519 Az egyezmény teljes szövege a Függelék V. részében megtalálható. 
520 ABH 1993, 335. 
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elismert szabályának, de az egyezményhez csatlakozó államok - 

visszamenőlegesen is - nemzetközi jogi kötelezettséget vállaltak a háborús és 

emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárására.521 Az egyezményt csak az 

akkori szocialista országok, valamint latin-amerikai, afrikai és ázsiai országok 

ratifikálták.522 Magyarország az 1971. évi 1. tvr.-rel hirdette ki az egyezményt. 

 Miután az alapvető kérdésben – a nemzetközi jog érvényesülése a belső 

joggal szemben – az Alkotmánybíróság nem állapított meg 

alkotmányellenességet, az el nem évülés, mint járulékos kötelezettségvállalás 

vonatkozásában sem állapítható meg ellentét az Alkotmány 57. §-ának (4) 

bekezdésével.523  

  

A nemzetközi büntetőjog szabályai kizárólag a nemzetközi jogban előírt 

feltételek és tényállások esetén alkalmazhatók.524 A vizsgált törvény 1. §-ában 

meghatározott bűncselekményt azonban nem lehet a nemzetközi jog szerinti 

háborús bűncselekménynek minősíteni, a háborús és az emberiség elleni 

bűncselekmények elkövetési magatartásait pontosan rögzítő, kogens 

nemzetközi dokumentumok ugyanis nem tartalmaznak ilyen tényállást.525  

                                                        
521 4. cikk „Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a vonatkozó alkotmányos 
rendelkezéseikkel összhangban megteszik mindazokat a törvényhozási vagy egyéb intézkedéseket, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy az Egyezmény I. és II. cikkében említett bűntettek tekintetében a 
büntethetőség és a büntetés végrehajtásának elévülését kizárják, illetve ahol ilyen elévülés van, azt 
eltöröljék.” 
522 1974-ben, az Európa Tanács keretében is kidolgoztak egy egyezményt az elévülés kizárásáról a 
háborús és az emberiség elleni bűncselekmények tekintetében, amely csak 2003-ban lépett hatályba 
(European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to Crimes Against Humanity 
and War Crimes). http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/082.htm 
Az Egyezmény az alábbi bűncselekményekre terjed ki: emberiség elleni bűncselekmények a 
népirtásról szóló ENSZ egyezmény szerint; a genfi egyezményekben foglalt súlyos jogsértések (50., 
51., 130. és 147. cikk), valamint a háborúra vonatkozó, az Egyezmény hatályba lépésekor érvényes 
jogszabályok és szokásjogi szabályok más hasonló megsértése, feltéve mindkét esetben, ha a jogsértés 
különösen súlyos (ténybeli vagy nemzeközi elemei alapján, vagy az előrelátható következményei 
miatt); a nemzetközi jog szabályának vagy szokásának minden más megsértése miatt, amelyet ezt 
követően állapíthatnak meg, és amit az érintett szerződő fél külön deklarációval az Egyezmény 
hatálya alá tartozónak elfogad (1. cikk). Az Egyezmény a hatályba lépése után elkövetett 
bűncselekményekre, illetve azokra a bűncselekményekre alkalmazható, melyek esetén a hatályba 
lépésekor még nem telt el az elévülési idő (2. cikk). 
523 „Az el nem évülés szabályai szorosan kötődnek a háborús és az emberiség elleni bűncselekmények 
természetéhez.”(ABH 1993, 335.) 
524 Az emberölés például csak akkor számít emberiség elleni bűntettnek, ha „tömegesen”, illetve 
„széles körű és rendszeres támadás részeként” követték el. 
525 A nemzetközi humanitárius jogban szabályozott tényállások: a háború jogának és szokásainak 
megsértése (az 1907-es hágai egyezmény alapján, a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék 
értelmezésében); az akár nemzetközi, akár belső fegyveres konfliktusban a civil lakosság ellen 
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A törvény 1. §-ában foglalt bűncselekményre tehát a magyar jog elévülési 

szabályai vonatkoznak: az elkövetés idején – 1956. október-decemberében – 

viszont belső jogszabályaink nem rendelkeztek az elévülés kizárásáról. A Btk. 

33. § (2) bekezdése szerinti elévülhetetlenség alkalmazása e bűncselekményre 

nézve a visszaható hatályú jogalkotás garanciális tilalmába ütközik, és 

ellentétben áll az Alkotmány 57. § (4) és 7. § (1) bekezdésével. 

 A törvény 2. §-ának (1) bekezdésével kapcsolatban az 

Alkotmánybíróság rámutatott, hogy „a genfi egyezmények különböző 

személyi és tárgyi alkalmazási körre szóló rendelkezéseit egymásra 

vonatkoztatja, és az egyezményekben nem szereplő összefüggést létesít 

közöttük. Belső jogszabály nemzetközi szerződés tartalmát nem változtathatja 

meg.”526 A törvényben hivatkozott „súlyos jogsértések” a genfi egyezmények 

közös 2. cikkében megjelölt nemzetközi jellegű fegyveres összeütközések 

(háború vagy más fegyveres összeütközés, illetve megszállás) esetén 

merülhetnek fel,527 és csak az egyezményekben meghatározott védett 

személyekkel szemben követhetők el.  

A nem nemzetközi jellegű fegyveres konfliktusokra vonatkozóan az 

egyezmények közös 3. cikke tartalmazza azokat a magatartásokat, melyek 

elkövetése az ellenségeskedésben közvetlenül részt nem vevő személyek 

sérelmére „mindenkor és mindenütt” tiltott.528 Ezek a cselekmények az 

                                                                                                                                                             
elkövetett emberiség elleni bűncselekmények (a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék 
Alapokmánya és ítéletei szerint); a népirtás megelőzéséről és büntetéséről szóló 1948. évi 
egyezményben foglalt cselekmények; valamint az 1949-es genfi egyezményekben meghatározott 
„súlyos jogsértések”. (ABH 1993, 336.) 
526 ABH 1993, 337. 
527 Közös 2. cikk: „Azokon a rendelkezéseken kívül, amelyek béke idején is alkalmazandóak, a jelen 
Egyezmény alkalmazást nyer a két vagy több Magas Szerződő Fél között bekövetkező megüzent 
háború vagy minden más fegyveres összeütközés esetén, még ha a hadiállapot fennforgását közülük 
valamelyik nem is ismeri el.  
Az Egyezmény alkalmazást nyer valamely Magas Szerződő Fél területe egészének vagy egy részének 
bármilyen megszállása esetében is, még akkor is, ha ez a megszállás nem ütközik semmiféle katonai 
ellenállásba.”[…] 
528 Közös 3. cikk: „Valamely Magas Szerződő Fél területén keletkező nem nemzetközi jellegű 
fegyveres összeütközés esetén mindegyik összeütköző Fél köteles legalább az alábbi rendelkezéseket 
alkalmazni: 
1. Azokat a személyeket, akik az ellenségeskedésekben nem vesznek közvetlenül részt, ideértve a 
fegyveres erőknek azokat a tagjait, akik letették a fegyvert és azokat a személyeket, akik betegség, 
sebesülés, elfogatás miatt vagy más ok következtében harcképtelenné váltak, minden körülmények 
között, fajon, színen, valláson, hiten, nemen, születésen vagy vagyonon, valamint más hasonló 
ismérven alapuló bármely hátrányos megkülönböztetés nélkül emberséges bánásmódban kell 



 168 

emberiség elleni bűncselekménynek minősülnek. 

A testület végül kiemelte, hogy a háborús és az emberiség elleni 

bűncselekmények büntethetőségének a belső jogtól való függetlensége miatt 

az elkövetők egyéni büntetőjogi felelőssége a nemzetközi jog alapján fennállt, 

tekintet nélkül arra, hogy a genfi egyezmények szabályszerű kihirdetésére 

hazánkban nem került sor.529 

A törvény 2. §-a alkotmányellenessé nyilvánításának elkerülése 

érdekében az Alkotmánybíróság – határozata rendelkező részében – 

egyértelműen megjelölte azon bűncselekmények körét, melyek esetében a Btk. 

33. § (2) bekezdése alapján kizárható az elévülés. 

 

Bragyova András élesen bírálta a határozatot: A jogállam minimuma a 

tizenkét táblás törvények óta, hogy a jogrendszer bármely szabálya csak akkor 

lehet kötelező a „jogkereső közönség” számára, ha megfelelően kihirdetik, 

vagyis nyilvánosságra hozzák. Megítélése szerint „az Alkotmánybíróság 

túlságosan sok engedményt tett a nemzetközi jog javára az alkotmányos 

garanciák rovására;” nem vette kellően figyelembe a nemzetközi jog 

specifikumait, a nullum crimen elv feladásával pedig az egyénre hárította a 

nemzetközi jog betartásának felelősségét. A nullum crimen elv alóli 

„nemzetközi jogi kivételt alkotmányosan semmi nem igazolja, nemzetközi 

jogilag pedig semmi nem követeli meg.”530 

Felvetette azt a problémát is, hogy az Alkotmány 7. § (1) bekezdése csak 
                                                                                                                                                             
részesíteni.  
Ebből a célból mindenkor és mindenütt tilos a fent említett személyek tekintetében: a) az élet és a testi 
épség elleni merénylet, különösen bármely formában megnyilvánuló emberölés, megcsonkítás, 
kegyetlen bánásmód, kínzás; b) túszok szedése; c) az emberi méltóság megsértése, különösen a 
megalázó és lealacsonyító bánásmód; d) a szabályszerűen megalakított és a művelt népek részéről 
elengedhetetlennek elismert igazságszolgáltatási biztosítékok alapján működő bíróság által előzetesen 
meghozott ítélet nélkül kiszabott büntetés és annak végrehajtása. 
2. […]Az összeütköző Felek továbbá igyekezni fognak külön megállapodások útján egészben vagy 
részben hatályba léptetni a jelen Egyezmény egyéb rendelkezéseit is. Az előző rendelkezések 
alkalmazása nem érinti az összeütköző Felek jogi helyzetét.” 
„A súlyos jogsértések büntethetősége a 3. cikk alkalmazási körében tehát külön egyezményt igényel.” 
(ABH 1993, 337.) 
529 A genfi egyezményeket kihirdető 1954. évi 32. tvr. elfogadását követően az egyezmények teljes 
szövegének hivatalos fordítását csupán 1100 példányban adták ki 1955-ben, ami nyilvánvalóan nem 
felelt meg a tvr. által előírt és a külügyminiszter feladatává tett „legszélesebb körben való 
nyilvánosságra hozatal” követelményének.  
530 Bragyova, 1993, 223., 257. és 259. o. 
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1989. október 23. óta hatályos norma, a nem megfelelően kihirdetett genfi 

egyezmények – mint a nemzetközi jog közvetlenül alkalmazandó általános 

szabályai – tehát csak 1989 óta lehetnek részei a magyar jognak, ezért nem 

alkalmazhatók 1956-ra visszamenőleg.531 

 

 Az Országgyűlés 1993. október 19-én – az Alkotmánybíróság 53/1993. 

(X. 13.) AB határozatát követően egy héten belül, 217 igen szavazattal, 19 

tartózkodás mellett – elfogadta, a köztársasági elnök pedig aláírta az 1956. 

októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 

bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1993. évi XC. törvényt.532  

Balsai István, igazságügy-miniszter „kiütéses győzelemről” beszélt, 

ugyanakkor gyakorlatilag kizárta annak lehetőségét, hogy a szovjet katonákkal 

szemben is eljárás induljon.533  

A törvény alapján megindultak a büntetőeljárások, és nem jogerős bírói 

döntések is születtek, de 1995. november 8-án a Legfelsőbb Bíróság elnöke és 

a legfőbb ügyész indítványt nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz a törvény 

alkotmányellenességének utólagos vizsgálata érdekében, álláspontjuk szerint 

ugyanis a nemzetközi szerződéssel ellentétes törvény értelmezhetetlen és 

alkalmazhatatlan volt. 

 Az Alkotmánybíróság 36/1996. (IX. 4.) AB határozatában kimondta a 

törvény alkotmányellenességét, és a határozat kihirdetésének napjával 

megsemmisítette a jogszabályt. Az Országgyűlés ugyanis nem tett 

maradéktalanul eleget az Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) határozatában 

foglaltaknak: az 1993. február 16-án elfogadott, de ki nem hirdetett törvény 

alkotmányellenesnek minősített 1. §-át elhagyva a 2. § szövegét változatlan 

formában – az Alkotmánybíróság által megadott szempontokat figyelmen 

kívül hagyva – emelte törvényerőre.  

Az 1993. évi XC. törvény 1. §-a – az 53/1993. (X. 13.) AB 

                                                        
531 Bragyova András: A Legfelsőbb Bíróság tévedése; Fundamentum 2000/1. 108. o. 
532 Róth Miklós – Szerdahelyi Szabolcs: Kádár bűnös; Magyarok Világszövetsége, 2007. 10-11. o. A 
módosított törvényjavaslatot ezúttal nem a kormány, hanem 57 kormánypárti képviselő nyújtotta be. 
533 Juhász Gábor: Ítéletidő; Babus Endre: Nemzetközi jogálom, HVG 1993. október 23., 7. és 9. o. 
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határozatban kifejtett indokokra tekintettel – nincs összhangban a nemzetközi 

joggal, és az Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdésébe ütközik. Az 

Alkotmánybíróság ismételten kifejtette, hogy a genfi egyezmények közös 3. 

cikke a nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközések esetén tiltott 

magatartásokat állapítja meg, melyek csak részben azonosak a törvényben 

megjelölt genfi egyezmények 130. és 147. cikkében felsorolt „súlyos 

jogsértésekkel”. A 3. cikkben meghatározott bűncselekményekre ráadásul – a 

törvény hivatkozásával ellentétben – nem a New York-i Egyezmény 1. 

cikkének a) pontja vonatkozik, hanem a b) pont.534  

 Az 1956-ban elkövetett háborús és emberiség elleni bűntettek így a 

nemzetközi jog szabályai alapján nem évülhetnek el, és külön törvény nélkül 

is büntethetőek. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a nemzetközi jog 

pontosan rögzíti az egyes bűncselekmények tényállásait és büntethetőségük 

feltételeit. „Mindezen tényálláselemeknek és feltételeknek fenn kell állniuk 

ahhoz, hogy a hazai jog valamely bűncselekménye a nemzetközi jog szerint 

bűncselekménynek minősüljön.”535 

  

 Álláspontom szerint a genfi egyezmények közös 3. cikkébe ütköző 

„emberiség elleni bűncselekmények” elévülhetetlensége és üldözhetősége 

vitatható. A New York-i Egyezmény 1. cikkének b) pontja értelmében nem 

évülhetnek el azok az – akár háború, akár béke idején elkövetett – emberiség 

elleni bűntettek, melyeket a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék 

Alapokmánya (Charter) meghatározott, és az ENSZ Közgyűlése 3(I) és 95(I) 

számú határozataival megerősített;536 a fegyveres támadás vagy megszállás 

útján való elűzés és az apartheid politikából eredő embertelen cselekmények; 

valamint a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948. 

évi egyezményben meghatározott népirtás bűntette.537  

                                                        
534 A törvény 2. és 3. §-ai ugyan nem mondanak ellent az Alkotmánynak, de mivel szoros 
kapcsolatban vannak az 1. §-sal, a testület az egész törvényt megsemmisítette. 
535 ABH 1996, 121. 
536 A 3(I) határozat a háborús bűnösök kiadatását és megbüntetését írja elő, a 95(I) határozat pedig 
megerősíti a nemzetközi jognak a Charterben és a Törvényszék ítéletében elismert elveit.  
537 Az apartheid politikát az ENSZ Közgyűlésének 2202/XXI. számú határozata emberiség elleni 
bűncselekménynek minősítette, a népirtást pedig a 260/III. határozat a nemzetközi jogon alapuló 
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A Charter 6. cikkének c) pontja a Törvényszék hatáskörébe utalta az 

emberiség elleni bűncselekményeket: mégpedig a szándékos emberölést, a 

megsemmisítést (kiirtást), a rabszolgává tételt, a deportálást és más embertelen 

cselekményeket, melyeket bármely civil lakosság ellen, a háború előtt vagy 

alatt követnek el, vagy a politikai, faji vagy vallási alapú üldözéseket, 

melyeket a Törvényszék hatáskörébe tartozó bármely [háborús vagy béke 

elleni] bűncselekmények végrehajtása során vagy azokkal összefüggésben 

követnek el, függetlenül attól, hogy sértették-e az elkövetés helye szerinti 

ország belső jogát.538 Az Egyezmény tehát egyértelműen a nürnbergi 

alapokmányban és nem a genfi egyezmények közös 3. cikkében tiltott 

magatartásokra hivatkozik.539  

Az Alkotmánybíróság a nemzetközi humanitárius jog kogens szabályai között 

szintén a Charterben foglalt emberiség elleni bűncselekményeket sorolja fel, 

és nem a genfi egyezmények közös 3. cikkében tiltott cselekményeket,540 

mégis ez utóbbiak elévülhetetlenségét állapítja meg.  

Megítélésem szerint ennélfogva több mint kétséges, hogy a közös 3. 

cikkben tiltott magatartások a New York-i Egyezmény alapján „elévülhetetlen 

emberiség elleni bűncselekménynek” minősülhetnek. 

  

Bragyova András rámutatott, hogy a New Yorki-i Egyezményben a 

magyar állam arra vállalt nemzetközi jogi kötelezettséget, hogy megteszi 

mindazokat a törvényhozási intézkedéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy 

az Egyezményben felsorolt bűncselekmények tekintetében a büntethetőség és 

a büntetés-végrehajtás elévülést kizárják, illetve eltöröljék, nem pedig arra, 
                                                                                                                                                             
bűncselekménynek.  
538 A nemzetközi jognak a Charterben és a Törvényszék ítéletében elismert elveit 1950-ben hét elvben 
foglalta össze az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottsága. A 6. elv a nemzetközi jog alapján büntetendőnek 
nyilvánította a béke elleni, a háborús és az emberiség elleni bűncselekményeket. Az emberiség elleni 
bűncselekmények között felsorolt magatartások (illetve az üldözések) akkor minősülnek annak, ha az 
elkövetésük összefügg valamelyik béke elleni vagy háborús bűncselekménnyel. 
„Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian 
population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such 
persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war 
crime.” http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_1_1950.pdf 
539 Az Egyezmény 1. cikkének a) pontja ezzel szemben kifejezetten utal a genfi egyezményekben 
felsorolt „súlyos jogsértésekre”. 
540 Lásd az 525. lábjegyzetet.  
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hogy a szerződést közvetlenül alkalmazza.541 Az állam ennek a 

kötelezettségének úgy tett eleget, hogy az 1971. évi 28. tvr.-rel módosította az 

1961-es Btk.-t, kizárva bizonyos bűncselekmények elévülését.542  

A genfi egyezményeket aláíró államok szintén kötelezettséget vállaltak 

arra, hogy megtesznek minden szükséges törvényhozási intézkedést azért, 

hogy megfelelő büntetéssel sújtsák a nemzetközi fegyveres összeütközések 

esetén tiltott súlyos jogsértéseket elkövető, illetve arra utasítást adó 

személyeket.543 Az egyezményeket 1954-ben ratifikáló magyar állam ennek a 

kötelezettségének 1961-ben részben tett eleget.544  

Az Alkotmánybíróságnak mindezekre figyelemmel véleményem szerint 

meg kellett volna vizsgálnia egyrészt, hogy a magyar jogban a New York-i 

Egyezményre tekintettel elévülhetetlennek nyilvánított bűncselekmények 

tényállásai mennyiben felelnek meg az Egyezményben felsorolt 

bűncselekményeknek, másrészt, hogy a genfi egyezmények hivatkozott 

rendelkezései már 1956-ban is a nemzetközi jog általánosan elfogadott, 

kogens – megfelelő kihirdetés hiányában közvetlenül alkalmazandó – 

szabályának minősültek-e.545 

 

A következő hosszabb fejezet a nemzetközi jog – vagyis a genfi 

egyezmények – alkalmazásának magyarországi gyakorlatát mutatja be az 

1956-os forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 

bűncselekményekkel összefüggésben lefolytatott sortűzpereken keresztül.  

 
                                                        
541 Bragyova, 1993, 234. o. (Az Egyezmény vonatkozó 4. cikkét lásd az 521. lábjegyzetben.) 
A szerződést nem éppen a jogállami garanciák megtartásáról ismert államok írták alá. (258. o.) 
542 Ezen bűncselekmények az Nbr.-ben meghatározott háborús bűntettek, a béke és az emberiség 
elleni, illetve a nemzetközi hadijogot sértő bűncslekmények voltak. (lásd a 433. és 434. 
lábjegyzeteket.) 
543 Bragyova András szerint a genfi konvenciók is az államokat és nem az egyéneket terhelő 
implementációs kötelezettséget állapítanak meg (49., 50., 129. és 146. cikkek). A konvenciók közös 1. 
cikke szerint „a Magas Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen egyezményt 
minden körülmények között tiszteletben tartják és tartatják.” Az egyén nemzetközi jogra alapozott 
közvetlen büntetőjogi felelőssége esetén tehát jóval óvatosabban kell vizsgálni a nullum crimen elv 
érvényesülését, mint azt az Alkotmánybíróság tette. (Bragyova, 1993, 235. és 239. o.) 
544 Lásd az 1961. évi V. törvény (Btk.) X. fejezetét (a béke és az emberiség elleni bűncselekmények). 
545 Az Egyezségokmány 15. cikk 2. pontja (az ún. Nürnberg/Tokió szakasz) ugyanis a cselekmény 
elkövetése idején fennálló büntethetőséget kíván meg, és tiltja az újonnan kialakult álalános jogelvek 
visszamenőleges alkalmazását. (Gallant, 2009, 178. o.) 
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III. SORTŰZPEREK MAGYARORSZÁGON 

 

 

 Az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 

bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1993. évi XC. törvény 

elfogadását követően ténylegesen megindulhattak a büntetőeljárások, melyek 

az ún. „sortüzekben” részt vevő személyek ellen irányultak. 

Az Antall-kormány 1993 januárjában, Kahler Frigyes vezetésével Történelmi 

Tényfeltáró Bizottságot állított fel, amely az 1956-os forradalom és 

szabadságharc történetét kutatta.546 A bizottság első jelentése szerint 

„sortűznek tekintjük azt az eseményt, amikor felfegyverzett egyenruhás, 

reguláris alakulat vagy félreguláris csoport tüzet ad le a határozott céllal 

csoportosuló, fegyvertelen civil tömegre”, illetve a velük együtt levő, 

fegyvertelen egyenruhásokra.547 

Kis János már 1994-ben, a bírósági eljárások megindulása előtt 

rámutatott a később valóban felmerült jogi problémára: a bíróságoknak először 

azt kell megállapítaniuk, hogy a genfi konvenció szerint háború vagy legalább 

„belső fegyveres összeütközés” állt fenn Magyarországon, ezt követően 

dönthetnek csak a vád tárgyává tett cselekményről. „Lehetséges, hogy a 

bíróság válasza negatív lesz, s ez minden bizonnyal megzavarná a 

közvéleményt.”548  

Az idő múlásának erkölcsi aspektusára hivatkozva kiemelte, hogy az 

események óta eltelt közel negyven év a korrekt bizonyítás, illetve a 

tisztességes eljárás esélyeit jelentősen csökkenti, a gyanúsítottak személyisége 

azóta megváltozhatott, továbbá a diktatórikus hatalom az évek során 

konszolidálódott, viszonylagos elfogadottságot élvezett, a társadalom 

büntetőigénye pedig elhalványult. Hangsúlyozta mindazonáltal, hogy az 

                                                        
546 A bizottságot 1995. január 1-ével a Horn-kormány szüntette meg. Kahler Frigyes – M. Kiss 
Sándor: „Mától kezdve lövünk”; Kairosz, Bp. 2003, 5. o. 
547 Kahler Frigyes (szerk.): Sortüzek - 1956; Antológia Kiadó, IM Tényfeltáró Bizottság 1993, 5. o. 
A bizottság megkülönböztetett harci cselekmények közötti, objektumvédő és tömegoszlató, valamint 
megtorló sortüzeket.  
548 Kis János: Töprengés az időről – sortűzperek előtt; Kritika 1994/5. 5. o. 
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országnak fel kellene dolgoznia „a kollektív amnézia több évtizedes állapotát”, 

a tényeket nyilvánosságra kellene hozni, a felelősöket meg kellene nevezni, a 

büntetőeljárások azonban erre nem megfelelő eszközök.549 

 

 

1. A GENFI JOG ALKALMAZÁSÁNAK PROBLÉMÁI 

 

 Az 1993. évi XC. törvény alapján kizárólagos illetékességgel eljáró 

Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal 32 ügyben, 40 gyanúsítottal szemben, 

a Budapesti Katonai Ügyészség pedig 8 ügyben indított nyomozást.550 A 

Fővárosi Főügyészség és a Budapesti Katonai Ügyészség összesen kilenc 

ügyben – a berzencei, az egri, a kecskeméti, a mosonmagyaróvári, a 

salgótarjáni, a tatai, a tiszakécskei, majd később a Nyugati pályaudvari, végül 

a Kossuth téri sortűz kapcsán – emelt vádat emberiség elleni, illetve később 

háborús bűntett miatt.551  

Az első „sortűzper” 1994 júniusában kezdődött a Fővárosi Bíróságon a 

salgótarjáni sortűz ügyében, az első nem jogerős ítéletek pedig 1995 

januárjában születtek meg. A tiszakécskei sortűz ügyében indult 

büntetőeljárást elévülés miatt megszüntették, a Fővárosi Bíróság Katonai 

Tanácsa ugyanis nem találta alkalmazhatónak a genfi egyezményeket, illetve 

az 1993. évi XC. törvényt, és több emberen elkövetett emberölésnek 

minősítette a vádlottak cselekményét.  

A salgótarjáni sortűz esetén viszont a Fővárosi Bíróság (nem katonai tanácsa) 

megállapította a genfi egyezmények alkalmazhatóságát és az emberiség elleni 

bűncselekmény elkövetését. A mosonmagyaróvári és a tatai sortűzperben 

1995-ben - elévülés miatt - eljárást megszüntető, a kecskemétiben viszont – 

emberiség elleni bűntett elkövetése miatt – marasztaló ítéletet hozott a 

                                                        
549 Ha a Kádár-rezsim néhány évvel 1956 után összeomlott volna, a pereket nem lehetett volna 
elkerülni. „Ha a sortűzperek rendeltetése a történelmi tények bemutatása és az erkölcsi ítélethozatal 
(is), akkor nem fogják elérni a céljukat, sérteni fogják az emberek igazságérzetét.” Kis, 1994, 5. o. 
550 Kahler – M. Kiss, 2003, 212. o.  
551 Kőszeg Ferenc már 1991-ben, a Zétényi-javaslat általános vitájában felvetette, hogy a sortüzek 
vezénylői esetén, 1956. november 4. után felmerül a háborús bűncselekmény elkövetésének 
lehetősége. (Zétényi, 1994, 122. o.) 
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Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa. Az ügyek fellebbezés folytán a Legfelsőbb 

Bírósághoz kerültek. 

A Legfelsőbb Bíróság azonban – a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a 

legfőbb ügyész által 1995 novemberében benyújtott alkotmánybírósági 

indítványra tekintettel – felfüggesztette a sortűzperekben folyó eljárásokat. Az 

Alkotmánybíróság – az előző fejezetben ismertetett – 36/1996. (IX. 4.) AB 

határozatában megsemmisítette az eljárások alapjául szolgáló 1993. évi XC. 

törvényt, és kimondta, hogy az 1956-ban elkövetett háborús és emberiség 

elleni bűntettek a nemzetközi jog alapján, külön törvény nélkül is 

büntethetőek.  

A döntésre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság 1996 decemberében hatályon kívül 

helyezte a kecskeméti, a tiszakécskei, a mosonmagyaróvári, a berzencei és a 

tatai sortűzperekben hozott első fokú határozatokat, és soron kívüli új eljárás 

lefolytatását rendelte el. 

Az első jogerős ítéletet 1997 januárjában hozta meg a Legfelsőbb 

Bíróság a salgótarjáni sortűzperben: a szovjetek által megszállt városban, 

1956. december 8-án fennállt helyzetet a genfi egyezmények közös 2. cikke 

szerint nemzetközi fegyveres összeütközésnek, az elkövetett cselekményeket 

pedig háborús bűntettnek minősítette, és szabadságvesztés-büntetést szabott ki 

a vádlottakra.  

A Fővárosi Bíróság, a Csongrád Megyei Bíróság, valamint a Somogy Megyei 

Bíróság Katonai Tanácsa 1998-ban a tatai, a tiszakécskei, a kecskeméti és a 

berzencei sortűz ügyében is - elévülés miatt - megszüntette az emberiség elleni 

bűntett miatt folytatott eljárást, az 1956. október 27-i eseményekre ugyanis 

nem tartotta alkalmazhatónak a genfi egyezmények „nem nemzetközi 

fegyveres összeütközésekre” vonatkozó közös szabályait és az egyezményeket 

kiegészítő jegyzőkönyv rendelkezéseit. A Legfelsőbb Bíróság másodfokon 

helybenhagyta az első fokú határozatokat.552  

A bíróságok történész szakértői véleményekre alapozott álláspontja 

szerint határozottan elkülönültek egymástól az 1956. november 4. – azaz a 
                                                        
552 A bíróság szerint a genfi egyezmények közös 3. cikke eredetileg is a II. kiegészítő Jegyzőkönyvben 
rögzített tárgyi hatállyal bírt. (Bf.V.726/1999/3.) 



 176 

szovjet csapatok beavatkozása – előtti, illetve utáni sortüzek: előbbiek esetén 

ugyanis nem beszélhetünk nem nemzetközi jellegű fegyveres konfliktus 

fennállásáról, így az emberiség elleni bűntett elkövetéséről sem, utóbbiak 

viszont már (nemzetközi) fegyveres konfliktusnak, az elkövetett cselekmények 

pedig háborús bűntettnek minősülnek.  

  

 Az 1949-es genfi konvenciók közös 2. cikke szerint az egyezményeket 

alkalmazni kell két vagy több Magas Szerződő Fél között bekövetkező 

megüzent háború vagy minden más fegyveres összeütközés esetén, még ha a 

hadiállapotot valamelyik fél nem is ismeri el. Alkalmazandók az egyezmények 

valamely Magas Szerződő Fél területe egészének vagy egy részének 

bármilyen megszállása esetén is, még akkor is, ha ez a megszállás nem ütközik 

semmiféle katonai ellenállásba.553 

Az egyezmények közös 3. cikke rögzíti a nem nemzetközi jellegű 

fegyveres összeütközések során, a harci cselekményekben aktívan részt nem 

vevő személyek védelme érdekében betartandó minimális szabályokat, a nem 

nemzetközi fegyveres konfliktus fogalmát azonban nem határozza meg. 

Mindegyik összeütköző fél minden körülmények között köteles – bármiféle 

hátrányos megkülönböztetés nélkül – emberségesen bánni a harci 

cselekményekben aktívan részt nem vevő személyekkel (ideértve a fegyveres 

erők azon tagjait, akik letették a fegyvert és azokat, akik bármely okból 

harcképtelenné váltak).  

E célból mindenkor és mindenütt tilos a fenti személyek sérelmére az élet és a 

testi épség elleni erőszak elkövetése (különösen gyilkosság, csonkítás, 

kegyetlen bánásmód és kínzás); túszok ejtése; az emberi méltóság súlyos 

megsértése (különösen a megalázó és lealacsonyító bánásmód); ítéletek 

hozatala és halálbüntetések végrehajtása a civilizált népek által 

nélkülözhetetlennek tartott eljárási garanciákat biztosító, szabályosan 

                                                        
553 A polgári lakosság háború idején való védelméről szóló IV. konvenció 6. cikke szerint az 
egyezményt a 2. cikkben említett minden összeütközés vagy megszállás esetén annak kezdetétől fogva 
alkalmazni kell. Az egyezmény alkalmazása a hadműveletek általános befejezésével, a megszállott 
területen ettől számított egy év elteltével ér véget.  
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megalakított bíróság előzetesen kihirdetett döntése nélkül.554  

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának kommentárja szerint a 3. cikk egy 

„miniatűr konvenció”, és a hatályának a lehető legszélesebb körre kell 

kiterjednie.555 

 

A genfi egyezményeket kiegészítő és a nem nemzetközi fegyveres 

összeütközések áldozatainak védelméről szóló – 1977. június 8-án, Genfben 

kelt és az 1989. évi 20. törvényerejű rendelettel kihirdetett – jegyzőkönyv (a 

továbbiakban: II. kiegészítő jegyzőkönyv) kiterjeszti a védett személyek körét, 

ugyanakkor leszűkíti a nem nemzetközi fegyveres konfliktus fogalmát:  

„1. cikk 1. A jelen jegyzőkönyv, amely továbbfejleszti és kiegészíti az 1949. 

augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezmények közös 3. cikkét anélkül, hogy 

módosítaná annak fennálló alkalmazási feltételeit, vonatkozik minden olyan 

fegyveres összeütközésre, amelyre az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi 

Egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összeütközések 

áldozatainak védelméről szóló Jegyzőkönyv (I. Jegyzőkönyv) 1. cikke556 nem 

vonatkozik, és amely az egyik Magas Szerződő Fél területén annak fegyveres 

erői és olyan kormányellenes fegyveres erők, illetve más szervezett fegyveres 

csoportok között tör ki, amelyek felelős parancsnokság alatt állnak és 

ellenőrzést gyakorolnak az ország területének egy része felett, ami lehetővé 

teszi számukra, hogy folyamatos és összehangolt harci tevékenységet 

hajthassanak végre, és jelen Jegyzőkönyvet alkalmazhassák. 

2. A jelen Jegyzőkönyv nem vonatkozik belső zavargások és feszültségek 

során előálló helyzetekre, mint például zendülésekre, elszigetelt vagy 

szórványos erőszakos cselekményekre és egyéb hasonló természetű 

cselekményekre, minthogy azok nem fegyveres konfliktusok. 

                                                        
554 Saját fordításom az eredeti szöveg alapján: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument 
555 A kommentár felsorol bizonyos kritériumokat, melyek a konfliktus jellegének megítélésében 
segítséget nyújthatnak, de ezek alkalmazása nem kötelező. http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/380-
600006?OpenDocument 
556 I. Jegyzőkönyv 1. cikk „3. A háború áldozatainak védelmére Genfben 1949. augusztus 12-én kötött 
egyezményeket kiegészítő Jelen Jegyzőkönyvet az említett egyezmények közös 2. cikkében 
szabályozott helyzetekre kell alkalmazni.” 
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2. cikk 1. A jelen Jegyzőkönyvet a faj, szín, nem, nyelv, vallás vagy hit, 

politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, 

vagyon, származás vagy más állapot, illetve bármely más hasonló szempont 

szerinti hátrányos megkülönböztetés nélkül alkalmazni kell mindazokra a 

személyekre, akiket az 1. cikkben körülírt fegyveres konfliktus érint.” 

 Az 1. §-hoz fűzött kommentár szerint amennyiben a jegyzőkönyv 

alkalmazásának feltételei fennállnak, a jegyzőkönyvet és a közös 3. cikket 

együttesen kell alkalmazni, mivel a jegyzőkönyv alkalmazási köre a tágabb 

érvényű közös 3. cikk alá esik. Az olyan konfliktusban, ahol az összeütközés 

szintje alacsonyabb, és nem hordozzák a jegyzőkönyv által megkövetelt 

ismertetőjegyeket, csak a közös 3. cikk alkalmazandó. A közös 3. cikk tehát 

megőrzi önálló létét, vagyis az alkalmazását nem is korlátozza, és nem is érinti 

a jegyzőkönyv tárgyi hatálya.557 

 

A Katonai Főügyészség a kecskeméti és a tiszakécskei sortűzperben 

előterjesztett fellebbezésében vitatta az első fokú bíróság jogi álláspontját, 

mely szerint a II. kiegészítő jegyzőkönyvben foglaltakkal együtt kell 

értelmezni a genfi egyezményeket. Ezáltal ugyanis 1977 után megszűnne 

egyes emberiség elleni bűncselekmények üldözhetősége.558 

Róth Miklós ügyvéd – a Független Jogászfórum választmányi tagja – 

szintén vitatta az eljárást megszüntető bírói döntések jogszerűségét, és 

rámutatott, hogy a bíróságok jogi álláspontja téves, mert a II. jegyzőkönyv 

kizárólag ezen jegyzőkönyv vonatkozásában szűkíti le a belső fegyveres 

összeütközés fogalmát, és egyáltalán nem módosította a genfi egyezmények 

közös 3. cikkének alkalmazási feltételeit. Az 1956-os sortüzek ennélfogva 

november 4. előtt emberiség elleni bűntettnek, utána pedig háborús bűntettnek 

                                                        
557 http://www.icrc.org/ihl.nsf/COM/475-760004?OpenDocument 
Ezt az álláspontot vitatja Bragyova András 1993-as tanulmányában (244-249. o.), majd részletesen 
kifejtve 2000-ben megjelent cikkében is (103-108. o.). Gellér Balázs József és Kardos Gábor 
ugyanakkor elfogadják a közös 3. cikk alkalmazását az 1956-os eseményekre (A legfőbb bírói fórum 
három végzésének margójára, Fundamentum 2000/1. 114. o.; A genfi egyezmények alkalmazása, 
Fundamentum 2000/1. 121. o.). 
558 Bf.VII.167/1995. 
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minősülnek.559 

A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa – a Katonai Főügyészség 

indítványára – 1999 júniusában, illetve novemberében hatályon kívül helyezte 

a tatai, a tiszakécskei és a kecskeméti, valamint a berzencei sortűzperben 

hozott jogerős határozatokat, és új másodfokú eljárás lefolytatására utasította 

a Legfelsőbb Bíróságot. Megállapították, hogy a bíróságok tévesen 

értelmezték a genfi egyezményeket, 1956. október 23. és november 4. között 

ugyanis nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés zajlott 

Magyarországon, így az akkor elkövetett bűncselekmények emberiség elleni 

bűncselekménynek minősülnek. 

Az egri sortűzperben a Heves Megyei Bíróság első fokon, majd a 

Legfelsőbb Bíróság 2000 júniusában jogerősen felmentette a háborús bűntett 

elkövetésével vádolt egykori karhatalmistákat.   

A Legfelsőbb Bíróság 2000 szeptemberében jogerős marasztaló ítéletet hozott 

a kecskeméti és a tiszakécskei sortűzperben: bűnösnek mondta ki a vádlottakat 

el nem évülő emberiség elleni bűntett elkövetésében. 

A berzencei sortűzperben a Legfelsőbb Bíróság megalapozatlanság miatt 

hatályon kívül helyezte az első fokú határozatot, és új eljárásra utasította a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságot, ahol 2002 februárjában jogerős 

felmentő ítéltet született.  

A mosonmagyaróvári sortűzperben a Legfelsőbb Bíróság 2002 júliusában az 

egyik vádlottat jogerősen elítélte, míg a másikat bűncselekmény hiányában 

felmentette. Az első fokon, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon elítélt 

laktanyaparancsnok a másodfokú ítélet meghozatala előtt elhunyt.  

A Nyugati pályaudvarnál történt sortűz ügyében a Legfelsőbb Bíróság 2003 

februárjában elévülés miatt jogerősen megszüntette az eljárást, a vádlott 

cselekményét ugyanis nem háborús bűntettnek, hanem foglalkozás körében 

elkövetett szándékos veszélyeztetésnek minősítették. 

                                                        
559 Császár Attila: Eltérő vélemények ’56 jogi megítéléséről; Napi Magyarország, 1998. november 6., 
2. o. A nemzetközi jogba ütközik és ezért törvénysértő, hogy a sortűzperekben a magyar bíróságok a 
genfi egyezmények közös 3. cikkének alkalmazása során feltételként szabják meg, hogy a tényállás 
feleljen meg a II. jegyzőkönyv tárgyi alkalmazási körének. Róth Miklós: Az ‘56-os sortüzek a genfi 
jog tükrében; Magyar Nemzet 1998. november 10., 7. o.  
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A Kossuth téri sortűz ügyében – véleményem szerint törvénysértő – 

marasztaló ítélet született első fokon, a Fővárosi Bíróságon, ami 2003 

júniusában jogerőssé vált. 

A tatai sortűz kapcsán a vádlottat 2001-ben jogerősen elítélték emberiség 

elleni bűntett elkövetése miatt, majd – az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

döntését követően – 2009 februárjában a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati 

tanácsa megváltoztatta az ítéletet, de szintén megállapította az emberiség 

elleni bűntett elkövetését.  

A sortűzpereket abban az időbeli sorrendben mutatom be, ahogy az 

adott ügyekben a jogerős ítéletek megszülettek.   

 

 

2. A SALGÓTARJÁNI SORTŰZPER 

 

A (legkevesebb) negyvenhat halálos áldozatot követelő salgótarjáni 

sortűz ügyében a Fővárosi Főügyészség 1994 májusában, emberiség elleni 

bűntett miatt emelt vádat.  

A Fővárosi Bíróság Strausz János által vezetett tanácsa 1995. január 

31-én kihirdetett, rendkívül alaposan indokolt, 99 oldalas ítéletében emberiség 

elleni bűntett elkövetése miatt öt év fegyházbüntetést, illetve nyolc év 

közügyektől eltiltást szabott ki két volt karhatalmistára.560 Hét karhatalmistát 

bizonyítottság hiányában felmentett a bíróság, hárommal szemben pedig – 

vádelejtés folytán – megszüntette az eljárást. 

A megállapított tényállás szerint 1956. november 14-én Salupin 

alezredes vezetésével szovjet páncélosok vonultak be Salgótarjánba, és 

megszálló erőként 1957 elejéig ott állomásoztak. Az országszerte kialakult 

tüntetések erőszakos karhatalmi letörését az Uszta Gyula altábornagy vezette 

                                                        
560 16.B.768/1994/88. Megállapították, hogy a szabadságvesztések tartama az 1990. évi XXXIX. 
törvény alapján, közkegyelem miatt 1/8-ával csökken (8. § /1/ b, 3. és /3/ bek.). A vádlottakat 
egyetemlegesen 18 000 Ft, a másodrendűt pedig külön 44 000 Ft bűnügyi költség megfizetésére 
kötelezték. A fennmaradó 56 000 Ft-ot az állam viseli. (A bűnügyi költségek összegét minden esetben 
kerekítve közlöm.) 
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Katonai Tanács decemberi 4-i ülésén határozták el.561  

Salgótarjánban az önkéntesekből álló karhatalmisták, az ún. pufajkások 

december közepéig gyakorlatilag felsőbb ellenőrzés nélküli szabadcsapatként 

tevékenykedtek a már elhunyt Darázs István irányítása alatt.562 1956 

decemberében a vádlottak valamennyien a Nógrád megyei karhatalmi század 

tagjai voltak. Darázs december 4-én vagy 5-én Szécsénybe vezényelt egy 

szakasz karhatalmistát a rend helyreállítására. A szakasz – köztük a heted- és a 

nyolcadrendű vádlott testvérpárral – december 9-én vagy 10-én tért vissza 

Salgótarjánba, vagyis ezek a vádlottak biztosan nem voltak jelen a sortűznél. 

December 7-ről 8-ra virradó éjjel a karhatalmisták ismeretlen okból őrizetbe 

vettek két személyt, és a rendőrségre vitték őket. 8-án kora reggel egy 

ismeretlen felhívta az üzemeket és a bányákat azzal, hogy letartóztattak két 

munkástanácstagot, ezért a dolgozók menjenek tüntetni a rendőrség elé.  

A készülő tüntetésről tudomást szerezve Salupin két tankot és kb. ötven fős 

gyalogságot vezényelt a rendőr-főkapitányság épületéhez. Darázs kb. 30-40 

géppisztolyokkal és két golyószóróval felszerelt karhatalmistát küldött a 

helyszínre Mrázik János vezetésével, akit utasított, hogy zárják le a 

mellékutcákat, és a tüntetőket ne engedjék eltávozni. 11 óra körül már közel 

négyezer fős, fegyvertelen tömeg gyűlt össze a rendőrség előtt, hangosan 

követelve a letartóztatottak szabadon bocsátását, a szovjet csapatok távozását 

és a Kádár-kormány lemondását. Az acélgyári munkásokat a karhatalmisták – 

köztük az elsőrendű és legnagyobb valószínűséggel a negyed- és az ötödrendű 

vádlottak – a helyszíntől másfél kilométerre, egy vasúti sorompónál 

feltartóztatták. 

Közben az Uszta Gyula megbízottjaként a városban tartózkodó Házi Sándor és 

Salupin többször is felszólították a tömeget, hogy oszoljanak fel.563 Fél 12 

körül néhányan túl közel haladtak el Mrázik János mellett, aki erre két rövid 

                                                        
561 A tanács tagjai Kovács Imre, Horváth Mihály és Ilku Pál vezérőrnagyok, Ugrai Ferenc ezredes, 
továbbá a karhatalmi ezredek parancsnokai (Borbás Máté, Pesti Endre és Csémi Károly), valamint az 
MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának képviseletében Földes László voltak. 
562 Az egység gyakorlatilag a helyi MSZMP intézőbizottságának irányítása alatt állt. Házi Sándor 
vezérőrnagy december 30-án utasította Darázst a fegyelem helyreállítására és a megyei 
rendőrfőkapitány rendelkezéseinek betartására. 
563 Házi Sándor reggel telefonon felhívta Usztát és Tömpe Istvánt, de utasítást nem kapott.  
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sorozatot a levegőbe lőtt.564 A lövések hatására Salupin oroszul tűzparancsot 

adott, mire a szovjet katonák géppisztolysorozatot adtak le a tömegre, 

valamint a tankok és a karhatalmisták is lőni kezdtek, sőt többen a rendőrség 

ablakaiból is lövéseket adtak le. Az első sorozatot követően a tömeg 

menekülni kezdett, ekkor érte a második sorozat, mígnem Házi és Salupin is 

tüzet szüntess!-t kiáltottak.  

A vádlottak közül bizonyíthatóan a másod- és a tizenkettedrendű vádlott lőtt a 

tömegbe. A fegyverhasználat, illetve a tömegre leadott lövések ténye nem 

bizonyítható a kilenced- és a tized, valamint a harmad- és a hatodrendű 

vádlottak esetén. A tizenegyedrendű vádlott, mint az alakulat szakácsa 

feltehetően nem tartózkodott a helyszínen, hanem a konyhán dolgozott.  

A lövések következtében összesen 46, legfeljebb 47 személy vesztette életét, 

és 89-en sebesültek meg.565 A sortűz után a halottakat és a sebesülteket 

kórházba szállították, majd Salupin, egy KGB tiszt, a helyi első titkár és az 

agit-prop. titkár egy közleményt fogalmaztak meg és tettek közzé, mely szerint 

ellenforradalmi provokáció történt: a szemközi lakóházakból 

ellenforradalmárok tüzet nyitottak a szovjet katonákra, a karhatalomra és a 

tömegre is.566 December 13-án az ORFK szemlebizottsága alapos helyszíni 

szemlét tartott, ami kizárta az „ellenforradalmi” támadást. A jelentés sosem 

került nyilvánosságra, 1988-ig a szovjet verziót fogadták el hivatalosan.567  

A bíróság következtetése szerint a nagyfokú harckészültséget csak az 

indokolhatta, hogy előzetesen ilyen leszámolást terveztek. Erről azonban a 

vádlottak nem tudhattak, illetve nem biztos, hogy tudtak.  

 Az ügyész a tárgyaláson ejtette a vádat az első-, valamint a heted- és a 

nyolcadrendű vádlottakkal szemben, a negyed- és az ötödrendű vádlottak 

                                                        
564 A lövések nyomán egy tüntető hanggránátot dobott a megyei tanács előtt álló karhatalmisták mögé, 
ami nagy hangerővel felrobbant és pánikot okozott. A bíróság azt állapította meg, hogy nem ez a 
hanghatás váltotta ki a sortüzet. 
565 33 férfi és 11 vagy 12 nő (köztük egy terhes asszony), egy tíz és egy tizenöt éves fiú vesztette 
életét. 
566 A sortűz után szovjet felderítők mentek a szemközti házakba, de semmilyen bizonyítékot (kilőtt 
töltényhüvelyt) nem találtak.  
567 A Kádár-kormány a munkástanácsot tette felelőssé a történtekért, bevezette a statáriumot, 
feloszlatta a munkástanácsokat, és letartóztatta a vezetőit. Salgótarjánban a karhatalmisták december 
9-én szintén letartóztatták a tüntetés és a sztrájk szervezőit. 
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esetén pedig bizonyítottság hiánya miatt felmentést indítványozott. 

Fenntartotta ugyanakkor a vádat a tizenegyedrendű vádlottal szemben, noha 

ellene sem volt több bizonyíték, és a bíróság elfogadta, hogy egész nap a 

konyhán dolgozott. A harmadrendű vádlott a megyei tanács előtt tartózkodott, 

nyomozati vallomása szerint egyszer a levegőbe lőtt, de más bizonyítékot vele 

kapcsolatban nem találtak. A hatodrendű vádlott a nyomozás során beismerte, 

hogy a levegőbe lőtt, de állítása szerint a tömegbe nem lőtt.568 A kilenced- és a 

tizedrendű vádlottak tagadták, hogy lövést adtak le, a kilencedrendű vallomása 

szerint a földön feküdt, a tizedrendű pedig egy betongyűrűbe bújt be; velük 

szemben semmilyen terhelő bizonyíték nem merült fel.  

A bíróság álláspontja szerint tíz vádlottal szemben a vádemelésre kellő 

ténybeli alap nélkül került sor, valójában még az alapos gyanú sem állt fenn.

 A másodrendű vádlott a nyomozás során beismerte, hogy 2-3 sorozatot 

(60-65 lövést) a tömegbe lőtt, a tárgyaláson megtagadta a vallomástételt, majd 

visszavonta a nyomozati vallomását.569 A vádlottat – azon állításával szemben, 

hogy nem tartózkodott a városban – több tanú is látta a helyszínen. A 

tizenkettedrendű vádlott azt állította, hogy december 1-től már nem szolgált a 

karhatalomban, mert bányaigazgatónak nevezték ki. Okirati bizonyítékok 

szerint a vádlottat éppen a december 8-án tanúsított magatartása miatt, 1957 

januárjában nevezték ki igazgatónak. A bíróság úgy vélte, hogy ez „közvetett 

bizonyítékot jelent arra nézve, hogy a vádlott fegyvert használt a tüntetők 

ellen,” és ez alapján – más terhelő bizonyíték hiánya ellenére – meg is 

állapította a bűnösségét.  

 A bíróság a nemzetközi jog fejlődését elemezve leszögezte, hogy „a 

nemzetközi büntetőjog szabályai ma már minden elkövetővel szemben, 

mindenhol és mindenkor alkalmazhatóak, tekintet nélkül a belső jog 

korlátaira, az egyes államok vagy kormányok hozzájárulására.”570 

                                                        
568 Az 1957-es balassagyarmati perben tett tanúvallomásában kifejezetten azt állította, hogy a 
lövöldözésben nem vett részt, mert a géppisztolya elromlott, pedig a fegyverhasználatot akkor 
pozitívan értékelték volna. 
569 1994 februárjában a PKKB előtti – az előzetes letartóztatás elrendelésével kapcsolatos – 
meghallgatásán a beismerő vallomását fenntartotta. 
570 E bűncselekményeket ugyanis épp az államok vagy kormányok képviselői követik el. 
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Megállapította, hogy a nemzetközi jog bizonyos szabályai közvetlenül 

alkalmazandóak és kötelező erejűek (konstitutív hatályúak), míg az 1993. évi 

XC. törvény csak deklaratív jellegű.571 A nemzetközi jog alapján az elkövetők 

lehetséges körét tekintve a bíróság rámutatott, hogy „a magyar bűnüldöző 

hatóságok, illetve a magyar állam csak igen szerény mértékben tettek eleget a 

nemzetközi jog által előírt bűnüldözői kötelességüknek.”572 

A bíróság szerint 1956. október 23-tól 1957 márciusáig felismerhetők voltak 

mind a háború, mind a belső fegyveres konfliktus, mind a megszállás 

ismérvei, ezért a genfi egyezmények közös 2. és 3. cikke is alkalmazható, 

„következésképpen az ilyen helyzetben, a védett személyek ellen elkövetett 

emberölések nem köztörvényi, hanem emberiség elleni bűntettnek 

minősülnek.”573 „Mivel csoport lőtt tömegre, az egyes sérülések, illetve 

elhalálozások az egyes elkövetők magatartásához kapcsolódóan külön 

bizonyítást nem igényelnek, de ez lehetetlen is volna.” 

A büntetés kiszabásánál – a több emberen elkövetett emberölésre 

rendelt büntetési tételt alkalmazva – a bíróság súlyosító körülményként vette 

figyelembe a sértettek igen nagy számát, és azt, hogy nők, gyermekek, békés 

dolgozók voltak közöttük, valamint, hogy a vádlottak idegen megszállókat 

kiszolgáló, törvényellenes alakulat tagjaiként saját honfitársaik életére törtek. 

Enyhítő körülménynek tekintették a vádlottak büntetlen előéletét, idős korát és 

betegségét, a cselekmény elkövetése óta eltelt hosszú időt, valamint azt, hogy 

nem töltöttek be vezető szerepet az alakulatban, így a bűnösségük foka is 

enyhébb.  

A bíróság a büntetés kiszabása körében értékelte az alábbiakat is: „Bár a 
                                                        
571 A törvény nyilvánvalóan tévesen csak a New York-i Egyezmény 1. cikkének a) pontjára 
hivatkozik, a b) pontra nem.  
572 IV. Genfi Egyezmény 146. cikk:[…]„Mindegyik Szerződő Fél köteles felkutatni azokat a 
személyeket, akiket e súlyos jogsértések elkövetésével, vagy azok elkövetésére utasítás adásával 
gyanúsítanak, és köteles e személyeket tekintet nélkül állampolgárságukra, saját bíróságai elé állítani.” 
New York-i Egyezmény 2. cikk: „Ha az I. Cikkben említett bűntettek valamelyikét elkövették, ennek 
az Egyezménynek a rendelkezéseit kell alkalmazni az állami hatóságoknak azokra a képviselőire és 
azokra a magánszemélyekre, akik - tekintet nélkül a bűntett befejezettségére - ebben tettesként vagy 
részesként résztvettek, vagy akik másokat e bűntettek valamelyikének elkövetésére közvetlenül 
rábírtak, vagy akik ezek elkövetésére szövetkeztek, valamint az állami hatóságoknak azokra a 
képviselőire, akik e bűntettek elkövetését eltűrték.” 
573 A bíróság leszögezte, hogy sem hadtörténész, sem jogász szakértők bevonására nincs szükség, a 
történelmi tények ugyanis köztudomásúak, és nem tartoznak az ún. szakkérdések közé.  
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vádmonopólium folytán az ügyészség jogkörébe tartozik annak eldöntése, 

hogy kivel szemben lát alapot a vádemelésre, mégsem hagyható figyelmen 

kívül az a tény, hogy az 1956-os vérontásokért és megtorlásokért kétségkívül 

felelős, életben lévő politikai és katonai vezetők ellen soha senki sem 

kezdeményezett törvényes felelősségre vonást, és erre még a jelen ügy 

kapcsán sem került sor. Ehelyett egyszerű közembereket ültettek a vádlottak 

padjára, noha ezek többsége ellen sem volt hitelt érdemlő bizonyíték.” 

„Közel négy évtizeddel az 1956-os forradalom után, s azután, hogy mind az 

elmúlt, mind a jelenlegi politikai rendszer hosszú időn át minden törvényes 

felelősségre vonást lehetetlenné tett, megnehezített, illetve időt húzva, 

elhalasztott, a büntetésnek ma már csak szimbolikus jelenősége lehet.” 

 

A Legfelsőbb Bíróság 1997. január 16-án - részben - megváltoztatta az 

első fokú ítéletet: a másodrendű vádlott cselekményét társtettesként, több 

emberen elkövetett szándékos emberöléssel megvalósított háborús bűntettnek 

minősítette, és a közügyektől eltiltás tartamát tíz évre súlyosította.574  

A harmad- és a hatodrendű vádlottakat bűnösnek találták bűnsegédként 

megvalósított háborús bűntettben, és két év börtönbüntetésre, valamint négy 

év közügyektől eltiltásra ítélték őket.575 Az első fokon elítélt tizenkettedrendű 

vádlottat felmentették, a többi vádlott tekintetében az ítéletet 

helybenhagyták.576 

 A bíróság leszögezte, hogy az elsőfokú tanács „a rendelkezésre álló 

bizonyítékok logikailag kifogástalan értékelésének eredményeként általában 

véve helyesen rögzítette az irányadó tényeket”, de a tényállás egyes részei 

kiegészítésre, illetve helyesbítésre szorulnak.577 A tizenkettedrendű vádlottra 

vonatkozó tényekből a bíróság téves következtetést vont le, ezért őt a bíróság 

                                                        
574 Bf.IV.1847/1996/10. (A tanács elnöke Domokos Jenő, az előadó Akácz József volt.) 
575 A 123 000 Ft-ra helyesbített bűnügyi költségből a három elítélt egyetemlegesen 18 000, a 
másodrendű vádlott külön 46 000, a hatodrendű pedig 2000 Ft-ot köteles megfizetni. 
576 Az ötödrendű vádlott 1995 júliusában elhunyt, ezért vele szemben a másodfokú bíróság 
megszüntette az eljárást.  
577 A tizenkettedrendű vádlott tartózkodási helyét nem lehetett meghatározni, fegyverhasználatának a 
ténye nem volt bizonyítható. A tényállást kiegészítették egyes vádlottak vallomásain alapuló – a 
cselekvőségükre vonatkozó – tényekkel is. 
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bizonyítottság hiányában felmentette; a negyed-, a kilenced- és a tizedrendű 

vádlottakat pedig azért mentette fel, mert a terhükre rótt bűncselekményt nem 

követték el.578  

A bíróság nem osztotta az elsőfokú tanács jogi álláspontját az emberiség elleni 

bűntett megállapításával kapcsolatban, megítélése szerint ugyanis a szovjet 

csapatok november 4-i beavatkozásával a genfi egyezmények közös 2. cikke 

szerinti hadüzenet nélküli fegyveres összeütközés tört ki, ami november 15., a 

hadműveletek befejezése után megszállássá alakult.579 A fegyvertelen tüntetők 

legyilkolása ennélfogva a polgári lakosság háború idején való védelméről 

szóló IV. genfi egyezmény 147. cikkében foglaltak alapján súlyos 

jogsértésnek tekintendő, és el nem évülő háborús bűntettnek minősül. A 

bűncselekmény elkövetője – állampolgárságra tekintet nélkül – bárki lehet.   

A bíróság a másodrendű vádlott cselekményét – az elbíráláskor 

hatályos Btk. alapján – társtettesként elkövetett, a harmad- és a hatodrendű 

vádlottakét pedig pszichikai bűnsegéllyel megvalósított háborús bűntettnek 

minősítette. A harmadrendű vádlott ugyanis elismerte, hogy a levegőbe lőtt, a 

hatodrendű pedig megkísérelte a lövést, amiben csak a fegyver meghibásodása 

akadályozta meg, magatartásuk ezáltal a kiszolgáltatott helyzetben levő tömeg 

esetleges védekezésére bénítólag, a tettesekre viszont szándékerősítőleg 

hatott.580 Súlyosító körülményként értékelte a bíróság a védtelen tüntetőkkel 

szembeni elkövetést, enyhítőként a bűnsegédi magatartást, az időmúlást, a 

vádlottak idős korát és a hatodrendű vádlott súlyos, gyógyíthatatlan 

betegségét.  

A bíróság szerint a Btk. 37. §-ban foglalt büntetési cél a jelen ügyben csak 

korlátozottan érvényesülhet, „a büntetésnek kevéssé az egyéni, sokkal inkább 

az általános visszatartás igényének kell megfelelnie, és azt az elvet szükséges 

nyilvánvalóvá tennie, hogy a nemzetközi jog hadi és humanitárius 

                                                        
578 1973. évi I. törvény (Be.) 214. § (3) „A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a) a vád tárgyává 
tett cselekmény nem bűncselekmény, vagy azt nem a vádlott követte el; b) nincs bizonyítva 
bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el;” 
579 A szovjet katonák november 4. előtti folyamatos magyarországi tartózkodása előbb a 
békeszerződésen, később a Varsói Szerződésen alapult. 
580 A hatodrendű vádlott a nyomozás során azt vallotta, hogy egy rövid sorozatot a levegőbe lőtt, majd 
a tárgyaláson azt, hogy a fegyvere meghibásodott, és a tárcsere közben, a levegőbe sült el.  
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szabályainak durva megszegésével megvalósított súlyos bűntettek 

elkövetőinek büntetőjogi felelőssége – teljen el bármilyen hosszú idő is a 

felelősségre vonásig – nem enyészhet el.” 

A bíróság végül azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság a másodrendű 

vádlott tekintetében helyesen alkalmazta a közkegyelem gyakorlásáról szóló 

1990. évi XXXIX. törvény 8. § (1) b/1. pontját és (3) bekezdését, amely 

rendelkezés a harmadrendű vádlottra is irányadó. A hatodrendű vádlott – 

gyógyíthatatlan betegségére tekintettel – mentesül a végrehajtás alól. 581 

A közkegyelmi törvény 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján az 1. § (1) 

bekezdésében és a 2-7. §-ban meghatározott kegyelem nem terjed ki arra, akit 

emberölés bűntette miatt ítéltek el (3. pont).582 Az 1. § (2) bekezdése 

ugyanakkor kimondja, hogy „a három évet meg nem haladó szabadságvesztés 

végrehajtása alól mentesül: e) az ötvenötödik életévét betöltött nő és a 

hatvanadik életévét betöltött férfi; f) aki életveszélyes vagy gyógyíthatatlan 

súlyos betegségben szenved.” Az f) pontot a hatodrendű vádlottra 

alkalmazták, ugyanakkor az e) pontot nem alkalmazták az 1932-ben született, 

vagyis a 60. életévét betöltött harmadrendű vádlottra.  

  

 

3. AZ EGRI SORTŰZPER 

 

A Fővárosi Főügyészség 1994 júniusában öt volt karhatalmistával 

szemben, emberiség elleni bűntett miatt emelt vádat a hat személy halálát 

okozó egri sortűz ügyében. 

A Fővárosi Bíróság 1994 szeptemberében felfüggesztette a 

büntetőeljárást, mert álláspontja szerint a vádlottak egészségi állapota miatt 

nem lehetett érdemi tárgyalást tartani. A Legfelsőbb Bíróság – ügyészi 

fellebbezés alapján – 1994 decemberében az eljárás folytatására utasította az 

                                                        
581 A közkegyelem az 1990. június 1. előtt elkövetett bűncselekmények miatt kiszabott büntetésekre 
vonatkozik (5. §). 
582 Az 1. pont a kémkedést nevesíti, az elsőfokú bíróság helyesen a 3. pontra hivatkozott.  
8. § (3) „Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró körülmény alá eső elítélt határozott ideig tartó 
szabadságvesztésének tartama az egynyolcadával csökken.” 
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elsőfokú bíróságot. A Fővárosi Bíróság 1995-ben csupán két tárgyalást tartott, 

majd decemberben - az Alkotmánybíróság döntéséig - felfüggesztette a 

büntetőeljárást; a döntést követően pedig az ügyet 1997 márciusában áttette az 

eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Heves Megyei 

Bírósághoz.583 A Heves Megyei Főügyészség a vádat a bíróság felhívására 

háborús bűntettre módosította.   

A Heves Megyei Bíróság 1997 decemberében megszüntette az eljárást 

az időközben elhunyt harmadrendű vádlottal szemben.584 1998. június 11-én 

kihirdetett ítéletében a vádlottakat felmentette a háborús bűntett vádja alól.585  

A bíróság által megállapított – a történelmi előzményeket (túl) 

részletesen taglaló – tényállás szerint 1956. december 11-én délután Egerben 

tüntetés kezdődött, a nyomdában röplapokat nyomtattak, ennek során 

ismeretlen körülmények között lövéseket adtak le a nyomda előtti tömegre, 

amitől ketten megsérültek. A tömeg ezt követően bántalmazta a nyomdában 

egyedül intézkedő rendőrt, aki 20 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. Gyurkó Lajos vezérőrnagy aznap este Egerbe érkezett, és a saját 

kezébe vette az irányítást. Egy kb. tíz fős csoport élén az utcára ment, hogy 

rendet teremtsen, ennek eredményeként egy 22 és egy 15 éves fiú meghalt.  

Másnap, december 12-én még tartott az országos sztrájk, de szervezett 

tüntetésre nem került sor. Délelőtt 9-10 óra között az egri karhatalmi egység 

vezetője, Lintallér László százados kb. 40 fő élén az utcára vonult, ahol 

találkozott a Budai György őrnagy vezette, 12 fős füzesabonyi 

karhatalmistákkal. Budai alakulata besorolt az egység végére, és Lintallér 

vezetésével tovább haladt. A közterületen mintegy két-háromszáz fő 

tartózkodott, az emberek beszélgettek, támadástól nem tartottak. A 

karhatalmistáknak utat engedtek, néhányan szidalmazták őket az előző nap 

történtek miatt, egy gyerek almacsutkát dobott közéjük. Lintallér hirtelen 

oszolj! és tűz! vezényszavakat kiáltott, mire egyes karhatalmisták 

                                                        
583 Az ügy előzményeit a Heves Megyei Bíróság ítélete ismerteti. 
584 1997 júniusában elrendelték a vádlottak orvosszakértői vizsgálatát, melynek eredménye 
decemberben érkezett meg. Ezt követően, 1998 februárjában tartották az első tárgyalást.  
585 B.96/1997/134. (A tanács elnöke Fecz József volt.) Megállapították, hogy az eljárás során 
felmerült 273 000 Ft bűnügyi költséget az állam viseli. 
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sorozatlövéseket adtak le a tömegre, majd a parancsnok elég! vezényszavára a 

tüzelést abbahagyták, és segítségnyújtás nélkül elvonultak.586 

A sortűz eredményeként hatan meghaltak, tizenkilencen pedig megsebesültek; 

további öt személy sérülése valószínűsíthető.587 Az MSZMP helyi lapja 

másnap egy oldalas, rendkívüli kiadást tett közzé, mely szerint ellenforradalmi 

provokáció történt, a karhatalmistákra köveket dobtak és leköpdösték őket, 

majd a tömegoszlatást célzó figyelmeztető lövést követően a tömegből és a 

környező épületekről is rálőttek a karhatalmistákra, két karhatalmista 

megsebesült, erre válaszolt fegyverrel az alakulat.588 

Egert 1956. november 4-én szállták meg a szovjet csapatok, akik 

decemberben is a városban tartózkodtak, de a fegyveres „rendteremtésben” 

nem vettek részt.  A bíróság szerint a polgári lakosságot a védettség a „részben 

irreguláris szabadcsapatnak is tekintendő karhatalommal szemben is 

megillette”, noha a karhatalom nem működött együtt a szovjet megszállókkal. 

A karhatalmisták cselekménye a polgári lakosság háború idején való 

védelméről szóló genfi egyezmény 147. cikkében meghatározott súlyos 

jogsértés folytán háborús bűntettnek minősül, amit több emberen elkövetett 

emberöléssel valósítottak meg.  

A bizonyítékok értékelése során a bíróság – az ellentétes vallomások 

dacára – tényként fogadta el, hogy tűzparancs hangzott el, ez ugyanis az 

elkövetők javára értékelhető, és kétség esetén a bíróságnak ennek megfelelően 

kell döntenie. Az első- és a másodrendű vádlottak elismerték, hogy a 

karhatalmista egység tagjai voltak, de tagadták, hogy a tömegbe lőttek volna, a 

sértettek pedig nem ismerték fel őket.589 Kétséget kizáróan ennélfogva nem 

bizonyítható, hogy a fegyverüket használták volna, ezért a bíróság – 

bizonyítottság hiányában – felmentette őket.  

                                                        
586 Az Egri Rendőrkapitányság épületében tartózkodó rendőrök segítettek a sebesültek kórházba 
szállításában.  
587 Az egri kórház sebész főorvosa tiltakozó memorandumot fogalmazott meg, mivel a halottak és 
sebesültek túlnyomó része hátulról kapta a lövéseket, vagyis a menekülőkre lőttek.  
588 A megyei rendőr-főkapitányság nem folytatott le helyszíni szemlét, az ügyészség pedig nem 
vizsgálta ki a fegyverhasználatot.  
589 A fegyverüket nem használhatták, mert az alakulatban elfoglalt pozíciójuk miatt társaik életét is 
veszélyeztették volna.  
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A negyedrendű vádlott azt állította, hogy csak december 15-én lépett be a 

karhatalomba, az ötödrendű pedig azt, hogy a füzesabonyi alakulat tagjaként 

Füzesabonyban maradt. A bíróság a bizonyítékokat mérlegelve felmentette a 

vádlottakat, mert azt állapította meg, hogy a negyedrendű vádlott nem volt 

tagja a karhatalomnak, az ötödrendű esetén pedig nem bizonyítható, hogy az 

egység tagjaként Egerben lett volna a sortűz napján, ezért a vád tárgyává tett 

cselekményt egyikük sem követte el.590 

 A Heves Megyei Főügyészség az ítélet hatályon kívül helyezése 

érdekében fellebbezést nyújtott be.591 A másodrendű vádlott 1999 januárjában 

elhunyt, ezért a Legfelsőbb Bíróság vele szemben megszüntette a 

büntetőeljárást. 

A Legfelsőbb Bíróság 2000. június 23-án – lényegileg helybenhagyva 

az első fokú bíróság döntését – jogerős felmentő ítéletet hozott.592 A tényállást 

kiegészítették az – életveszélyes, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő – 

elsőrendű vádlott vallomásával, miszerint a sortűz idején egy kőkerítés mellett 

lapult, és csak akkor állt fel, mikor a lövöldözés megszűnt. A bíróság 

megváltoztatta a felmentés jogcímét: az elsőrendű vádlottat – a kiegészített 

tényállás alapján – bűncselekmény hiányában, a negyed és az ötödrendűt 

pedig bizonyítottság hiányában mentették fel, mert nem bizonyított, hogy 

karhatalmistaként a sortűz helyszínén voltak-e vagy sem.  

 

 

4. A KECSKEMÉTI SORTŰZPER 

 

A két halálos áldozatot követelő kecskeméti sortűz ügyében a 

Budapesti Katonai Ügyészség 1994 októberében – a polgári lakosság háború 

idején való védelmérről szóló genfi egyezmény 3. cikkének 1. pontjába ütköző 

                                                        
590 A bíróság szerint, ha az ügyészi álláspont – ti. az alakulat minden tagja lőtt – helytálló lenne, jóval 
több sebsülésnek, illetve halálesetnek kellett volna bekövetkeznie.  
591 Az ügyészség szerint az ítélet nem tartalmazta azt a tényt, hogy a karhatalmisták vezetője 
kijelentette az őrjárat indításakor, hogy a rendteremtés során fegyverhasználatra is sor kerülhet. A 
másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy ennek nincs jelentősége. 
592 Bf.I.2.075/1998/9. (A tanács elnöke Völgyesi Miklós, az előadó Váczi István volt.) 



 191 

emberiség elleni bűncselekmény elkövetése miatt – három vádlott ellen emelt 

vádat. Az elsőrendű vádlottal szemben – 1995 februárjában bekövetkezett 

halála miatt – az eljárást megszüntették.  

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1995. június 16-án hozott első 

fokú ítéletében a nyugállományú őrnagy elsőrendű és a nyugállományú 

alezredes másodrendű vádlottat bűnösnek találta emberiség elleni bűntett 

elkövetésében, és két-két év – három év próbaidőre felfüggesztett – 

börtönbüntetést szabott ki rájuk.593 

A Legfelsőbb Bíróság 1996. december 6-án – az Alkotmánybíróság 

határozatát követően – hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, és 

pótnyomozást, valamint soron kívüli új eljárás lefolytatását rendelte el a 

Csongrád Megyei Bíróságon.594  

A Szegedi Katonai Ügyészség a korábbi vádiratot változatlanul fenntartva, 

emberiség elleni bűncselekmény miatt emelt vádat 1998 márciusában.595 

A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa 1998. július 8-án kelt 

végzésével - elévülés miatt - megszüntette a „több emberen elkövetett 

emberölés bűntette miatt indult” büntetőeljárást.596  

A megállapított tényállás szerint 1956. október 27-én egy nyolcfős, 

felfegyverkezett csoport megtámadta a Kecskeméti Járási Kiegészítő 

Parancsnokságot.597 A védők megfutamították a támadók egy részét, két – 

lőfegyvert és lőszert birtokló – férfit pedig elfogtak. A Parancsnokság 

főhadnagyi rangú parancsnoka, az elsőrendű vádlott nem tudott dönteni az 

elfogott felkelők sorsáról, ezért telefonon utasítást kért az alezredesétől (a 

korábbi elsőrendű vádlottól). Az alezredes felhívta Gyurkó Lajos 
                                                        
593 KB.VI.327/1995. 
594 Bf.V.1944/1996. 
595 A vádirat szerint a vád tárgyává tett emberiség elleni bűncselekményre a Btk. 166. § (2) bek. f) 
pontja szerint minősülő több emberen elkövetett emberölés bűntettére rendelt büntetési tételt kell 
alkalmazni. 
596 KB.II.63/1998. 
597 A felkelők előző nap, október 26-án kiszabadították a foglyokat a börtönből, és fegyverhez is 
jutottak. A rendőröktől szintén szereztek fegyvereket, majd egy csoport tüzet nyitott a parancsnokság 
épületére, és újabb fegyvereket követeltek, de megfutamították őket.  
Október 27-én Bata István, honvédelmi miniszter a helyőrség-parancsnokoknak szóló utolsó 
parancsában előírta a legfontosabb objektumok őrzésének megerősítését, a gyülekezések feloszlatását 
és a fegyveres ellenállók megsemmisítését. Az új honvédelmi miniszter, Janza Károly szintén 
megparancsolta a fegyveres csoportok megsemmisítését és a rend helyreállítását. 
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vezérőrnagyot, a Kecskeméten állomásozó 3. hadtest parancsnokát, aki 

megparancsolta, hogy a két személyt a helyszínen lőjék agyon, és ha valaki 

megtagadja a parancs végrehajtását, azt koncolják fel. Az alezredes ezt közölte 

az elsőrendű vádlottal, aki tájékoztatta helyettesét, a szintén főhadnagy 

másodrendű vádlottat. A másodrendű vádlott tiltakozott, és felvetette, hogy 

nincs sorkatonájuk a kivégző osztaghoz. A parancsnok ekkor ismét felhívta az 

alezredest, aki megparancsolta, hogy hivatásos katonákkal hajtsák végre a 

parancsot, amit ellenőrizni is fognak.  

Az elsőrendű vádlott a másodrendűt jelölte ki a parancs végrehajtására, és 

további önként jelentkezőt kért. Az egyik megszólított katona elfutott, ezt 

követően egy hadnagy, Gyarmati Sándor elvállalta a végrehajtást. A 

másodrendű vádlott egy halálos lövést adott le az idősebb sértettre, a hadnagy 

viszont egy egész sorozatot lőtt a fiatalabb, ismeretlenül maradt 16-18 éves 

férfira, de a lövések a másik sértettet is érték, akit - miután már hanyatt esett - 

még főbe is lőtt.598 Az elsőrendű vádlott jelentést tett az alezredesnek, később 

egy százados személyesen is ellenőrizte a végrehajtást. 

 A bíróság a parancsra hivatkozó vádlotti védekezést – a nürnbergi 

perekre is tekintettel – nem fogadta el, és kényszer vagy fenyegetés fennállását 

sem állapította meg.599 Hadtörténész és nemzetközi jogász szakértők 

véleménye alapján mindazonáltal megállapították, hogy a nem nemzetközi 

jellegű fegyveres konfliktus 1977-ben meghatározott fogalmi feltételeinek 

hiányában a genfi egyezmények közös 3. cikke nem alkalmazható.600 Az 

elkövetéskor hatályos törvény értelmében az elsőrendű vádlott cselekményét 

felbujtóként, a másodrendűét tettesként több emberen elkövetett emberölés 

bűntettének minősítették, és a bűncselekmény elévülése folytán az eljárást 

megszüntették.601  

                                                        
598 Gyarmati Sándor 1993 júniusában meghalt. 
599 A bíróság álláspontja szerint a vádlottak nem álltak olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, 
ami képtelenné tette őket az akaratuknak megfelelő magatartásra. Ezt az is alátámasztja, hogy az egyik 
katona megtagadta a parancs végrehajtását, és ennek nem lett következménye. (Ez nyilvánvalóan csak 
azt bizonyítja, hogy a parancsnok nem jelentette a feletteseinek a parancsmegtagadást.) 
600 A kormányellenes fegyveres erők nem álltak felelős parancsnokság alatt, nem gyakoroltak 
ellenőrzést az ország területének egy része felett, valamint nem fejtettek ki folyamatos és összehangolt 
harci tevékenységet. 
601 BHÖ 351. és 352. pont: „Aki embert szándékosan megöl, ha a szándékát nem előre fontolta meg, a 
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A döntés ellen az ügyészség fellebbezést nyújtott be, amit a Katonai 

Főügyészség fenntartott, álláspontja szerint ugyanis a bíróság téves jogi 

következtetést vont le a hiánytalanul megállapított tényállásból. „Téves az a 

jogértelmezés, hogy az 1977. évi II. Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltakkal 

együtt kell állást foglalni az adott cselekmények jogi megítélésében. Ez a 

jogértelmezés ahhoz vezetne, hogy 1977 után - a ratifikáció tényével - 

megszűnne az ilyen bűncselekmények üldözhetősége.602 

 

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 1998. november 17-én 

helybenhagyta az elsőfokú bíróság végzését.603 Szintén megállapították, hogy 

a genfi konvenció nem alkalmazható, mert 1956. október 23. és október 27. 

között nem volt Magyarországon nem nemzetközi fegyveres összeütközés.604 

A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa 1999. június 28-án – a 

Katonai Főügyészség márciusban előterjesztett indítványa alapján – hatályon 

kívül helyezte a jogerős határozatot, és új másodfokú eljárás lefolytatására 

utasította a Legfelsőbb Bíróságot.605 

A felülvizsgálati tanács kiemelte, hogy az eljárt bíróságok helyes 

jogértelmezéssel állapították meg, hogy a „genfi egyezmények közös 3. 

cikkében foglalt emberiség elleni bűncselekmények büntethetősége nem évült 

el.” A terheltek „jóllehet parancsra cselekedtek, azonban nyilvánvalóan tudták, 

hogy annak végrehajtásával súlyos bűncselekményt követnek el.”606 A 

Legfelsőbb Bíróság ugyanakkor rámutatott, hogy az eljárt bíróságok – a II. 

kiegészítő jegyzőkönyvet tévesen értelmezve – korlátozták a genfi 

egyezmények alkalmazási körét: „kizárólagos és önmagában is téves nyelvtani 
                                                                                                                                                             
szándékos emberölés bűntettét követi el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő börtönnel büntethető. 
Életfogytig tartó börtönnel büntettetik a szándékos emberölés, ha azt a tettes…több emberen követte 
el.” Btá. 25. § „Az elévülés megszünteti az elkövető büntethetőségét: a) halállal, életfogytig tartó vagy 
tíz évet meghaladó börtönnel büntetendő bűntett esetében tizenöt év elteltével.” 
602 Bf.VII.167/1995. 
603 Bf.V.1.760/1998/3. (A tanács elnöke Kaposvári Bertalan, az előadó Tóth Éva volt.) 
604 Az október 23-tól eltelt öt nap alatt Kecskemét területén nem jöttek létre olyan fegyveres 
csoportok, amelyek a nemzetközi szerződésben megjelölt szervezettség fogalmi elemeinek 
megfeleltek volna. A fegyveres csoportok a polgári lakosságtól megkülönböztető jelvényt nem 
viseltek, a kormány felkelőként vagy hadviselő félként nem ismerte el őket.  
605 Bfv.X.713/1999/3. (A tanács elnöke Szabó Győző, az előadó Domokos Jenő volt.) 
606 Büntethetőséget kizáró ok (Btk. 26. § (1), illetve 123. § (1) bek.) ennélfogva nem vehető 
figyelembe. 
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értelmezéssel a jegyzőkönyv 1. cikkében leírt „továbbfejleszti és kiegészíti” 

szavaknak nyelvtanilag és logikailag egyaránt helytelen értelmezését adták.” 

Noha idézték, mégsem vették figyelembe az 1. cikk azon kitételét, hogy a 

jegyzőkönyv anélkül fejleszti tovább és egészíti ki a genfi egyezmények közös 

3. cikkét, hogy „módosítaná annak fennálló alkalmazási feltételeit”.607 Az 

egyezmények és a kiegészítő jegyzőkönyv együttes értelmezése ugyanis oda 

vezetne, hogy – az ellenállók kellő szervezettségének hiányában – a közös 3. 

cikk még akkor sem lenne alkalmazható, ha az állam fegyveres ereje az egész 

lakosságot kiirtaná.608 

A Legfelsőbb Bíróság végeredményben arra a következtetésre jutott, hogy 

1956. október 23. és november 4. között – a fegyvertelenül tüntető 

lakossággal, valamint a fegyveres forradalmi csoportokkal szemben a 

diktatúra fegyveres fellépése folytán – az 1949-es genfi egyezmények szerinti 

nem nemzetközi fegyveres összeütközés zajlott Magyarországon. Az eljárt 

bíróságok a büntető anyagi jogi szabályok helytelen alkalmazásával 

állapították meg, hogy a terheltek nem emberiség elleni bűntettet, hanem a 

belső jog szerinti, már elévült emberölést követtek el. 

 

A Legfelsőbb Bíróság újabb másodfokú tanácsa 2000. szeptember 13-

án jogerős marasztaló ítéletet hozott. A vádlottakat bűnösnek találták több 

emberen - felbujtóként, illetve társtettesként - elkövetett emberöléssel 

megvalósított emberiség elleni bűntettben, és kétévi – három év próbaidőre 

felfüggesztett – börtönbüntetésre, valamint lefokozásra ítélték őket.609  

A bíróság a tényállást azzal egészítette ki, hogy az 1956. október 24-én 

kihirdetett statárium lényegéről, a megyei rögtönítélő bíróság megalakulásáról 

                                                        
607 A II. kiegészítő jegyzőkönyv alkalmazhatóságának feltételei kizárólag magára a jegyzőkönyvre 
vonatkoztathatók, a jegyzőkönyvnek nem lehet olyan visszamenőleges hatályt tulajdonítani, ami 
szűkítené a genfi egyezmények tárgyi alkalmazási körét. 
608 A bíróság röviden és kevéssé érthetően hivatkozott a genfi egyezményeknek a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága által szerkesztett kommentárjára, ami „egyrészt de facto ellenségeskedések, 
illetőleg az állam fegyveres erejének bevetése esetén lát lehetőséget a nem nemzetközi jellegű 
összeütközés megállapíthatóságára.” (Commentaire IV., 23. o.).  
609 Bf.I.1.534/1999/5. (A tanács elnöke Kónya István, az előadó Vereczkei Géza volt.) 
A vádlottakat az aránytalanul nagy – részben szükségtelenül felmerült – több mint 1700 000 Ft-os 
bűnügyi költségből 133, illetve 134 000 Ft megfizetésére kötelezték.  
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a vádlottak tudomással bírtak, vagyis tudták, hogy a kormány rendelete 

rögtönítélő bíráskodásra – nem pedig ítélet nélküli kivégzésre – 

vonatkozott.610  

A Legfelsőbb Bíróság 1999 júniusi – a bíróságokra nézve kötelező – végzése 

alapján rámutattak, hogy az első fokú bíróság tévesen értelmezte a genfi 

egyezményeket, ennélfogva az egyezmények közös 3. cikke alkalmazható az 

adott ügyben. Hivatkoztak a polgári lakosság háború idején való védelmére 

vonatkozó genfi egyezmény 147. cikkére is, mely „szerint egyebek között 

súlyos jogsértésnek tekintendő a védett személyek sérelmére elkövetett 

szándékos emberölés is.” Az ilyen cselekmények büntethetősége a New York-

i Egyezmény 1. cikkének b) pontja értelmében nem évül el.  

A sértettek védett - harcképtelen - személyeknek minősültek, „így sérelmükre 

a már hivatkozott egyezmény 3. cikkének 1/a. pontja szerint tiltott súlyos 

jogsértésnek tekintendő a bármely alakban megvalósított szándékos 

emberölés.” 

Megállapították, hogy az elöljárók parancsa útján kifejezésre juttatott 

életveszélyes fenyegetés a vádlottak cselekvési lehetőségét igen szűk határok 

közé szorította, vagyis jelentősen korlátozta őket az akaratuknak megfelelő 

magatartás tanúsításában.611 

A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a cselekmény a Btk. 2. §-a 

alapján az elbíráláskor hatályos büntető törvény szerint bírálandó el 

enyhébben. A büntetés kiszabása körében enyhítő körülményként vették 

figyelembe a cselekmény elkövetésétől eltelt igen hosszú időt, az eljárás 

elhúzódását, a vádlottak törvénytisztelő életmódját, egészségi állapotát, 

valamint a parancsra, súlyos fenyegetés hatására való elkövetést. Súlyosító 

körülményt nem találtak, ezért a szabadságvesztés végrehajtását mindkét 

vádlott esetén próbaidőre felfüggesztették.  

  

A Legfelsőbb Bíróság helyesen állapította meg a fenyegetés, mint 

                                                        
610 A tűzparancsot az elsőrendű vádlott adta ki az alárendeltjeinek. 
611 Az elöljárók azonban nem voltak a helyszínen, a közvetett fenyegetés ezért nem hatott 
ellenállhatatlan erővel a vádlottak akaratára.  
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beszámítási képességet korlátozó tényező fennállását. Ítéletében ugyanakkor 

több helyen tévesen hivatkozott a genfi egyezmények által védett személyek 

sérelmére elkövetett, a súlyos jogsértéseknél felsorolt szándékos emberölésre, 

sőt a cselekményt is eszerint - tévesen - minősítették a polgári lakosság háború 

idején való védelméről szóló IV. genfi „egyezmény 3. cikkében foglaltakra 

tekintettel a 147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés folytán az emberiség 

elleni bűncselekménynek.” 

Amint arra az Alkotmánybíróság 53/1993. (X. 13.) AB határozatában is 

rámutatott, a súlyos jogsértések csak az egyezmények közös 2. cikkében 

meghatározott „tárgyi feltételek” (háború vagy minden más fegyveres 

összeütközés, valamint megszállás) fennállása esetén, az egyezmények által 

védett személyek sérelmére követhetők el.612 A közös 3. cikk viszont egyaránt 

meghatározza a tárgyi feltételeket (nem nemzetközi jellegű fegyveres 

összeütközés), a védett személyeket (a harci cselekményekben aktívan részt 

nem vevő személyek), valamint a sérelmükre el nem követhető, tiltott 

magatartásokat. Az Alkotmánybíróság szerint a súlyos jogsértések a New 

York-i Egyezmény 1. cikkének a) pontja alapján elévülhetetlen háborús 

bűncselekményeknek minősülnek, a közös 3. cikkben tiltott cselekmények 

viszont az 1. cikk b) pont értelmében – mint az emberiség elleni 

bűncselekmények – nem évülnek el. 

 

 

5. A TISZAKÉCSKEI SORTŰZPER 

 

A tizenhét ember halálát okozó tiszakécskei repülőgépes sortűz 

ügyében született meg az első bírói döntés: A Fővárosi Bíróság Katonai 

Tanácsa 1995. január 25-én elévülés miatt megszüntette az eljárást az 

emberiség elleni bűntett elkövetésével vádolt két vádlottal szemben.  

                                                        
612 A hivatkozott IV. egyezmény 6. cikke ki is mondja, hogy „a jelen Egyezményt a 2. cikkben 
említett minden összeütközés vagy megszállás esetében annak kezdetétől fogva kell alkalmazni.” 
A védett személyek körét a genfi egyezmények különböző cikkei tartalmazzák (az I és II. egyezmény 
13. cikkei, valamint a III. és a IV. egyezmény 4. cikkei). 
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A bíróság megállapította, hogy a tartalékos alezredes elsőrendű és 

nyugállományú őrnagy másodrendű vádlott nem követett el emberiség elleni 

bűntettet, „csupán” felbujtóként, több emberen elkövetett emberölésért lehetett 

volna felelősségre vonni őket, ez a bűncselekmény viszont – az elkövetés 

idején hatályos Btá. szabályai szerint tizenöt év elteltével – 1971-ben elévült. 

A bíróság – a történettudomány adataira és a nemzetközi gyakorlatra 

hivatkozva – kimondta, hogy „Magyarországon 1956. október 27-én 

forradalom és szabadságharc zajlott, de nem állt fenn nemzetközi jogi 

értelemben vett nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés.”613 

  A Legfelsőbb Bíróság 1996. december 20-án hatályon kívül helyezte az 

eljárást megszüntető végzést, és soron kívüli új eljárás lefolytatására 

utasította a Csongrád Megyei Bíróságot.  

 

A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa 1998. július 8-án kelt 

végzésével – elévülésre tekintettel – szintén megszüntette a büntetőeljárást.614 

A Szegedi Katonai Ügyészség a genfi egyezmények közös 3. cikkének 1. 

pontjába ütköző emberiség elleni bűntett miatt emelt vádat, a bíróság azonban 

a vádlottak cselekményét felbujtóként, több emberen elkövetett emberölés 

bűntettének minősítette.  

A bíróság az alábbi tényállást állapította meg: A Magyar Néphadsereg 

Kecskeméten állomásozó 3. Hadtestének parancsnoka Gyurkó Lajos 

vezérőrnagy, a 66. Vadászrepülő Hadosztály parancsnoka az elsőrendű vádlott 

(alezredes), az alárendeltségébe tartotó 62. Vadászrepülő Ezredé a 

másodrendű vádlott (százados) volt. Gyurkó 1956. október 26-án telefonon 

utasította az alezredest, hogy repülőgépekkel lövesse szét a tömeget Szegeden 

és Baján, amit az alezredes megtagadott, mert a hadosztály nem tartozott 

Gyurkó alárendeltségébe. Másnapra azonban a hadosztályt a 3. hadtest 

alárendeltségébe helyezték, így október 27-én reggel Gyurkó eltűnt harckocsik 

megkeresésére, majd a felkelők bunkerének szétlövésére utasította telefonon 

az alezredest. (A pilóták végül egy olyan bokros területre lőttek, ahol nem 
                                                        
613 Sortűzsorsok; HVG 1995. február 11., 76. o. 
614 KB.II.62/1998. 
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tartózkodtak emberek.) Közben Kiskőrösön támadás érte a laktanyát, ezért az 

alezredes Gyurkó parancsa alapján két repülőgépet küldött Kiskőrösre, de – a 

vezérőrnagy parancsával szemben – csupán figyelmeztető lövések leadására 

adott utasítást.615  

Ebben az időben Újkécske (most Tiszakécske) lakói felvonulást szerveztek; a 

főtéren, az országzászlónál a tanácselnök mondott beszédet a mintegy ezer fős 

tömeg előtt. Gyurkó azt a téves tájékoztatást kapta, hogy fel akarják akasztani 

a tanácselnököt és a párttitkárt, ezért telefonon utasította az alezredest, hogy 

lövesse szét a tömeget és az akasztófát. Az alezredes – a másodrendű vádlott 

századoson keresztül – arra utasította a vadászrepülő ezrednél szolgálatot 

teljesítő Takács Géza hadnagyot, hogy menjen Újkécskére és végezzen 

felderítést. A hadnagy jelentette, hogy a központban tömeg van, lát is 

valamilyen oszlopot, de akasztásra utaló jelet nem. Az alezredes erről 

tájékoztatta Gyurkót, aki ordítva kijelentette, hogy ő ezt jobban tudja, biztos, 

hogy fel akarják akasztani a tanácselnököt és a párttitkárt. Utasította az 

alezredest a parancs végrehajtására, és kilátásba helyezte, hogy ha nem lövet 

azonnal, akkor hadbíróság elé állítja. Ennek hatására az alezredes a 

századoson keresztül előbb ún. hidegrácsapás végrehajtására, majd a 

fegyverek bevetésére utasította a repülőgép-vezetőt. A hadnagy 17 óra körül 

három sorozatot adott le mélyrepülésben, melynek következtében 17 ember 

meghalt és legalább 102 megsebesült. Takács főhadnagy 1959-ben, Gyurkó 

vezérőrnagy pedig 1979-ben elhunyt.   

A hatályos Btk. szerint „nem büntethető a katona a parancsra 

végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával 

bűncselekményt követ el.”616 Az elkövetés idején ilyen előírás nem létezett, de 

„1956-ban is ismertek voltak a nürnbergi perek eredményei, melyeknek 

legfőbb tanulsága, hogy a katona – a harc során nem tiltott cselekmények 

                                                        
615 Gyurkó azt is megparancsolta, hogy a menekülők teherautóit lőjék szét. Az alezredes azzal 
hárította el a parancs végrehajtását, hogy a leszálló gépeknek már nincs elég üzemanyaga, az újonnan 
felszállók pedig már nem találnának menekülőket. Gyurkó közben megtudta, hogy lett volna elég 
üzemanyag, ezért azzal fenyegette meg az alezredest, hogy a laktanya újabb támadása esetén 
hadbíróság elé állítja. 
616 Btk. 123. § (1) bek. 



 199 

kivételével – nem hivatkozhat eredményesen arra, hogy parancsra cselekedett. 

Gyurkó vezérőrnagynak a hadbírósággal való fenyegetése ugyanakkor nem 

tekinthető olyan kényszernek vagy fenyegetésnek, amely a terhelteket 

képtelenné tette volna akaratuknak megfelelő magatartás tanúsítására.”617  

A bíróság álláspontja szerint 1956. október 23. és 27. között a kormányellenes 

fegyveres erők nem álltak felelős parancsnokság alatt, nem gyakoroltak 

ellenőrzést az ország területének egy része felett, nem fejtettek ki összehangolt 

harci tevékenységet, vagyis Magyarországon nem állt fenn a II. kiegészítő 

jegyzőkönyvben meghatározott nem nemzetközi jellegű fegyveres 

összeütközés, ezért a genfi egyezmények közös 3. cikke nem alkalmazható.  A 

bíróság ennélfogva a cselekményt az elkövetéskor hatályos büntető törvény 

alapján több emberen elkövetett emberölés bűntettének minősítette, és az 

eljárást elévülés miatt megszüntette.618 

A döntés ellen benyújtott ügyészi fellebbezést a Katonai Főügyészség – a 

kecskeméti sortűzperben ismertetett indokok alapján – fenntartotta.619  

 

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 1998. november 10-én kelt 

végzésével helybenhagyta az első fokú határozatot.620 A bíróság – az 

Alkotmánybíróság iránymutatására figyelemmel – azt vizsgálta, hogy az 1956. 

október 27-én megvalósult több emberen elkövetett emberölést a genfi 

egyezmények közös 3. cikkében tiltott módon hajtották-e végre, tekintetbe 

véve a cikk bevezetésében rögzített általános feltételeket is. Rámutattak, hogy 

az egyezmények nem határozzák meg sem a nem nemzetközi jellegű 

fegyveres összeütközés fogalmát, sem azt, hogy egy belső fegyveres 

konfliktus kialakulása esetén az egyezmény rendelkezései mikortól 

alkalmazandóak. A II. kiegészítő jegyzőkönyv ugyanakkor – továbbfejlesztve 

                                                        
617 A bíróság utalt rá, hogy az alezredes a kiskőrösi bevetés során nem hajtotta végre a parancsot, és 
ennek semmiféle hátrányos következménye nem volt. A tényállás szerint viszont az alezredes 
hadbírósággal való fenyegetése a kiskőrösi bevetés után történt, és a laktanya újabb támadása esetére 
helyezték kilátásba a hadbíróságot, a tiszakécskei eseményeknél azonban a bevetés előtt fenyegették 
meg az alezredest, ami álláspontom szerint releváns különbség.  
618 Az első fokú végzést a Legfelsőbb Bíróság 1999. június 28-i végzése alapján ismertettem. 
619 Bf.IX.31/1995. 
620 Bf.V.1759/1998/3. (A tanács elnöke Kaposvári Bertalan, az előadó Gyürkés Tamás volt.) 
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és kiegészítve az 1949-es genfi egyezmények közös 3. cikkét, anélkül, hogy 

módosítaná annak fennálló alkalmazási feltételeit – megadja a nem 

nemzetközi fegyveres összeütközés definícióját.  

„Valamely szerződés továbbfejlesztése és kiegészítése – a fogalmak szigorú 

nyelvtani értelmezéséből kiindulva – a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint 

azt jelenti, hogy a két szerződés együttes vizsgálatával kell a felmerült 

jogkérdésben állást foglalni.” A bíróság irányadó értelmezésként a II. 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkében foglaltakat fogadta el. Az 1956-os 

októberi forradalom és szabadságharc október 23-án spontán módon tört ki, és 

az október 27-ig eltelt öt nap alatt pedig nem alakultak ki a jegyzőkönyvben 

meghatározott szervezettség jelei. Mindezekre figyelemmel a bíróság az 

eljárást törvényesen szüntette meg. 

 

A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa 1999. június 28-án kelt 

végzésében – a Katonai Főügyészség áprilisban benyújtott felülvizsgálati 

indítványa alapján – hatályon kívül helyezte a jogerős határozatot, és új 

másodfokú eljárás lefolytatására utasította a Legfelsőbb Bíróságot.621  

A Legfelsőbb Bíróság újabb másodfokú tanácsa 2000. szeptember 20-

án végül jogerős marasztaló ítéletet hozott. A vádlottakat bűnösnek mondták 

ki felbujtóként, több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított emberiség 

elleni bűntettben.622 Az elsőrendű vádlottat háromévi fegyházbüntetésre, 

valamint ötévi közügyektől eltiltásra ítélték.623 A másodrendű vádlottra kétévi 

– három év próbaidőre felfüggesztett – fegyházbüntetést szabtak ki, valamint 

lefokozták.624 A Legfelsőbb Bíróság kis mértékben pontosította, illetve 

kiegészítette az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást.625 
                                                        
621 Bfv.X.787/1999/3. (A tanács elnöke Szabó Győző, az előadó Domokos Jenő volt.) A végzés jogi 
indokolása megegyezik a kecskeméti sortűzpernél leírtakkal. 
622 Bf.I.1.535/1999/5. (A háromtagú tanács elnöke Kónya István, az előadó Vereczkei Géza volt.) 
A vádlottak cselekményét a genfi egyezmények közös 3. cikkére tekintettel – a Btk. 166. § (2) bek. f) 
pontja szerinti módon, több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított – az emberiség elleni 
bűntettnek minősítették. 
623 Közkegyelem folytán – mivel a vádlott betöltötte a 60. életévét – a kiszabott főbüntetés nem 
hajtható végre. (1990. évi XXXIX. törvény 1. § (2) bek. e) pont). 
624 Az alapeljárásban - részben szükségtelenül - felmerült, aránytalanul nagy 1840 000 Ft bűnügyi 
költségből a vádlottakat fejenként 157 000 Ft megfizetésére kötelezték. 
625 Gyurkó hadbírósággal való fenyegetését az alezredes a századossal is közölte. A vádlottak a 
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Kifejtették, hogy a főtéren tartózkodó emberek az egyezmény 3. cikkének 1. 

pontja szerinti védett személyeknek minősültek, hiszen az ellenségeskedésben 

közvetlenül nem vettek részt, ezért sérelmükre az 1/a) pont alapján tiltott volt 

a bármely formában megvalósított szándékos emberölés. „Az egyezmények 

által védett személyek ellen megvalósított, a súlyos jogsértések körében is 

felsorolt elkövetési magatartás, a bármely alakban megvalósított szándékos 

emberölés” egyébként a cselekmény elkövetésekor hatályos büntető törvény 

értelmében is bűncselekmény volt. 

Az elkövetéskori és az elbíráláskori törvény egybevetése révén arra a 

következtetésre jutottak, hogy a vád tárgyává tett cselekmény a hatályos Btk. 

alapján bírálandó el enyhébben.  A vádlottak „parancsra tettem” védekezését 

nem fogadták el, mert tudták, hogy a parancs bűnös parancs volt, és így annak 

végrehajtásával maguk is bűncselekményt valósítanak meg.626 Mindazonáltal a 

vádlottaknak számolniuk kellett a parancs megtagadásának 

következményeivel is. A magas beosztású elöljáró fenyegetése, a hadbíróság 

által kiszabható, akár tíz évig terjedő börtönbüntetés és a vele együtt járó 

lefokozás „olyan súlyos hátrányt jelentettek, amely alkalmas volt arra, hogy a 

megfenyegetettekben komoly félelmet keltsen”, és ezáltal korlátozza őket az 

akaratuknak megfelelő magatartás tanúsításában. 

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a 

következőket: a cselekmény elkövetése óta igen hosszú idő, közel 44 év telt el, 

a vádlottak önhibájukon kívül hosszú ideig álltak a büntetőeljárás hatálya alatt, 

a cselekmény elkövetése előtt és után is törvénytisztelő életmódot folytattak, 

ma már idősek, a fizikai és szellemi egészségük is megroppant, a hivatásos 

katonai szolgálatot teljesítő vádlottak a cselekményüket parancsra, súlyos 

fenyegetés hatása alatt követték el, végül az 1956-os forradalomban játszott 

szerepük miatt mindkettőjüket elbocsátották a hadseregből, mert mindenben 

támogatták a Nagy Imre-kormányt! Súlyosító körülményként értékelték a 

sértettek és a sebesültek nagy számát. Mindezekre tekintettel a másodrendű 

                                                                                                                                                             
fenyegetés hatására továbbították a tűzparancsot. Mindkét vádlott egészségi állapota megromlott. 
626 A vezérkari főnök parancsa alapján a genfi egyezmények lényege az 1956-57-es kiképzési évben 
oktatás tárgyát képezte. 
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vádlottra felfüggesztett szabadságvesztést, az elsőrendűre – bűnösségének 

magasabb foka miatt – végrehajtandó szabadságvesztés-büntetést szabtak ki. 

 A kecskeméti ügyhöz hasonlóan a Legfelsőbb Bíróság ebben az 

ítéletében is tévesen utalt a polgári lakosság háború idején való védelméről 

szóló genfi egyezmény 147. cikkében foglalt súlyos jogsértésekre. 

 

 

6. A BERZENCEI SORTŰZPER 

 

A Budapesti Katonai Ügyészség 1994 októberében egy volt határőrrel 

szemben, emberiség elleni bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat a négy 

halálos áldozatot követelő sortűz kapcsán. A Fővárosi Bíróság Katonai 

Tanácsa a büntetőeljárást 1995 decemberében felfüggesztette, majd – a 

36/1996. (IX. 4.) AB határozatra figyelemmel – 1996. október 2-án az iratokat 

- törvényes vád hiányában - visszaküldte az ügyészségnek. Az ügyészség 

fellebbezett a határozat ellen, és az első fokú bíróságnak az eljárás 

lefolytatására való utasítását kérte. 

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 1996. december 10-én 

hatályon kívül helyezte az első fokú végzést, és az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező Somogy Megyei Bíróság Katonai Tanácsát új – a 

nyomozati szaktól megismételt – eljárás lefolytatására utasította. Elrendelte, 

hogy a pótnyomozást két hónap alatt le kell folytatni, és ezt követően a 

tárgyalást soron kívül kell megtartani.627  

A másodfokú bíróság megállapította, hogy a vád törvényességét az 

Alkotmánybíróság határozata nem érintette, ezért nincs helye az iratok 

visszaküldésének, a bíróságnak érdemben el kell bírálnia az ügyet. El kell 

döntenie, hogy a vádlott cselekménye több emberen elkövetett emberölésnek 

vagy az emberiség elleni bűntettnek minősül, valamint, hogy a genfi 

egyezmények közös 3. cikkében, illetve a II. kiegészítő jegyzőkönyvben 

foglalt tényállási elemek és feltételek megvalósultak-e. A megalapozott 

                                                        
627 Bf.V.2148/1996/2. (A tanács elnöke Rabóczki Ede, az előadó Tóth Éva volt.) 
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döntéshez – hadtörténész szakértő segítségével – kronologikus rendben 

rögzíteni kell az 1956. októberi forradalom és szabadságharc harci 

cselekményeit, ebből lehet ugyanis megállapítani, hogy a forradalom 

fegyveres erői felelős parancsnokság alatt állottak-e, ellenőrzést gyakoroltak-e 

az ország területének egy része felett, továbbá folyamatos, összehangolt 

tevékenységet fejtettek-e ki.  

  

A Kaposvári Katonai Ügyészség – az elrendelt pótnyomozás 

lefolytatását követően – a vádlottal szemben emelt vádat fenntartotta. A 

vádirat szerint a vádlott sorállományú határőrszolgálatot teljesített a 

Somogyudvarhelyi Határőrőrsön, Berzence közelében. 1956. október 27-én a 

berzencei tanácselnök a falubeliek kérésére a forradalmi eseményekkel 

szimpatizáló tüntetést és gyűlést hirdetett meg a főtérre. A faluban lakó ÁVH-

s határőr főhadnagy feleségét aznap délután a boltban nem szolgálták ki, és 

akasztással fenyegették, ezért a főhadnagy telefonon személyes védelmet kért. 

Somogyudvarhelyről két fegyveres katonát küldtek a tiszt és családja 

védelmére. A délután folyamán - javarészt ittas - helyi lakosok erőszakkal 

behatoltak a tanács épületébe, begyűjtési iratokat égettek el, a főtéren álló 

szovjet emlékművet ledöntötték, betörték a begyűjtési előadó és szülei 

lakásának ablakát.  

A falu lakói este hat óra körül gyülekeztek a főtéren, majd a tanácselnök 

vezetésével felvonulást tartottak a faluban. Eközben több ittas állapotú férfi az 

ÁVH-s főhadnagy házához ment, hogy felelősségre vonják, a két fegyveres 

határőr azonban rövid szóváltás után távozásra bírta őket. A főhadnagy újabb 

támadástól tartva telefonon további segítséget kért a Nagykanizsai 

Kerületparancsnokságtól. Az ott szolgálatot teljesítő határőr százados 

parancsot adott a somogyudvarhelyi őrsparancsnoknak, hogy egy 

riadócsoporttal azonnal induljon Berzencére, és helyezze biztonságba a tisztet 

és a családját. Az őrsparancsnok önként jelentkezőkből összeállított egy nyolc-

tízfős riadócsoportot, és eligazítást tartott a feladatra, illetve arra vonatkozóan, 

hogy támadás esetén - parancs alapján - figyelmezető lövést kell leadni a 
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levegőbe. Az őrsparancsnok által vezetett csoport este hét-nyolc óra között 

érkezett meg szekéren Berzencére, a főtér közelébe, ahol – csekély világítás 

mellett – még folyt a nagygyűlés. A szekér zajára több személy kivált a 

tömegből, és a szekér felé közeledett. Az őrsparancsnok ezt támadásként 

értékelte, ezért katonáit leszállíttatta a szekérről, majd egy fényjelzős rakétát 

lőtt fel. Miután a közeledő embereket ez nem állította meg, figyelmeztető 

lövések leadására adott parancsot. A katonák a levegőbe lőttek, a vádlott 

azonban a tömegbe lőtt, melynek következtében négy személy (két nő és két 

férfi) meghalt, többen pedig megsérültek (egy férfi maradandó 

fogyatékosságot eredményező sérülést szenvedett). Az őrsparancsnok néhány 

határőrrel együtt a térre ment, a sérülteket látva értesítették a közelben lakó 

orvost, majd – négy fegyverest az ÁVH-s tiszt védelmére otthagyva – 

visszatértek az őrsre. A kerületparancsnokság intézkedésére a tisztet és 

családját Nagykanizsára szállították, a vádlottat pedig a kerületparancsnok 

berendelte és fogdára helyezte.628 

A Somogy Megyei Bíróság Katonai Tanácsa 1998. november 30-án – 

elévülés miatt – megszüntette a büntetőeljárást. A bíróság – a bizonyítékok 

értékelése alapján – úgy ítélte meg, hogy „a tűzparancsot végrehajtó katonák 

közül egy vagy több személy kétséget kizáróan meg nem állapítható helyről és 

körülmények között, a mintegy 20-30 méterre elhelyezkedő tömeg irányába, 

mell- illetve fejmagasságban rövid sorozatlövéseket adott le.”629 

A vádlott mindvégig következetesen tagadta a bűncselekmény elkövetését, 

állítása szerint háromszor a levegőbe lőtt. A riadócsoportot vezető 

őrsparancsnok (főhadnagy) nem látta, hogy ki lőtt a tömegbe. A csoport 

tanúként meghallgatott tagjai eltérően nyilatkoztak a történtekről.630  

                                                        
628 A vádiratot részletesen ismerteti a Somogy Megyei Bíróság határozata.  
629 KB.II.52/1998. 
630 Az egyik tanú szerint egy társa tűzparancs nélkül, egyedül lőtt a tömegbe, de nem tudta őt 
megnevezni. Egy másik határőr határozottan állította, hogy egyedül a vádlott lőtt a tömegbe. A 
harmadik nem tudta megmondani, hogy a társai közül kik lőttek a tömegbe. A negyedik határőr 
szerint a riadócsoportot nem az őrsparancsnok vezette, hanem egy hadnagy, ő maga egy lövést adott 
le, a társai sorozatot, de nem tudta, ki lőtt a tömegbe. Az ötödik tanú nyomozati szakban tett 
vallomása szerint egy harmadik személy volt a csoport parancsnoka, tűzparancsot nem kaptak, de a 
mellette fekvő vádlott két-három rövid sorozatot adott le a tömegre, más nem lőtt a fegyverével. 
(Összességében csupán egyetlen tanú vallotta azt, hogy ő is használta a fegyverét.) 
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A bíróság a tanúvallomások között lényeges és feloldhatatlan 

ellentmondásokat tapasztalt, melyek alapvetően megkérdőjelezték, hogy a 

vádlott lőtt a tömegbe. A lövések megállapított száma (20-40) azt is 

valószínűtlenné teszi, hogy csupán egy fegyverből lőttek a tömegre. A 

cselekmény jogi minősítése során – hadtörténész szakértő véleménye alapján – 

megállapították, hogy október 27-én nem állt fenn nem nemzetközi jellegű 

fegyveres összeütközés, mert hiányoztak annak tényállási elemei. A vád 

tárgyává tett cselekmény ezért több emberen elkövetett emberölésnek minősül, 

melynek büntethetősége 1971-ben elévült.631 

 

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 1999. május 10-én 

helybenhagyta az első fokú végzést.632 A Katonai Főügyészség fellebbezésében 

hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást a kellő alapossággal tárta 

fel, és okszerűen következtetett arra, hogy a cselekménynek a vádlott általi 

elkövetése nem bizonyítható; a cselekmény jogi minősítése azonban téves. A 

kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkének helyes értelmezése szerint ugyanis a 

felsorolt feltételek kizárólag a jegyzőkönyvre vonatkoznak, a genfi 

egyezmények közös 3. cikkének betartása pedig valamennyi – a szórványosan 

elkövetett bűncselekmények szintjét meghaladó – fegyveres konfliktus esetén 

kötelező.633  

A Legfelsőbb Bíróság részletesen indokolt végzésében – a szerződések 

jogáról szóló 1969-es bécsi szerződés alapján – arra a következtetésre jutott, 

hogy a genfi egyezmények közös 3. cikkét és a kiegészítő jegyzőkönyvet 

együttesen kell értelmezni.634 A bíróság leszögezte, hogy „a jegyzőkönyv nem 

változtatta meg az eredeti egyezmény alkalmazási körét,” vagyis a 

                                                        
631 A bíróság szerint az elévülés, mint büntethetőséget megszüntető ok megelőzi annak megállapítását, 
hogy egy cselekmény nem bizonyított.  
632 Bf.V.726/1999/3. (A tanács elnöke Rabóczki Ede, az előadó Gyürkés Tamás volt.) 
633 Bf.VII.241/1996. A bírói végzésben foglaltak szerint a főügyészség utalt rá, hogy a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága 1986-os kommentárjában értelmezte a jegyzőkönyvet, amit szintén figyelembe 
kell venni. 
634 A Bécsben, 1969. május 23-án kelt nemzetközi szerződést az 1987. évi 12. tvr. hirdette ki. A 31. 
cikk 3. pontja kimondja, hogy „a szövegösszefüggés mellett figyelembe kell venni a részes felek 
között a szerződés értelmezésére vagy rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozóan létrejött bármely 
utólagos megállapodást.” 
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jegyzőkönyvben foglalt alkalmazási feltételek már eredetileg, 1949-től kezdve 

fennálltak.635 A helyes jogértelmezés szerint a szerződő felek az 1949-es 

egyezményekben is olyan körben kívánták a felelősségre vonás lehetőségét, az 

egyezmény hatályát szabályozni, mint ahogy azt az 1977-es jegyzőkönyv 

tartalmazza.636 Az elsőfokú bíróság mindezekre figyelemmel helyesen 

minősítette a cselekményt, és törvényesen szüntette meg az eljárást.  

A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa 1999. november 29-én – a 

Katonai Főügyészség felülvizsgálati indítványa alapján – hatályon kívül 

helyezte a másodfokú végzést, és új másodfokú eljárás lefolytatására utasította 

a Legfelsőbb Bíróságot.637 A korábbi hatályon kívül helyező végzések 

indokolásával megegyezően a bíróság rámutatott, hogy a nemzetek közössége 

a genfi egyezmények közös 3. cikkével olyan polgárháborús esetekben kívánt 

védelmet nyújtani, amikor egy adott állam fegyveres ereje szemben áll a 

lakossággal. A normaszöveg nem tartalmaz egyéb feltételt, „további 

kritériumok megkövetelése esetén ugyanis a szerződések humanitárius jellege 

szenvedne csorbát.” 

 

A Legfelsőbb Bíróság újabb másodfokú tanácsa 2000. szeptember 27-

én megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte a Somogy Megyei Bíróság 

első fokú határozatát, és elrendelte, hogy az ügyet a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Bíróság Katonai Tanácsa tárgyalja.638 A másodfokú bíróság 

megállapította, hogy a tényállás hiányos és nincs kellően felderítve, továbbá az 

első fokú bíróság az indokolási kötelezettségének sem tett eleget, a felmerült 

ellentmondások feltárására nem tett kísérletet, valamint kirekesztett lényeges 

adatokat tartalmazó vallomásokat és mellőzött fontos bizonyítékokat.639 
                                                        
635 A bíróság figyelembe vette a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának 1986-os kommentárját is, de 
nem kizárólagos és hiteles értelmezésként. (A kommentár szövegét viszont nem idézték.) 
636 „A jegyzőkönyv az egyezményeket kiegészítő, általában technikai jellegű dokumentum, amely a 
szerződés integráns részét alkotja, tehát az alapszerződés kötelező hatályának elismerése általában 
kiterjed a jegyzőkönyvre is.” Ennek a felfogásnak ellentmond, hogy a genfi egyezményekben részes 
államok nem mindegyike lett részese a kiegészítő jegyzőkönyveknek is.  
637 Bfv.X.1.748/1999/6. (A tanács elnöke Szabó Győző, az előadó Domokos Jenő volt.) 
638 Bf.I.2.588/1999/3. (A tanács elnöke Kónya István, az előadó Demeter Ferencné volt.) 
A megismételt eljárásban a Katonai Főügyészség fenntartotta a fellebbezését, és – korábbi 
álláspontjával szemben – megalapozatlanság miatt kérte az elsőfokú végzés hatályon kívül helyezését. 
639 Az indokolási kötelezettség súlyos megsértése miatt nem állapítható meg, hogy a tényállást milyen 
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A riadócsoport egyik tagja a nyomozás során, illetve az 1995-ös tárgyaláson 

még a vádlottra egyértelműen terhelő vallomást tett, később azonban már nem 

tudta megnevezni, ki lőtt a tömegbe. A csoport másik – kórházi kezelése miatt 

a tárgyaláson ki nem hallgatott – tagja korábban határozottan állította, hogy a 

vádlott lőtt a tömegbe, de a vallomását nem vették figyelembe. Az iratokból 

ugyanakkor nem derült ki, hogy a tanút kiküldött bíró útján miért nem lehetett 

kihallgatni. Az őrsparancsnok 1995-ben tett vallomását, valamint az 

eseményekről közvetett információval rendelkező, a laktanyában maradt 

határőr tanúknak a vádlottra nézve terhelő vallomását szintén figyelmen kívül 

hagyták. A bíróság nem vizsgálta, hogy a vádlottat miért vitték a kerületi 

parancsnokságra, ahol ki is hallgatták. A fegyverszakértői véleményt is 

indokolatlanul zárták ki a bizonyítékok köréből. A bíróság meghatározta az 

elvégzendő eljárási cselekményeket, és kivételesen úgy rendelkezett, hogy az 

ügyben még nem érintett Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság járjon el.640 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Katonai Tanácsa 2002. február 

12-én hozott ítéletében – bizonyítottság hiánya miatt – felmentette a vádlottat. 

Az ítélet első fokon jogerős lett.641 

 

 

7. A MOSONMAGYARÓVÁRI SORTŰZPER 

 

A legalább ötven halálos áldozatot követelő mosonmagyaróvári sortűz 

ügyében a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1995 februárjában, előkészítő 

ülésen – bizonyítottság, illetve bűncselekmény hiányában – megszüntette az 

emberiség elleni bűntett miatt, négy vádlott ellen indított büntetőeljárást. A 

bíróság álláspontja szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem 

állapítható meg, hogy a vádlottak követték el a vád tárgyává tett 

                                                                                                                                                             
bizonyítékokra alapította a bíróság. A megalapozatlanság a tényállás túlnyomó részét érinti, ezért a 
másodfokú eljárásban nem küszöbölhető ki. 
640 Álláspontom szerint felmerül a parancsnok felelőssége is: a bíróság nem vizsgálta, hogy a parancs 
ellenére miért a főtérre mentek, miért nem az ÁVH-s tiszt házához. 
641 KB.I.321/2000. (A tanács elnöke Habony János ezredes volt.) Zétényi Zsolt: Több fényt!, Timp 
Kiadó, 2007, 124. o. 
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bűncselekményt, egyikük esetében pedig nem állapítható meg, hogy 

bűncselekményt követett el.642 

A Legfelsőbb Bíróság 1996 decemberében hatályon kívül helyezte az első 

fokú határozatot, és új eljárásra utasította a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Bíróságot.643 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Katonai Tanácsa a 62. 

tárgyalási napon, 2001. június 19-én hozott első fokú ítéletet.644 Az elsőrendű 

vádlott nyugállományú határőrezredest több emberen elkövetett emberöléssel 

megvalósított emberiség elleni bűntett miatt háromévi fegyházbüntetésre és 

ötévi közügyektől eltiltásra ítélte.645 A harmadrendű vádlottat szintén 

bűnösnek találták, és társtettesként, emberiség elleni bűntett elkövetése miatt 

kétévi – három év próbaidőre felfüggesztett – fegyházbüntetésre ítélték, 

továbbá három évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.646 A másodrendű 

vádlottal szemben az ügyész a bizonyítás eredményeként elejtette a vádat, 

ezért a bíróság megszüntette az ellene folyó eljárást. A negyedrendű vádlottat 

pedig bizonyítottság hiányában felmentették. 

A bíróság rendkívül széles körű bizonyítási eljárás lefolytatását 

követően az alábbi tényállást tárta fel: 1956. október 24-én a határőrségnél 

országosan magasabb harckészültséget vezettek be, továbbá 

Mosonmagyaróvárról 30-40 határőrt Budapestre rendeltek fel. Október 25-én 

este a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia hallgatói fáklyás 

felvonulást tartottak; egy négyfős küldöttség pedig – a vörös csillag levételét, 

valamint a fegyverek és a laktanya átadását követelve – felkereste a Határőr 

Zászlóalj parancsnokát, az elsőrendű vádlott Dudás István századost. A 

                                                        
642 Megszűnt Dudásék büntetőpere (1995. február 16.) 
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/sortzdossze.html 
643 A Rabóczki Ede vezette tanács megállapította, hogy a bíróság megsértette a büntetőeljárás 
szabályait, mikor a végzését előkészítő ülésen hozta meg, a bizonyítékok értékelésére ugyanis csak 
tárgyaláson kerülhet sor. (Róth – Szerdahelyi, 2007, 14. o.) 
644 KB.I.49/1998. (Az ítélet 165 oldalt tesz ki.) Az 1999 szeptemberében kezdődött, komoly 
indulatokat kiváltó tárgyalások többségét a Fővárosi Bíróságon tartotta a Habony János vezette tanács. 
(Dudás István a bíróság előtt, Népszabadság, 1999. szeptember 15. 5. o.) 
645 A szabadságvesztés közkegyelem miatt nem hajtható végre (1990. évi XXXIX. törvény 1. § (2) 
bek. e) pont). 
646 A felmerült 5 520 000 Ft-os bűnügyi költségből az elsőrendű vádlottat kétszázezer, a harmadrendűt 
százezer megfizetésére kötelezték. 
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parancsnok csak a csillag levételébe egyezett bele, mire a küldöttség a 

másnapi visszatérését helyezte kilátásba. Ennek hatására a parancsnok 

elrendelte az objektumvédelmi terv bevezetését, másnap, 26-án reggel pedig a 

védelmi riadót, és megerősítette a védelmi parancsnokot, egy főhadnagyot a 

tisztében.647 A zászlóaljparancsnok fegyveres támadásra, illetve olyan tömegre 

számított, amely fegyvert akar szerezni, ezért a főbb döntési jogkört magának 

tartotta fenn.  

A védelmi terv szerint két géppuskát helyeztek a laktanya el nem kerített, 

szabad területre néző déli homlokzatának két sarkához. A DK-i géppuska 

irányzója Holló Sándor, lőszerese a másodrendű vádlott volt; a DNy-i 

géppuska személyzete ismeretlen maradt. Az épületen belül három 

golyószórót állítottak fel, a drótkerítés mellett levő ÉNy-i golyószóró 

irányzója szintén ismeretlen maradt, helyettese a harmadrendű vádlott volt. Az 

első emeleti ablakokban kézifegyverekkel felszerelt katonák álltak, 

néhányuknál kézigránát is volt.  

A tüntetés reggel nyolckor kezdődött, a több száz fős tömeg leverte a 

pártbizottság és a városi tanács épületéről a vörös csillagot, majd 

kiszabadította a börtönből a politikai foglyokat. A rendőrkapitányságnál a 

tüntetőket barátságosan fogadták, a rendőrök letették a fegyvert. Az ekkor már 

több mint ezerfősre nőtt tömeg a határőrlaktanya felé indult. A 

zászlóaljparancsnok az ablakból észlelve, hogy a tüntetők egy kisebb csoportja 

átlépte az általa megállásra kijelölt vonalat, eléjük ment, és fél tizenegy körül 

beszélt a csoport élén haladó, biciklit toló férfival. A férfi azt mondta, hogy a 

vörös csillagot akarják levenni, a továbbiakat majd megmondják a többiek. A 

parancsnok visszatért a laktanyába, más tisztek – köztük a védelmi parancsnok 

– ugyanakkor megpróbálták feltartóztatni a tömeget, melynek mérete és 

hangja a katonákban komoly félelmet keltett. A tömeg közben átlépte a 

megállítására kijelölt vonalat, körbefogta a DNy-i géppuskát, és közeledett a 

DK-i gépfegyverhez. Az épületen kívül tartózkodó tisztek közül a laktanya 

felé hátráló védelmi parancsnok és egy másik főhadnagy figyelmeztették 

                                                        
647 A védelmi terv bevezetéséért az egység parancsnoka, a végrehajtásáért a védelmi parancsnok felelt. 
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utoljára a tüntetőket, majd egyikük a levegőbe lőtt. A lövés hatására a DNy-i 

géppuska irányzója kb. 10.40-kor - parancs nélkül - tüzelni kezdett, és szinte 

rögtön megindultak a lövések a DK-i géppuskából, majd az ablakban álló 

katonáktól és az ÉNy-i golyószóróból is, valamint kézigránátokat is dobtak a 

menekülő tömegre. A sortűz körülbelül egy percig tartott.648  

A DK-i géppuska mögött álló másodrendű vádlott a fülét befogva azt 

ordította az irányzónak, hogy „te őrült, mit csinálsz”, majd bement a 

laktanyába. A harmadrendű vádlott az ÉNy-i golyószóró mellett fekve, 

karabélyából legalább kétszer a tömegbe lőtt. A negyedrendű vádlott eleinte az 

étkezőablakból nézelődött, majd a sortűz előtt átment a laktanya északi 

oldalán, az épület udvarára néző, számára kijelölt körletbe. A lövések hallatán 

a körletablakon keresztül géppisztolyával egy sorozatot a levegőbe lőtt. A 

sorozat senkinek a halálát vagy sérülését nem okozta, és az épület túlsó 

oldaláról hallatszó fegyverropogás zajában észrevétlen maradt.  

A parancsnok - a lövések hallatán - a második emeleti irodájába szaladt, és az 

asztaláról felkapott szócsővel „tüzet szüntess”-t ordított az ablakból. A 

vezényszót a kint tartózkodó tisztek is kiabálták. Az egyes lövés hatására a 

tömegben vagy azelőtt tartózkodó tisztek azonnal lehasaltak, így nem sérültek 

meg. A polgári személyek közül legalább ötvenen meghaltak, a sebesültek 

száma pedig elérte a kétszáz főt. 

A sortüzet követően a védelmi parancsnok és a zászlóaljparancsnok politikai 

helyettese azt jelentette a parancsnoknak, hogy a katonák parancs nélkül, egy 

egyes lövés hangjára kezdtek tüzelni. Az elsőrendű vádlott parancsot adott a 

sebesültek mentésére, és a kórházba szállításukban való segédkezésre, majd 

12-13 óra között – az országos parancsnok utasítására – elhagyta a laktanyát, 

és Rajkára ment, a csehszlovák határőrség tájékoztatása érdekében. A 

parancsnokságot politikai helyettesének adta át.649  

                                                        
648 A DNy-i géppuska legalább 250, a DK-i az elakadásáig 150-180, a golyószóró pedig 20-25 lőszert 
lőtt ki. 
649 Az elkeseredett mosonmagyaróvári lakosok délután összegyűltek a laktanya környékén, a felelős 
tisztek kiadását követelve. Később bejutottak a laktanyába, ahol a védelmi parancsnokot, a politikai 
helyettest és egy felderítő tisztet súlyosan bántalmaztak. A védelmi parancsnok még aznap a 
kórházban belehalt sérüléseibe, a másik két sebesült tisztet másnap meglincselték.  
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A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a vád tárgyává tett 

cselekmény – a főbüntetés mértéke és a szabadságvesztés végrehajtásának 

felfüggeszthetősége miatt – az elbíráláskor hatályos Btk. alapján ítélendő meg 

enyhébben. A katonai tanács megállapította, hogy az elsőrendű vádlott 

indokoltan rendelte el az objektumvédelmi terv bevezetését, azonban az egyik 

tüntetővel való találkozást követően, a tudomására jutott információk 

birtokában elmulasztotta a fegyveres támadás esetére szóló rendkívüli 

intézkedések módosítását.650 A vádlott tisztában volt azzal, hogy a tömeg a 

fegyverekhez érve kiváltja a katonák reflexszerű sortüzét, annak 

bekövetkezésébe belenyugodott. A bűncselekmény elkövetésekor – a nagy 

tömeg hatására – mind az elsőrendű, mind a harmadrendű vádlottat „olyan 

belső félelem befolyásolta, amely nem zárta ugyan ki az akaratuknak 

megfelelő magatartás tanúsítását, de korlátozta azt.”651 

A bíróság részletesen értékelte a nagyszámú tanúvallomást, továbbá a 

szakértői véleményeket, és arra a meggyőződésre jutott, hogy nem áll 

rendelkezésre olyan bizonyíték, amely kétséget kizáróan bizonyítaná, hogy az 

elsőrendű vádlott a sortüzet közvetlenül megelőzően a laktanya előtti téren 

tartózkodott, és egyértelmű karjelzéssel tüzet vezényelt, ahogy az a vádiratban 

szerepelt.652  

A bíróság az elsőrendű vádlott terhére súlyosító körülményként 

értékelte a sértettek rendkívül nagy számát, valamint azt, hogy parancsnoki 

mulasztása miatt számos más személy vált a büntetőeljárás alanyává. Enyhítő 

körülményként, nagy nyomatékkal vette figyelembe a cselekmény 

elkövetésétől eltelt rendkívül hosszú időt, a vádlott megrendült egészségi 

                                                        
650 A vörös csillag megígért leverése és a géppuskák berendelése a bíróság szerint megoldotta volna a 
helyzetet. 
651 Btk. 26. § „(1) Nem büntethető, aki a cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt 
követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. (2) A büntetés korlátlanul 
enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés az elkövetőt korlátozza az akaratának megfelelő 
magatartásban.” 
652 A bíróságban az a meggyőződés is kialakult, hogy a sortűz kirobbanásához nem volt elég egy 
kézmozdulat, hanem egy egyes lövésnek kellett megelőznie. A földön hasaló géppuskakezelő nem 
láthatta, hogy ki lőtt, és miért. Nem adtak ki ugyanis olyan konkrét parancsot a katonák számára, mely 
szerint valamely jelzés tűzparancsnak tekintendő. Kizárható, hogy a parancsnok tüzet vezényeljen 
akkor, amikor a katonái a tömegben vannak. Ha a tisztek tudtak volna tűzparancsról vagy annak 
lehetőségéről, akkor nem mennek a tűzvonalba.  
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állapotát, büntetlen előéletét, továbbá azt a tényt, hogy közel nyolc éve áll a 

büntetőeljárás hatálya alatt, a sértetti közrehatást (a tömeg a többszöri 

felszólításnak sem tett eleget), valamint a fenyegetettség hatása alatti 

elkövetést. A büntetést a korlátlan enyhítés alkalmazásával szabta ki a bíróság. 

A harmadrendű vádlott esetében szintén azt állapította meg, hogy helye van a 

korlátlan enyhítés alkalmazásának, továbbá fennállnak azok a különös 

méltánylást érdemlő körülmények, melyek megalapozzák a büntetés 

végrehajtásának felfüggesztését. Az ítélet ugyanakkor kifejezi a büntetés 

elkerülhetetlenségét is.  

A negyedrendű vádlottat a bíróság – felbujtóként több emberen elkövetett 

emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűncselekmény vádja alól – 

felmentette, a vádlott vallomását megnyugtatóan cáfoló bizonyíték ugyanis 

nem került elő.653  

 

Az elsőrendű vádlott időközben bekövetkezett halála miatt a Legfelsőbb 

Bíróság másodfokú tanácsa 2002. július 1-én megszüntette vele szemben a 

büntetőeljárást. A bíróság az ügyészi és védői fellebbezések nyomán, 2002. 

július 4-én hozott ítéletében – az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatva – a 

harmadrendű vádlott cselekményét társtettesként, több emberen, szándékos 

emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűntettnek minősítette, a 

szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönre enyhítette és mellőzte a 

közügyektől eltiltás kiszabását. A negyedrendű vádlottat nem felbujtóként, 

hanem bűnsegédként elkövetett emberiség elleni bűntett miatt emelt vád alól 

tekintette felmentettnek.654  

Az ügyészség az elsőrendű vádlott terhére, az elkövetéskori törvény 

alkalmazása és a főbüntetés súlyosítása, a harmadrendű vádlott javára az 

elkövetéskori törvény alkalmazása, börtön fokozatú szabadságvesztés 

meghatározása és a közügyektől eltiltás mellőzése érdekében, a negyedrendű 

                                                        
653 A vádlott az események kivizsgálására a határőrség által 1989-ben létrehozott tényfeltáró bizottság 
újsághirdetésére tanúként jelentkezett, az akkor készült emlékeztető szerint a levegőbe lőtt egy 
sorozatot. A vádlott nyilatkozatai ellentmondásosak, helyenként félreérthetőek, ez azonban legfeljebb 
gyanakvást alapozhat meg, büntetőjogi felelősséget nem. 
654 Bf.V.180/2002/11. (A tanács elnöke Kónya István volt.) 
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vádlott terhére pedig – megalapozatlanság miatt – az ítélet hatályon kívül 

helyezése, és új eljárás lefolytatása érdekében fellebbezett.  

A másodfokú bíróság a katonai tanács ítéleti tényállását kis részében 

hiányosnak találta, illetve kirekesztett a tényállásból bizonyos – szerinte a 

büntetőjogi felelősség megállapítása szempontjából nem releváns – 

részeket.655 Leszögezték, hogy az elsőfokú bíróság részletes, minden 

körülményre kiterjedő bizonyítási eljárást folytatott le, és indokolási 

kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett. A harmadrendű vádlott 

bűnösségének megállapítására, valamint a negyedrendű vádlott – bizonyítékok 

hiányában való – felmentésére tehát törvényesen került sor. 

Az elsőfokú bíróság tévedett azonban, amikor az elbíráláskor hatályos Btk. 

alapján minősítette a harmadrendű vádlott cselekményét, valamint a 

fenyegetés fennállásának a megállapítása is téves. A Btk. 26. §-a alapján a 

fenyegetés akkor zárja ki a büntethetőséget, ha a megfenyegetett személy a 

fenyegető akaratának megfelelően cselekszik, aki ennélfogva közvetett 

tettesként felel. A sértett nem lehet azonos a fenyegetés alkalmazójával, ezért 

jelen esetben a fenyegetés, mint a beszámítási képességet korlátozó tényező a 

vádlott javára nem alkalmazható. A büntethetőséget kizáró ok elvetését 

követően pedig az elkövetéskor hatályos törvény (Btá.) alkalmazása 

kedvezőbb az elkövetőre nézve.656 Mindezek alapján a másodfokú tanács 

megállapította, hogy az elsőfokú bíróság által kiszabott kétévi 

fegyházbüntetés, továbbá annak fokozata és felfüggesztése is törvénysértő, a 

büntetés súlyosítására azonban ügyészi fellebbezés hiányában nem kerülhetett 

sor.657 A közügyektől eltiltást a bíróság a Btá. alapján mellőzte.658  

 A Legfelsőbb Bíróság 2002. október 14-én – védői indítványra – 
                                                        
655 A tényállást mindössze egy mondattal egészítették ki: „A mosonmagyaróvári határőr laktanya felé 
közeledő tömeg fegyvertelen volt.” 
656 Az elbíráláskor hatályos törvény enyhítési szabályait alkalmazva a kiszabható szabadságvesztés 
legalább hét év hat hónap lenne (Btk. 87. § (2) a) és 87/A. § (1) c) pont), az elkövetéskor hatályos Btá. 
51. § (2) b) pontja alapján az életfogytig tartó börtönbüntetés helyett öttől tizenöt évig terjedő börtön 
is kiszabható.  
657 A Btá. 30. § 2. pontja szerint a szabadságvesztés végrehajtási fokozata a börtön, az 55. § (3) a) pont 
értelmében viszont az egy évnél súlyosabb börtönbüntetés végrehajtása nem függeszthető fel (1951. 
évi 31. tvr.).  
658 A Btá. 39. §-a szerint a közügyektől eltiltás alkalmazásának csak egy évnél súlyosabb, 
végrehajtandó szabadságvesztés mellett van helye. (Az 1954. évi 19. tvr. módosította a szövegét.) 
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kijavította az ítéletét atekintetben, hogy a negyedrendű vádlottat nem 

bizonyítottság, hanem bűncselekmény hiányában mentette fel.659  

  

Álláspontom szerint az első fokú ítélet egyes tényállási részeinek 

kizárása nem indokolható, a Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa a 

tiszakécskei és a kecskeméti sortűzperben is kifejezetten kiegészítette a 

tényállást a történelmi előzményekkel (pl. a statárium szövege); a zászlóalj 

felépítése, illetve az objektum és a helyszín leírása nélkül pedig a tényállás 

későbbi részei nem lennének érthetőek. Az első fokú tényállás alapos feltárása 

– a széleskörű bizonyítási eljárás lefolytatása és a bizonyítékok logikus 

értékelése miatt – mindenképp elismerést érdemel. 

A laktanyaparancsnokkal szemben hozott elsőfokú ítéletet – a vádlott 

halála miatt érdemi vizsgálat nélkül – hatályon kívül helyezték. Álláspontom 

szerint azonban az első fokon megállapított és a másodfok által is elfogadott 

tényállás alapján kijelenthető, hogy az elsőrendű vádlott nem követte el a 

terhére rótt, több emberen (tettesként) szándékos emberöléssel megvalósított 

emberiség elleni bűncselekményt. Nem adott ki ugyanis semmilyen 

tűzparancsot a határőrök számára, nem lőtt a tömegbe, a sortűz eldördülésekor 

a laktanyában tartózkodott, és rögtön tüzet szüntess!-t vezényelt, a szándéka 

tehát még eshetőlegesen sem terjedt ki a fegyvertelen tüntetők megölésére.  

 

 

8. A NYUGATI PÁLYAUDVAR ELŐTTI SORTŰZHÖZ 

KAPCSOLÓDÓ BÜNTETŐELJÁRÁS 

 

A Nyugati pályaudvar előtti sortűzhöz kapcsolódó ügyben a Fővárosi 

Bíróság 2001. december 14-én hozott ítéletében – a Budapesti Katonai 

Ügyészség által 2000 júniusában benyújtott vádirat alapján – a volt 

karhatalmista vádlottat bűnösnek találta háborús bűntett elkövetésében, ezért 

három és fél év fegyházbüntetésre, valamint öt év közügyektől eltiltásra 
                                                        
659 Bf.V.180/2002/12. A negyedrendű vádlott a megállapított tényállás alapján sem felbujtóként, sem 
bűnsegédként nem tanúsított büntetőjogilag releváns magatartást.  
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ítélte.660 

A bíróság – a történelmi és a jogalkotási előzmények megítélésem szerint 

túlzottan részletes, illetve jelen esetben szükségtelen ismertetését követően – 

az alábbi tényállást állapította meg: 1956. december 6-án, kora délután a 

Nyugati pályaudvar melletti területen a Kádár-kormánnyal szimpatizáló, ún. 

vörös zászlós tüntetést tartottak, amit kisebb-nagyobb, polgári személyekből 

álló csoportok füttyel és közbekiabálással megzavartak. Az egyik „hangadót” 

egy karhatalmista megpróbálta kiemelni a csoportból, de a férfi bemenekült a 

pályaudvar csarnokába. Egy másik karhatalmista utána ment, és egy rövid 

géppisztoly-sorozatot adott le, ami részben megsebesítette a menekülő férfit, 

részben eltalált egy vonathoz igyekvő nőt, aki a helyszínen meghalt. 

Eközben egy jelentősebb civil tömeg érkezett a pályaudvarhoz, melyre a 

helyszínen levő szovjet páncélosok tüzet nyitottak, ezáltal három személy 

halálát okozták. A vádlott ezen időszakban bizonyítottan nem tartózkodott a 

helyszínen, csak később vezényelték ki a pályaudvarnál összegyűlt tömeg 

feloszlatására. A karhatalmi század parancsnoka, a vádlott felettese a terület 

kiürítése érdekében több figyelmeztető lövést adott le a levegőbe, majd 

tűzparancsot adott a vádlottnak és 8-10 társának. A vádlott golyószórójával 47 

lövedéket az utca kövezetére lőtt, melyek a közeli épületekbe csapódtak, majd 

az Oktogon felé haladtak a 100-150 méterre tartózkodó tömeg feje fölött; arra 

vonatkozó adat, hogy bárkit is eltaláltak volna, nem merült fel. 

A vádlott következetesen tagadta a bűncselekmény elkövetését, állítása 

szerint épp azért lőtt a földre, hogy ne találjon el senkit.661 A fegyverszakértő 

véleménye szerint ugyanakkor gurulat esetén a lövedékek iránya és energiája 

gyakorlatilag kiszámíthatatlan; nem zárható ki, hogy egyes lövedékek vagy 

darabjai a tömegbe csapódhattak. A bíróság szerint kétséget kizáróan 

                                                        
660 13.B.323/2000/43. (A tanács elnöke Szebeni László volt.) A felmerült 408 000 Ft bűnügyi 
költségből a vádlottat 340 000 Ft, valamint különös módon a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi 
költség megfizetésére is kötelezték. 
661 Képzett tüzértisztként tisztában volt vele, hogy a golyók a makadám kövön gellert kaphatnak, azért 
lőtt oda, mert olyan volt a becsapódási szögük, hogy nem találhatták el a tömeget, ahhoz laposabban 
kellett volna lőni. Amíg követni tudta, a fényjelzős lövedékek végig a tömeg feje fölött cikáztak. 
Újabb sorozatot a parancs ellenére már nem adott le, mert elfogyott a lőszere. Azért nem 
figyelmeztető lövést adott le, mert azokban már nem bízhatott. 
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bizonyítható, hogy a vádlott belenyugodott a halálos következmény 

lehetőségébe, vagyis a több emberen elkövetett szándékos emberölés kísérlete 

róható a terhére. A fegyvertelen civil lakosság sérelmére elkövetett 

bűncselekmény – a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló IV. 

genfi konvenció 147. cikkében foglalt súlyos jogsértést megvalósító – háborús 

bűntettnek minősül.662  

A bíróság a Btk. 2. §-a alapján – a különös részi büntetési tételekre 

figyelemmel – a vádlott számára kedvezőbbként az elbíráláskori büntető 

törvényt alkalmazta. Súlyosító körülményként értékelte a rendkívül veszélyes 

fegyverrel való elkövetést, a vádlott önkéntes belépését a karhatalomba, 

valamint azt, hogy egy közeli, fegyvertelen, zárt tömeg sérelmére követte el a 

bűncselekményt. Enyhítő körülményként vette figyelembe az időmúlást (a 

politikai rendszer hibájából 35 évig elmaradt felelősségre vonást), a vádlott 

büntetlen előéletét és megromlott egészségi állapotát, kisebb súllyal a 

tényfeltáró vallomását, továbbá azt, hogy a cselekmény kísérleti szakban 

maradt.  

  

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 2003. február 20-án hozott 

ítéletében megváltoztatta az első fokú határozatot: a vádlott cselekményét 

foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntettének 

minősítette, és a vele szemben folytatott büntetőeljárást - elévülés miatt - 

megszüntette.663  

A Legfőbb Ügyészség fellebbezésében az elkövetéskor hatályos törvény 

alkalmazását és a főbüntetés súlyosítását indítványozta. A másodfokú bíróság 

megállapította, hogy az elsőfokú bíróságnak a vádlott cselekményét az 

elkövetéskor hatályos törvény alapján kellett volna elbírálnia, mert az rövidebb 

tartamú szabadságvesztés kiszabását teszi lehetővé.664  

                                                        
662 1956. november 4-én a szovjet támadás következtében a IV. genfi egyezmény 2. cikkében foglalt 
hadüzenet nélküli nemzetközi fegyveres összeütközés tört ki, ami november 15. után megszállássá 
alakult. A polgári lakosság védettsége a szovjet erőkkel együttműködő karhatalmistákkal szemben is 
érvényesült. 
663 Bf. I. 1. 456/2002/6. (A tanács elnöke Völgyesi Miklós, az előadó bíró Kónya István volt.) 
664 Ennek alátámasztására lásd a mosonmagyaróvári sortűzpernél kifejtetteket.  



 217 

Megállapították ugyanakkor, hogy – a feltárt és a másodfokú bíróság által is 

irányadónak tekintett tényállás alapján665 – tévesen vonta le azt a 

következtetést az elsőfokú bíróság, hogy a vádlott ölési szándékkal 

cselekedett: a lőfegyver használatának a módjából ugyanis „az emberélet 

megóvásának szándékára lehet következtetni.”666 Kétségtelen azonban, hogy a 

lövedékek gurulata közvetlen veszélyhelyzetet eredményezett, és csupán a 

véletlennek köszönhető a sérülések elmaradása, amit a fegyverszakértő 

véleménye is alátámasztott. A vádlott cselekményét ennélfogva – a több 

évtizedes töretlen bírói gyakorlat alapján – foglalkozás körében elkövetett 

szándékos veszélyeztetésnek minősítették, ami „nem tartozik a genfi 

egyezmények közös 3. cikkében felsorolt súlyos jogsértések közé”, ezért – az 

elbíráláskor hatályos enyhébb törvényt alkalmazva – a büntethetősége 1959 

decemberében elévült.667 

 A Legfelsőbb Bíróság ez esetben is tévesen utalt a genfi 

egyezményekre, a nemzetközi fegyveres összeütközés esetén tiltott súlyos 

jogsértéseket ugyanis nem a közös 3. cikk tartalmazza, hanem az 

egyezmények más-más cikkei.668 Bár megítélésem szerint nem zárható ki 

egyértelműen, hogy a vádlott eshetőleges ölési szándékkal cselekedett, az 

újabb bírói gyakorlat is a Legfelsőbb Bíróság minősítését támasztja alá.669 

  

 

9. A KOSSUTH TÉRI SORTŰZHÖZ KAPCSOLÓDÓ 

BÜNTETŐELJÁRÁS 
                                                        
665 A tényállást csupán azzal egészítették ki, hogy a vádlott egészségi állapota megromlott, valamint 
mellőzték azt a következtetést, miszerint a vádlott belenyugodott abba, hogy a kilőtt golyók akár 
emberi életeket is kiolthatnak. 
666 A vádlott és társai „a terület kiürítésére” kaptak parancsot, a vádlott mindvégig tagadta, hogy ölési 
szándékkal cselekedett volna. A lövedékek a tényállás szerint senki sem találtak el, a tüntetők feje 
fölött többemeletnyi magasságban repültek.  
667 Btk. 171. § (1) Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét 
vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ 
el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntettet követ el, és az (1) bekezdés 
esetén három évig[…]terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) E § alkalmazásában foglalkozási szabályok a lőfegyver használatára és kezelésére vonatkozó 
szabályok is. 
668 Az elsőfokú bíróság e körben helyesen hivatkozott a IV. genfi konvenció 146. és 147. cikkére. 
669 BH2004.168 
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Az 1956. október 25-i Kossuth téri (Parlament előtti) sortűz ügyében a 

Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal ténymegállapító vizsgálata alapján a 

legfőbb ügyész helyettese 1993 októberében – emberiség elleni 

bűncselekmény gyanúja miatt – nyomozást rendelt el, amit 1995 

szeptemberében megszüntettek, mert az elkövetők kilétét nem tudták 

megállapítani.670 Újabb bizonyítékok felmerülése miatt – az ’56-os 

Deportálások Tényfeltáró Bizottsága elnökének feljelentése alapján – 1998 

októberében ismét elrendelték a nyomozást, és – tekintettel arra, hogy a 

cselekmény elkövetésével az Orosházi Határőr Kerület állományába tartozott 

határőrök voltak gyanúsíthatók – az ügyet a Budapesti Katonai Ügyészséghez 

tették át.671  

A Budapesti Katonai Ügyészség a nyomozást 1999 áprilisában, 

részletesen indokolt határozatában szintén megszüntette, mert nem lehetett 

megállapítani az elkövetők kilétét.672 A Katonai Főügyészség a feljelentő 

panasza alapján, 1999 májusában hatályon kívül helyezte a határozatot, és a 

tényállás teljes körű felderítése érdekében a nyomozás folytatását rendelte 

el.673 A Budapesti Katonai Ügyészség 2000 decemberében – tekintettel arra, 

hogy a sortűzbe a téren és a környező utcákban tartózkodó szovjet harckocsik 

is bekapcsolódtak – jogsegélykérelemmel fordult az Orosz Föderáció Legfőbb 

Ügyészségéhez, és az ismeretlen tettesekkel szemben folytatott nyomozást 

felfüggesztette. Az eljárás során időközben önként jelentkezett egy volt 

kormányőr őrnagy, akit később meggyanúsítottak emberiség elleni bűntett 

elkövetésével, majd 2000 decemberében az ügyét elkülönítették, és áttették a 

Fővárosi Főügyészségre, mert az ügy nem tartozik katonai büntetőeljárásra.674   

A Fővárosi Főügyészség 2001 júniusában elévülés miatt megszüntette a 

gyanúsított kormányőr ellen folytatott nyomozást, mert – a Legfelsőbb 

                                                        
670 Róth Miklós – Szerdahelyi Szabolcs: A Kossuth téri sortűzper; Magyar Ház, Bp. 2006, 72. o. 
671 Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal, Nyom. I/1. 341/1994. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 18-19. 
o.) 
672 B.V.759/1998. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 72-78. o.) 
673 Bf.VII.128/1999. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 92-94. o.) 
674 B.V.759/1998. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 138-144. o.) 
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Bíróságnak a tatai sortűzperben 1998 novemberében hozott, de 1999 

júniusában már hatályon kívül helyezett határozatára hivatkozva – 

megállapította, hogy 1956. október 25-én Magyarországon nem állt fenn nem 

nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés, a gyanúsított tehát nem emberiség 

elleni bűntettet, hanem emberölést követett el.675 A Legfőbb Ügyészség 

Nyomozás Felügyeleti Főosztálya 2001 júliusában hatályon kívül helyezte a 

határozatot, és elrendelte a nyomozás folytatását.676 

 A Fővárosi Főügyészség 2001 októberében vádat emelt a gyanúsítottal 

szemben a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló genfi 

„egyezmény 3. cikkének 1/a pontjába ütköző társtettesként több emberen 

emberöléssel megvalósított emberiesség elleni bűncselekmény” miatt, mert a 

megállapított tényállás szerint a vádlott egy másik, azonosíthatatlan 

kormányőrrel együtt több sorozatot adott le a Kossuth téren tartózkodó 

tüntetőkre.677  

 A Fővárosi Bíróság 2002. október 2-án hozott ítéletében megállapította 

a vádlott bűnösségét „több emberen elkövetett emberölés bűntettében, mint 

bűnsegéd, megvalósított emberiség elleni bűntettben”, és két év – öt év 

próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte.678  

A vádlottat érintően megállapított tényállás szerint a vádlott – a Kormányőrség 

Operatív Alosztályának vezetője – 1956. október 23-án önként, parancs nélkül 

az alárendeltségébe tartozó kormányőrök egy részével bevonult a Magyar 

Dolgozók Pártja Központi Bizottságának Akadémia utcai székházába. Október 

25-én a párt Központi Bizottsága ülést tartott, amikor délelőtt tíz óra körül, 

nagyszámú, fegyvertelen tüntető tömeg érkezett a Parlament elé, a Kossuth 

térre. A tömeg oroszul beszélő tagjai és a Parlament védelmére a téren 

felállított szovjet harckocsik személyzete között barátkozás kezdődött, amit a 

                                                        
675 NF.4324/2001. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 147-149. o.)  
A fővárosi főügyész a Deport-’56 panaszlevelére válaszul kifejtette, hogy a Legfelsőbb Bíróság eseti 
döntései a jogalkalmazókat nem kötik, ha az ügyész döntése valamely Legfelsőbb Bírósági döntéstől 
eltér, az nem jelent törvénysértést. 
676 NF. 2640/1994/19-II. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 151-154. o.) 
677 NF.4324/2001. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 170-173. o.) 
678 13.B.563/2001/18. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 186-199. o.) A tanács elnöke Szebeni László volt. 
A bíróság kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 66 000 Ft bűnügyi költség, valamint a 
jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére. 



 220 

szovjet elöljárók veszélyesnek tartottak, ezért a tér kiürítésére adtak parancsot. 

A harckocsik riasztó lövéseket adtak le, majd – tisztázatlan körülmények 

között – részben a szovjetek, részben a térre vezényelt kormányőrök 

(feltehetően a középületek tetejéről) éles lövéseket adtak le a több ezer fős 

tömegre. A tüntetők ennek hatására menekülni kezdtek, egy részük az 

Akadémia utca felé szaladt, ahova ekkor még a szovjet és magyar katonák 

beengedték őket, majd a pártszékház előtti szovjet harckocsi tüzet nyitott a 

Parlament épületének irányába.  

A vádlott és egy kormányőr társa a lövések hallatán kimentek a 

pártközpontból az Akadémia utcára, ahol akkor már nem tartózkodtak 

emberek. A vádlott a Kossuth tér irányába ment, és géppisztolyával két-három 

rövid sorozatot a levegőbe lőtt, embereket a téren sem látott. Mivel ezt 

követően több sortűz nem hallatszott, a vádlott – a szovjet harckocsival egy 

időben – a további tüzelést beszüntette. Azt, hogy a vádlott által leadott 

lövések következtében bárki meghalt vagy megsérült volna, nem lehetett 

megállapítani. A tüntetők közül mintegy 60 személy vesztette életét, további 

150-en megsebesültek. A vádlott következetesen tagadta a terhére rótt 

bűncselekmény elkövetését, állítása szerint a levegőbe lőtt, az utcán nem 

voltak emberek. A bíróság által meghallgatott hét tanú a vádlott 

tevékenységéről nem tudott érdemben nyilatkozni,679 a fegyverszakértő szerint 

a levegőbe leadott lövések senkit sem veszélyeztethettek. 

Az indokolásban a bíróság - részben - idézte a polgári lakosság háború 

idején való védelmére vonatkozó IV. genfi egyezmény 146. és 147. cikkét, és 

leszögezte, hogy „a nemzetközi jog a büntetési tételekről nem rendelkezik 

ugyan, de a IV. genfi egyezmény 147. cikke szerinti, az egyezmény által 

védett személyek ellen megvalósított súlyos jogsértések körében felsorolt 

elkövetési magatartás, a szándékos emberölés, az 1956. október 25-én 

hatályban levő büntető törvénykönyv értelmében is tiltott, büntetendő 

cselekmény volt.”680 A vádlottnak - vallomása szerint - „semmiféle szándéka 

                                                        
679 Az egyik tanú – a vádlottal szemben – azt állította, hogy a vádlott nem ment ki az Akadémia 
utcára, végig az épületben tartózkodott. 
680 „A bíróság álláspontja szerint az 1956. október 25-én, a Kossuth téren lezajlott események kapcsán 
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nem volt arra nézve, hogy a tömegben sérülést vagy halált okozzon,” kétséget 

kizáróan bizonyított tény azonban, hogy a Kossuth téren leadott lövések idején 

lőtt a levegőbe. „A vádlottnak tudatában kellett lennie, és volt is azzal, hogy a 

cselekménye egyfelől a kiszolgáltatott helyzetben levő tömeg esetleges 

védekezésére bénítólag hat, egyben a tettesekre szándékerősítő, bátorító hatást 

gyakorol,” magatartása ezért „a Kossuth téri sortűz elkövetőinek 

cselekményéhez, mint tettesi alapcselekményhez kapcsolódó pszichikai 

bűnsegélyként értékelendő.”681 

„Mindezeket figyelembe véve a vádlott tevőlegessége akkor, amikor 1956. 

október 25-én az Akadémia utcában állva két-három sorozatot adott le 

géppisztolyából a levegőbe, a polgári lakosság háború idején való védelméről 

szóló, Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 2., 3., 4. és 6. cikkében 

foglaltakra tekintettel, a 146. és 147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés 

folytán, emberiség elleni bűntettnek minősül, amelyet a Btk. 166. § /1/ 

bekezdés, és a /2/ bekezdés f) pontja szerinti módon, több emberen elkövetett 

emberölés bűntettével, mint bűnsegéd valósított meg.” 

A bíróság az elbíráláskor hatályos Btk. alkalmazását találta 

kedvezőbbnek. Súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott rendkívül 

veszélyes fegyvert használt, enyhítőként pedig az időmúlást, a vádlott 

büntetlen előéletét, idős korát, bűnsegédi magatartását, kismértékben a 

tényeket elismerő vallomását, valamint azt vette figyelembe, hogy a vádlott 

maga jelentkezett a hatóságoknál, ami jelentősen megkönnyítette a bizonyítási 

eljárás eredményességét. A rendkívül nagyszámú enyhítő körülményre 

tekintettel a szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették.  

 A Fővárosi Főügyészség a vádlott terhére a büntetés súlyosítása 

érdekében fellebbezett, a vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette. Az 

ügyészi fellebbezés szerint „tévedett a bíróság a bűncselekmény 

megnevezésében, mert helyesen: több emberen, bűnsegédként elkövetett 

szándékos emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűntett. Tévedett a 

Fővárosi Bíróság a büntetés kiszabása körében is, mert a szabadságvesztés 
                                                                                                                                                             
megvalósított szándékos emberölés a nemzetközi egyezmény 3. cikkének 1/A. pontjába ütközik.” 
681 Btk. 21. § (2) bek. Bűnsegéd az, aki a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.  
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tartama – az enyhítő szakasz helytelen alkalmazása folytán – a vádlottra 

irányadó büntetési tétel minimumánál alacsonyabb.”682 

A Btk. ezt követően hatályba lépett módosítására tekintettel a Legfőbb 

Ügyészség 2003. júniusában visszavonta a fellebbezést.683  

 Róth Miklós, sértetti képviselő és a feljelentő Deport-’56 elnöke, 

Szerdahelyi Szabolcs a sortűzper dokumentumait tartalmazó könyvükben 

rámutattak, hogy a büntetés kiszabása körében az elbíráláskor hatályos Btk. 

alapján az emberölés súlyosabban minősülő eseteiben, kísérlet és bűnsegély 

esetén nem volt alkalmazható a kétszeres leszállás, vagyis legkevesebb hét év 

hat hónap szabadságvesztést kellett volna kiszabni.684 A vádlottra jelen 

esetben az elkövetéskor hatályos szabályozás volt kedvezőbb, aszerint ugyanis 

az életfogytig tartó szabadságvesztés helyett öttől tizenöt évig terjedő börtönt 

lehetett kiszabni.685 

Nem mutatnak viszont rá arra, noha a genfi jog helyes értelmezését korábban 

következetesen képviselték, hogy a bíróság teljesen összekeverte a IV. genfi 

egyezmény szabályait, és a vádlott cselekményének minősítésekor egyaránt 

hivatkozott a közös 2. cikk szerinti háború vagy megszállás idején elkövethető 

súlyos jogsértésekre, valamint – a vádnak megfelelően – a nem nemzetközi 

konfliktus esetén, a közös 3. cikkben tiltott magatartásokra. 

 Álláspontom szerint a megállapított tényállás alapján – a Legfelsőbb 

Bíróság 2002 júliusában, a mosonmagyaróvári sortűzperben hozott és 2002 

októberében kijavított határozatára is figyelemmel – a vádlottat 

bűncselekmény hiányában fel kellett volna menteni. A vádlott nem cáfolhatóan 

a levegőbe lőtt, lövései senkit sem veszélyeztettek, a szándéka megállapítottan 

nem irányult emberölésre, az utcában emberek nem voltak, rájuk a lövés 
                                                        
682 Bf. 4324/2001/1. (Róth – Szerdahelyi, 2006, 208. o.) 
A vádlott cselekményére a Btk. legalább 3 év 6 hó szabadságvesztés kiszabását írja elő, ennélfogva 
törvénysértően került sor a büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére. Az 
ügyészség indítványozta a fegyház fokozatban való végrehajtást, valamint a közügyektől eltiltás 
alkalmazását. A büntetés időtartama a közkegyelem miatt 1/8-ával csökken.  
683 Az Országgyűlés a Btk. 2003. március 1-i hatályú módosításával visszaállította az 1999. március 1. 
előtt hatályos enyhítési szabályokat, és hatályon kívül helyezte a Btk. 87/A. §-át. A kétévi 
szabadságvesztés kiszabása a módosított Btk. 87. § (2) b) pont és (3) bek. alapján már törvényes volt. 
(Róth – Szerdahelyi, 2006, 185. és 209. o.) 
684 Btk. 87. § (2) bek. a) pont és 87/A. § (2) bek. 
685 Róth – Szerdahelyi, 2006, 184-185. o. 
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bénítólag nem hathatott, a tényleges elkövetők az Akadémia utcában, a 

harckocsival egy időben leadott rövid sortüzet az általános fegyverropogás 

közepette nem észlelhették, ezáltal a vádlott a Kossuth téri sortűzhöz 

szándékos (pszichikai) segítséget nem nyújtott. Az ítélet ennélfogva, továbbá a 

genfi egyezmények téves értelmezése miatt törvénysértő, ezért a Legfőbb 

Ügyészségnek a felülvizsgálatát kellene kezdeményeznie. 

 

10. A TATAI SORTŰZPER  

 

 A nemzetközi fórumot is megjárt tatai sortűz miatt folytatott 

büntetőeljárásban több mint 15 év elteltével született meg a végső ítélet.  

 

10. 1. A vádemeléstől a jogerős ítéletig 

 

 A Budapesti Katonai Ügyészség 1994 decemberében nyújtott be 

vádiratot a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló genfi 

egyezmény 3. cikkének 1. pontjába ütköző emberiség elleni bűncselekmény 

miatt egy nyugállományú alezredessel szemben.686  

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1995. május 29-én megszüntette 

a büntetőeljárást, mert a vádlott cselekménye az elkövetéskor hatályos törvény 

szerint több emberen - részben felbujtóként - elkövetett emberölésnek 

minősül, melynek büntethetősége 1971-ben elévült.687 A Katonai Főügyészség 

a végzés hatályon kívül helyezését indítványozta. 

A Legfelsőbb Bíróság 1996. december 6-án – megalapozatlanság miatt 

– hatályon kívül helyezte az első fokú határozatot, és elrendelte az eljárás 

nyomozati szaktól való megismétlését, valamint hadtörténész szakértői 

                                                        
686 B.V. 1074/1994. 
687 Az indokolás szerint a nem nemzetközi fegyveres összeütközés fogalmát az 1977-es II. kiegészítő 
jegyzőkönyv határozza meg, amely nem módosítja (nem szűkíti és nem is terjeszti ki) a genfi 
egyezmények közös 3. cikkének alkalmazási feltételeit, csupán első ízben értelmezi azokat. Noha a 
jegyzőkönyv 1956-ban még nem létezett, úgy kell tekinteni, mintha az egyezmény eredetileg is ezzel a 
tartalommal jött volna létre. (A határozatot ismerteti a Korbely kontra Magyarország ítélet 23. pontja.) 
http://www.dev.birosag.webgrafika.hu/sites/default/files/Sajtoszoba/Nemzetkozi_hirek/Strassb/Korbel
y_kontra_Magyarorszag.pdf 
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vélemény beszerzését. Az elsőfokú bíróságot – a pótnyomozás lefolytatását 

követően – tárgyalás tartására kötelezte.  

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1998. május 7-én a 

büntetőeljárást - elévülés miatt - ismételten megszüntette. Megállapította azt 

is, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a vádlott terhére rótt 

bűncselekmény elkövetése kétséget kizáróan nem bizonyított.688 A katonai 

ügyész a tényállás megalapozatlansága miatt fellebbezett. Álláspontja szerint a 

bíróságnak nem eljárást megszüntető végzést, hanem bizonyítottság hiányában 

felmentő ítéletet kellett volna hoznia.  

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 1998. november 5-én 

helybenhagyta az első fokú, eljárást megszüntető határozatot.689 A bíróság 

szerint az elsőfokú tanács a tényállást kellően felderítette, és okszerűen vonta 

le a következtetést, miszerint nem állapítható meg, hogy a vádlott tűzparancsot 

adott, illetve lőtt volna.690 A cselekmény több emberen - részben felbujtóként - 

elkövetett emberölés bűntettekénti minősítetését is elfogadta a bíróság, mert 

1956. október 26-án nem álltak fenn a nem nemzetközi jellegű fegyveres 

konfliktus II. kiegészítő Jegyzőkönyvben megkövetelt ismertetőjegyei, a genfi 

egyezmények közös 3. cikkét tehát nem lehetett alkalmazni. A 

büntetőeljárások megszüntetése a Be. szabályai szerint rendszertanilag 

megelőzi a felmentést, ezért az elsőfokú bíróság helyesen járt el.691  

 A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa – a Katonai Főügyészség 

1999 januárjában előterjesztett felülvizsgálati indítványa alapján – 1999. 

június 28-án hatályon kívül helyezte a jogerős határozatot, és új másodfokú 

eljárás lefolytatására utasította a Legfelsőbb Bíróságot. A felülvizsgálati 

                                                        
688 A genfi egyezmények közös 3. cikkének alkalmazási köre szigorú feltételekhez kötött: az 
egyezmény csak olyan belső fegyveres konfliktus esetén hatályosul, melyben magas intenzitású és 
intézményesített az egymással szembenálló felek harci tevékenysége.  
A bíróság azért nem felmentő ítéletet hozott, mert az elévülés, mint büntethetőséget megszüntető ok 
megelőzi azt a tényt, hogy a cselekmény egyébként sem bizonyított.  
689 Bf.V.1344/1998/3. (A tanács elnöke Kaposvári Bertalan, az előadó Szabó Péter volt.) 
690 A sértett tanúk hallották a tűz vezényszót, de nem voltak biztosak benne, hogy a vádlott adta ki. A 
lövések alapvetően a fegyveres felkelőre irányulhattak. A vádlottat aznap délután először a járási 
börtönhöz vezényelték, ahol szót értett a tüntetőkkel.  
691 A másodfokú tárgyaláson az egyik sértett úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja a vádlott 
megbüntetését, csak azt szeretné, ha egyszer már valaki bocsánatot kérne az árváktól. A vádlott – 
hangoztatva, hogy nem lőtt és nem is lövetett a sértettekre – a maga nevében elnézést kért tőlük. 
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tanács megállapította, hogy az eljárt bíróságok tévesen értelmezték a genfi 

egyezményeket, és tévedtek akkor is, amikor nem állapították meg a vádlott 

részesi felelősségét a bűncselekmény elkövetésében.  

 A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 2000. szeptember 6-án 

megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte az első fokú határozatot, és 

új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot. Megállapították, hogy 

a bíróság a tényállást nem kellő mértékben derítette fel, a megállapított 

tényállás részben ellentétes az iratokkal, továbbá az indokolási 

kötelezettségének sem tett maradéktanul eleget a bíróság. 

  

A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a megismételt eljárás 

eredményeként 2001. január 18-án hozott ítéletében a vádlottat bűnösnek 

találta több emberen - részben felbujtóként - elkövetett emberöléssel 

megvalósított emberiség elleni bűncselekmény elkövetésében, és három év 

börtönbüntetésre, továbbá öt év egyes jogoktól történő eltiltásra ítélte.692 

A katonai tanács a bizonyítékok – megítélésem szerint több ponton 

következetlen és ellentmondásos – értékelése alapján az alábbi tényállást 

rögzítette:693 A tiszti iskola állományának jelentős részét október 24-én 

Budapestre vezényelték, a visszamaradt állomány megszervezte az iskola 

védelmét. Október 25-én este egy tiszt – a harcokban elesett társuk holttestével 

– visszatért Budapestről, ezt követően a felkelők megtámadták az iskolához 

tartozó lőteret, október 26-án hajnalban pedig az iskolát, de a támadást 

visszaverték. A támadás következtében egy társuk életét vesztette, egy másik 

pedig megsebesült. Október 26-án a felkelők elfoglalták a börtön és az 

ügyészség épületét, a fogvatartottakat szabadon engedték. Az iskola megbízott 

parancsnoka a százados vádlottat egy 20-25 fős csoport élén a börtönhöz 

                                                        
692 KB.VI.708/2000. (A tanács elnöke Varga Béla volt.) Megállapították, hogy a vádlott a 
közkegyelem folytán mentesül a szabadságvesztés végrehajtása alól. A felmerült 1 638 000 Ft 
bűnügyi költségből 43 000 Ft megfizetésére kötelezték a vádlottat. (A történész szakértői díj 1,5 
millió Ft volt.)  
693 Az ítéletet a www.birosag.hu oldalon, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, LB-H-KBJ-2009-3 
számon megtalálható. A feltöltött, anonimizált ítélet egyes tanúk rendfokozatát gyakran tévesen jelöli 
meg. (Adalék, hogy az ítélet szövegében Nagy Imre kormányfő tanú3 néven, szintén anonimizálva 
szerepel, az egyik tanú nevét viszont nem törölték ki. Budapestet ugyancsak anonimizálták.)  
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küldte. A vádlott néhány fegyvertelen civilt talált az épületben, majd miután 

meggyőzte őket a börtön elhagyásáról, visszatért az iskolába.  

Időközben a szovjet hősi emlékműnél gyülekező tömeg egy csoportja 

megtámadta az iskola egyik tisztjét, elvették tőle a fegyverét és a gépkocsiját 

is. A felkelők az emlékmű lerombolása után, fegyverszerzés céljából a 

rendőrséghez mentek. Egy tehergépkocsi segítségével betörték a bejárati 

kaput, majd felszólították az ellenállást nem tanúsító rendőröket a fegyvereik 

átadására, aminek a rendőrök önként eleget tettek. Két felkelő (egyikük a 

később elhunyt sértett, K. T.) ki akarta végezni a rendőrkapitányt, de erről 

néhány társuk lebeszélte őket. Az iskola parancsnoka az eseményekről 

értesülve a vádlottat a rend helyreállítása érdekében a rendőrséghez küldte. A 

vádlott egy kb. tizenöt fős – géppisztollyal, pisztollyal, golyószóróval és 

kézigránáttal felszerelt – csoporttal, tehergépkocsin indult el, helyettese egy 

százados volt. A teherautóról leszállva két rajra oszlottak, az egyik raj 

parancsnoka a vádlott, a másiké a helyettese volt, az utca két oldalán haladtak 

a rendőrkapitányság felé. Az úton összetalálkoztak két fiatal férfival, az 

egyiknél géppisztoly volt. A csoport tagjai a géppisztolyt elvették tőlük, majd 

elengedték őket.694 A csoport este öt után érkezett a rendőrség épületéhez, az 

utcai lámpák ekkor már égtek. A felkelők többsége addigra már elhagyta az 

épületet, a postára mentek, és a telefonközpontot elfoglalva megbénították az 

összeköttetést.  

A rendőrségen négy-öt fegyver nélküli rendőr és öt civil személy tartózkodott. 

Két civil (B. I. sértett tanú és R. B. elhunyt sértett) azért maradt ott, hogy a 

rendőröket ne érje bántódás, egy 16 éves civil (F. S. sértett tanú) a rendőr 

bátyját jött megkeresni. Azt, hogy a negyedik civil (a később elhunyt S. J. 

sértett) milyen okból tartózkodott az épületben, nem lehetett megállapítani. Az 

ötödik civil K. T. sértett volt (de arra nem utalt az ítélet, hogy ő miért maradt a 

helyszínen). 

A parancsnokhelyettes vezette, négyfős raj az épület bejáratánál maradt, a 

másik raj a vádlott irányításával az épület folyosójára ment, ahol a vádlott - 
                                                        
694 A bíróság nem jelöli meg egyértelműen, hogy melyik csoport, illetve raj találkozott a fiúkkal, de 
később úgy tekintik, hogy a vádlott vezette csoport. 
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sikertelenül - megpróbálta felhívni a tiszti iskolát. A folyosón azt az utasítást 

adta a beosztottainak, hogy a rendőröket szét kell választani a civilektől. Ezt 

követően társaival együtt a belső udvarra ment, ahol az udvar bal oldalán, 

félkörívben helyezkedtek el. A kézigránátos ládát cipelő katona tanú és társa a 

folyosón megálltak, a tanú ott is maradt.695 A civilek a katonákkal szemben 

álltak az udvaron, mögöttük néhány rendőr tartózkodott. A katonák 

géppisztolyaikat végig a civilekre irányították.  

B. I. sértett közölte a katonákkal, hogy nincs náluk fegyver, mire az egyik 

rendőr azt mondta, hogy K. T.-nál pisztoly van. B. I. ekkor felszólította K. T.-

t, hogy ha van nála fegyver, adja át. A vádlott és a vele szemben, pár méterre 

álló K. T. között szóváltás alakult ki, K. T. a felszólításra elővett egy pisztolyt 

a belső zsebéből. A vádlott – feltehetően a mozdulatot félreértve, vagy 

félelem, illetve ijedtség hatására – határozott tűzparancsot adott a katonáinak, 

és ezzel szinte egy időben rövid géppisztolysorozatot adott le K. T. sértettre, 

aki a helyszínen életét vesztette. A lövések következtében véletlenül találat 

érte az egyik hadnagyot is, aki a félkörből kilépve egy padlásfeljárónál próbált 

fedezéket találni. B. I. sértettet a jobb kezén, F. S.-t pedig a mellkasán és a 

combján érték lövések. S. J. sértettet a fején találta egy lövés, amitől két 

nappal később meghalt. A lövések elől B. I. és R. B. sértettek a folyosóra 

menekültek, az épület bejáratánál megállapodtak, hogy B. I. balra, R. B. pedig 

jobbra menekül. A bejárati kapunál tartózkodó főhadnagy tanú 

fegyverropogást és erős kiabálást, majd lábdobogást hallott, ezt követően a 

kapun először kiszaladó R. B.-re a katonák tüzet nyitottak, majd B. I.-re is 

rálőttek. R. B. legkevesebb 36 lövést kapott, a helyszínen életét vesztette, B. I. 

az arcán sérült meg súlyosan.696 A kihívott mentők elszállították a sértetteket, 

majd miután a lövöldözés abbamaradt, a vádlott egy motorkerékpárra ült, de 

ismeretlenek rálőttek, amitől elesett és megsérült. Ezután visszamenekült a 

kapitányság épületébe, majd a hátsó udvaron keresztül gyalog az iskolába 

                                                        
695 A tanút az ítéletben rendszerint őrnagyként jelölik, de valójában hadnagy volt (őrnagyi rangban 
csupán az iskola megbízott parancsnoka állt, a százados vádlott alá beosztott tanú nem). 
696 R. B. ugyanis épp abba az irányba futott, ahol a katonák feküdtek.  
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ment, ahonnan egy harckocsit küldtek a rendőrségen maradt tisztekért.697  

A vádlott nem érezte magát bűnösnek, állítása szerint nem adott ki 

tűzparancsot, és nem is lőtt a civilekre. A lövöldözés alatt nem is az udvaron, 

hanem a folyosón tartózkodott, mert telefonon beszélni akart az 

elöljárójával.698 Véleménye szerint a lövöldözésre azért került sor, mert K. T. a 

nála levő fegyverrel megsebesítette a hadnagyot, az utcai lövöldözést pedig 

nem volt lehetősége befolyásolni.  

 A bíróság a bizonyítékok értékelését a következőképp mutatta be: Az 

udvaron tartózkodók közül négy tanú (két katona és két sértett) tett vallomást, 

és mindegyikük azt állította, hogy tűzparancs hangzott el. Az egyik (a 

tényállás szerint a folyosón és nem az udvaron tartózkodó) hadnagy tanú 

határozottan állította, hogy a vádlott adta ki a tűzparancsot, miközben 

szóváltásba keveredett egy civil személlyel.699  

A megsebesült hadnagy 1994-ben még azt állította, hogy a vádlott 

tűzparancsot adott azután, hogy szóváltásba keveredett egy forradalmárral. A 

tárgyaláson visszavonta korábbi vallomását, és úgy nyilatkozott, hogy nem 

tudja, ki adott tűzparancsot. Vallomása megváltoztatását azzal indokolta, hogy 

korábban azt hitte, civil személytől származó lövéstől sérült meg, de 1992-ben 

találkozott volt tiszttársával, a másik hadnagy tanúval, és tőle tudta meg, hogy 

állítólag a vádlott lövése sebesítette meg. Ez az információ érzelmileg 

felkavarta, ezért 1994. márciusi tanúkihallgatásakor a vádlottal szemben 

elfogult volt. A bíróság ezt az indokot nem fogadta el, és a tanú nyomozati 

vallomását vette alapul.700 A sértett civil tanúk nem ismerték fel a vádlottat, és 

nem tudták megmondani, hogy ki adott tűzparancsot. Miután a két hadnagy 

                                                        
697 A parancsnokának a vádlott azt jelentette, hogy a katonák és a civilek között kölcsönös 
lövöldözésre került sor, mindkét részről sérülés történt, de nem tudja, hogy ki kezdeményezte a 
lövöldözést és ki adott tűzparancsot.  
698 A bíróság ezt a védekezést aggályosnak találta, mert 1994. áprilisi gyanúsítotti kihallgatásakor 
elismerte, hogy bement a belső udvarra, ahol vitatkozó embercsoportot látott. A vallomása 
megváltoztatására a vádlott nem adott elfogadható magyarázatot.  
699 „A tanú ugyanakkor feltételezésre alapította azt a kijelentését, hogy a tűzparancs kiadása után a 
vádlott használta géppisztolyát.” Nem derül ki, hogy a folyosóról mennyire lehetett belátni az udvart. 
700 Az elfogultságot ugyan életszerűnek tartotta a bíróság, de azt nem, hogy a tanú hallotta a 
tűzparancsot, de nem tudja, kitől származott. (A két tanú szembesítését a találkozással kapcsolatban, 
illetve annak kiderítését, miért feltételezte a másik tanú, hogy a vádlott lövésétől sérült meg a társa, az 
indokolás nem tartalmazza.) 
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tanú ismerte a vádlottat, a civilek viszont nem ismerték a katonákat, a bíróság 

a terhelő vallomásokat fogadta el.  

A bíróság meghallgatta az elhunyt R. B. sértett sógorát is, aki október 27-én 

reggel tudta meg, hogy a sógorát agyonlőtték. A helyszínre ment, ahonnan két 

idős emberrel a temetőbe szállították a holttestet. Tőlük, illetve a rendőrség 

épülete előtt levő személyektől tudta meg, hogy a vádlott adott tűzparancsot. 

Megtudta azt is, hogy a vádlott kórházba került, ezért bement hozzá és kérdőre 

vonta. (A vádlott erre nem emlékezett, a szembesítésükre ugyanakkor a 

bíróság nem utal. Levonja viszont azt a képtelen következtetést a tűzparancsra 

vonatkozóan, hogy a tanú „nyilvánvalóan olyan civil vagy rendőr 

személyektől szerezte az információt, akik jelen voltak az előző napi 

eseményeknél”, noha erre semmilyen konkrét adat nincs.) A bíróság 

álláspontja szerint a tanú „vallomása minden tekintetben megerősíti a 

katonatisztek azon vallomását, hogy a tűzparancsot a vádlott adta ki.”701 

Bizonyítékként utalt a bíróság azon „köztudott katonai utasításra” is, miszerint 

felfegyverzett alegység tagjai csak az alegység parancsnokának parancsára 

használhatják a fegyverüket. (Tudjuk azonban, hogy se Berzencén, se 

Mosonmagyaróváron nem így történt.) 

B. I. sértett tanú azt vallotta, hogy az udvaron nem a vádlott, hanem a 

később megsérült hadnagy lépett oda K. T. sértetthez, hogy megmotozza, és 

elvegye a kabátja belső zsebében tartott fegyverét, amikor váratlanul 

tűzparancs hangzott el. A katonatiszt tanúk azt állították, hogy az udvar 

közepén a vádlott beszélt egy civillel. A megsebesült hadnagy tanú a civil 

személy kezében látta a fegyvert, a másik hadnagy tanú nem látott fegyvert. A 

bíróság ezúttal is a katona tanúk vallomását fogadta el. (Az indokolásból nem 

derül ki, hogy a vádlottat fel nem ismerő B. I. hogyan ismerte fel a hadnagyot, 

mikor nem ismerte a katonákat, és sor került-e a szembesítésükre. A civil tanú 

vallomása ugyanis azt a vádlotti állítást támasztja alá, miszerint ő nem beszélt 

K. T.-vel és a lövöldözést az váltotta ki, hogy K. T. a hadnagyra lőtt, aki 

                                                        
701 A mosonmagyaróvári sortűzper első fokú ítéletének tényállásában a bíróság részletesen és 
okszerűen értékelte a tanúvallomásokat, köztük a határőr tanúkét, melyek között több olyan közvetett 
és közvetlen észlelésen alapuló vallomás volt, miszerint a parancsnok tüzet vezényelt.   
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sokáig azt is hitte, hogy civil személy lövésétől sérült meg. A másik civil tanú, 

F. S. vallomására e körben egyáltalán nem utal a bíróság: nem tudjuk, látta-e a 

pisztolyt és kit látott K. T.-val beszélni.) 

A bíróság azt is megállapította, hogy a vádlottnak, mint parancsnoknak a 

magát vezető személynek érző „hangadóval”, azaz K. T.-val kellett tárgyalnia, 

és nyilvánvaló, hogy ennek során a sértett olyan magatartást tanúsított, ami a 

vádlottat tűzparancs kiadására késztette. A sértett volt felesége azt vallotta, 

hogy a férjét két lövés érte a hasán és a tüdején. A bíróság álláspontja szerint a 

sértettel szemben, három méter távolságra álló vádlottnak kellett rá a lövéseket 

leadnia. Mivel a tanúk az udvaron csak géppisztolyból származó lövések 

hangját hallották, a bíróság szerint egyértelműen kizárt annak a lehetősége, 

hogy K. T. használta volna a fegyverét. (Felmerül azonban a kérdés, hogy 

hihette akkor azt a hadnagy, hogy polgári személytől származó, vagyis 

pisztolylövéstől sérült meg?) 

A megsebesült hadnagy a tűzparancs kiadásakor állítása szerint – „a bíróság 

számára is érthetetlen módon”, de elfogadottan – a civil sértettek irányába 

menekült, és a hátuk mögé kellett kerülnie ahhoz, hogy a padlásfeljáróhoz 

jusson, vagyis a tiszttársai lövésétől kellett megsérülnie. 

 Az épület bejáratánál történt sortűzzel kapcsolatban 1994 júniusában 

gyanúsítottként hallgatták ki a bejáratnál tartózkodó volt főhadnagyot, de a 

büntetőeljárást 1994 novemberében bizonyítottság hiányában 

megszüntették.702 A főhadnagy kihallgatása során elismerte, hogy három 

társával együtt az utcán maradt, de azt állította, hogy neki nem volt fegyvere, 

csak egy jelzőrakétás pisztollyal rendelkezett. Hallotta a lövések zaját, majd 

lábdobogást, mire eltávolodott a kaputól, és amikor az első személy kiszaladt a 

kapun, a földre vetette magát. A tér felől ekkor rálőttek a civilekre, a vele levő 

két hadnagy erre viszonozta a tüzet a tér irányába, ő pedig egy jelzőrakétát lőtt 

a levegőbe.  

A hadnagy tanú – aki valójában az egyedüli terhelő vallomást tette a vádlottra 

                                                        
702 A határozat indokolása szerint a beszerzett bizonyítékok alapján sem azt nem lehetett 
megállapítani, hogy R. B. halálát és B. I. súlyos sérülését az épület bejáratánál tartózkodó katonák, 
sem azt, hogy a tér felől, ismeretlen személyek által leadott lövések okozták volna. 
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– azt is vallotta, hogy a főhadnagy golyószóróval volt felszerelkezve, és 

hadnagy társával azt a feladatot kapták a vádlottól, hogy biztosítsák az 

épületet. A tanú felvetése szerint a civileket a főhadnagy és társa lőtték le 

golyószóróval, mert ő – az épületből – csak két golyószóró hangját hallotta.703 

B. I. sértett tanú azt állította, hogy a kapu közelében levő katonák lőttek rájuk 

géppisztolyból, a tér felől nem jött lövés.704 

 A bíróság jogi álláspontja szerint a vádlott magatartásával 

megvalósította az „ügyészi felhívás” szerinti, a polgári lakosság háború idején 

való védelméről szóló genfi „egyezmény 33. cikkének 1. pontjába ütköző több 

emberen elkövetett emberöléssel megvalósított emberiség elleni 

bűncselekményt”, amit – a rendőrség épületén kívül történtek vonatkozásában 

– részben felbujtóként követett el. „A hivatkozott genfi egyezmény 49. cikke 

kötelességévé teszi a szerződő feleknek, hogy saját belső törvényhozásuk 

idején büntetéseket állapítsanak meg az egyezmény megszegőivel szemben.” 

A 33. cikk nyilvánvaló elírás a 3. cikk helyett, a megszállott területek 

lakosságának kényszeráttelepítésével kapcsolatos 49. cikk helyett ugyanakkor 

a bíróság a 146. cikkre gondolhatott, ez azonban a közös 2. cikk szerinti 

nemzetközi fegyveres összeütközések során elkövethető súlyos jogsértésekre 

vonatkozik.  

Az elkövetéskor és az elbíráláskor hatályos törvények részletes 

összevetése alapján a bíróság az elkövetéskor hatályos Btá. alkalmazását ítélte 

kedvezőbbnek. Megállapította azt is, hogy a vádlottat megrendítette bajtársai 

halála, illetve bántalmazása, és tisztában volt azzal, hogy a fegyverhez jutott 

felkelők részéről fegyveres támadás érheti őket, így a saját és társai élete 

veszélyben van. A tisztek vallomásukban előadták, hogy a feladat végrehajtása 

                                                        
703 A tanú tehát nemcsak a vádlottra, hanem egy másik társára is terhelő vallomást tett, és a 
megsebesült hadnagynak korábban azt állította, hogy a vádlott lőtte meg, amit nem tudhatott.  
704 A tanú hivatkozott egy tíz évvel ezelőtt elhunyt tatai ismerősére, aki szerint a katonák csak azután 
hagyták abba a tüzelést, miután rájuk kiáltottak, hogy „ne lőjetek, ezek nem fegyveresek, hanem 
védtelen civilek!” A bíróság ezt a közvetett információt is a tényállás részévé tette.  
A főhadnagy és a sértett szembesítése után a főhadnagy nem tartotta kizártnak, hogy a civilek a társai 
(a két golyószóróval felszerelt hadnagy) lövésétől sérültek meg. A bíróság irrelevánsnak tartotta, hogy 
golyószóróból vagy géppisztolyból adták-e le a lövéseket, noha ez kétségessé teszi, hogy a civil tanú 
egyértelműen felismerte-e a különböző fegyverek hangját. 
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során féltek.705 A bíróság egyértelműnek tekintette, hogy K. T. sértett olyan 

magatartást tanúsított, ami a vádlott félelemérzetét fokozta, a vádlott pedig 

ilyen fenyegetett helyzetben adta ki a tűzparancsot. Ez a fenyegetés korlátozta 

a vádlottat az akaratának megfelelő magatartásban, a bíróság ezért lehetőséget 

látott a büntetés korlátlan enyhítésére.706 A vádlottat a Btá. alapján eltiltotta 

egyes jogok gyakorlásától.707 

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, 

idős korát, megromlott egészségi állapotát, családos állapotát, a 

bűncselekmény elkövetése óta eltelt hosszú időt, azt, hogy hosszabb ideig állt 

a büntetőeljárás súlya alatt, hogy szolgálati feladatát kifogástalanul, magas 

színvonalon látta el, többször részesült elismerésben. Súlyosító körülményként 

értékelték a halálos áldozatokon túl további két személy súlyos sérülését.  

Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért fellebbeztek. 

 

A Legfelsőbb Bíróság másodfokú tanácsa 2001. november 8-án 

megváltoztatta az első fokú határozatot, és a vádlott cselekményét több 

emberen, szándékos emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűntettnek 

minősítette, a főbüntetést pedig öt év börtönbüntetésre súlyosította.708  

A megállapított tényállást döntően elfogadták, de mellőzték azt a kijelentést, 

hogy a vádlott K. T. mozdulatát félreértve, vagy félelem, illetve ijedtség 

hatására adott tűzparancsot. A bíróság szerint abból a tényből, hogy B. I. 

sértett felszólította K. T.-t arra, hogy, ha van nála fegyver, azt adja át, a vádlott 

tudattartamára az a helyes következtetés vonható le, hogy „tudta, a sértett az 

elővett pisztolyt át akarja adni, és nem pedig támadni akar azzal.” A 

helyesbített tényállás alapján a másodfokú bíróság sem a jogos védelmi, sem a 

tévedés, illetve a vélt jogos védelmi helyzet megállapítására nem látott alapot.  

                                                        
705 A bíróság megállapította, hogy a vádlott és társai harcfeladatot hajtottak végre, melybe 
beletartozott a fegyverhasználat joga is, karhatalmi ismeretekkel azonban nem rendelkeztek. 
Figyelemmel kellett volna lenniük arra, hogy fegyvereik miatt erőfölényben vannak a civilekkel 
szemben. 
706 Btá. 10. § (3) bek., 52. § 
707 Btá. 40. § (Az 1954. évi 19. tvr. vezette be ezt a büntetést a közügyektől eltiltás helyett.) 
708 Bf. I. 975/2001/5. (A tanács elnöke Völgyesi Miklós, az előadó Katona Sándor volt.) 
Megállapították, hogy a közkegyelmi törvény értelmében a szabadságvesztés tartama 1/8-ával 
csökken (8. § /3/ bek.). 
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A rendőrség épületén kívül történtek miatt ugyanakkor nem találták felelősnek 

a vádlottat. A négyfős rajnak önálló parancsnoka volt, tevékenységük térben 

és időben is elkülönült a másik raj cselekményétől, a tűzparancsot nem 

hallották, ezért a felbujtói minőség megállapítását mellőzte a bíróság.  

A fenyegetés szabályainak alkalmazását alapvetően tévesnek ítélték: a 

fenyegetés – mint büntethetőséget kizáró, illetve korlátozó ok – ugyanis csak 

akkor állapítható meg, ha az elkövető a fenyegetést alkalmazó személy 

akaratának megfelelően cselekszik, a sértett részéről tanúsított fenyegetés 

kizárt.709 A fenyegetett helyzet pedig nem azonos a fenyegetéssel. A korlátlan 

enyhítés hiányában a bíróság a főbüntetést öt évre súlyosította, míg az ítélet 

egyéb rendelkezéseit helybenhagyta.710 

A büntetőeljárás szabályai szerint a kétséget kizáróan nem bizonyított 

tényt a terhelt terhére értékelni nem lehet.711 Álláspontom szerint a vádlott 

ellen valló katonatisztek nem tekinthetők elfogulatlan tanúnak, hiszen nem 

kizárt, hogy maguk is részt vettek a lövöldözésben. A civil sértett tanúk nem 

ismerték fel a vádlottat, egyikük pedig azt állította, hogy K. T. sértett nem a 

vádlottal, hanem a megsérült hadnagy tanúval beszélt. Abból a tényből, hogy 

az egyik civil személy felszólította a másikat a fegyvere átadására, egyáltalán 

nem következik, hogy az illető rögtön át is akarta azt adni, tekintettel arra is, 

hogy a bíróság megállapította, ő volt a civilek között a hangadó, és korábban 

ki akarta végezni a rendőrkapitányt.  

 

10. 2. Bírói döntések a jogerős ítélet után 

 

 A kirendelt védő a jogerős ítélet ellen perújítási kérelmet nyújtott be, 

amit 2002 júliusában a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa, majd 2002 

szeptemberében a Legfelsőbb Bíróság is elutasított. A védő felülvizsgálati 

indítványát a Legfelsőbb Bíróság 2003. szeptember 22-én hozott végzésében 

                                                        
709 2002 júliusában, a mosonmagyaróvári sortűz ügyében hozott első fokú ítélet felülvizsgálatakor 
szintén erre mutatott rá a Legfelsőbb Bíróság. 
710 A bíróság leszögezte, hogy csupán a Btá. 51. § (2) a) pontja alkalmazására volt lehetőség, mely 
szerint a büntetési tétel öt évtől tizenöt évig terjedő börtön. Ezt az előírást azonban a b) pont rögzíti. 
711 1973. évi I. törvény 61. § (4) bek. 
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szintén elutasította.712  

A vádlott 2003. március 24. és 2005. május 31. között letöltötte a 

szabadságvesztés büntetését.  

 

 A vádlott és védői 2002 januárjában kérelmet terjesztettek elő az 

Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: Bíróság) az Európai 

Emberi Jogi Egyezmény (Egyezmény) 6. és 7. cikkének megsértésére 

hivatkozva: a vádlottat olyan cselekmény miatt ítélték el, amely az elkövetése 

idején nem volt bűncselekmény, illetve az eljárás nem volt tisztességes és 

ésszerűtlenül hosszú ideig tartott.   

Az ügyben a Bíróság 17 tagú Nagykamarája 2008. szeptember 19-én 

hozott ítéletet.713 Először is leszögezték, hogy az Egyezmény 7. cikke714 

magában foglalja a nullum crimen / nulla poena sine lege elvet 

(bűncselekményt és büntetést csak – írott vagy íratlan – jog határozhat meg), 

valamint a büntetőjog kiterjesztő értelmezésének, az analógia alkalmazásának 

tilalmát. A bűncselekményt a jognak pontosan meg kell határoznia, úgy, hogy 

az egyénnek lehetősége legyen megtudni, milyen cselekmények és 

mulasztások járnak büntetőjogi következménnyel.  

A büntető jogszabályok bírói értelmezését természetesen nem lehet kizárni, a 

folyamatos bírói jogfejlesztés – feltéve, ha összhangban áll a bűncselekmény 

lényegével, és ésszerűen előre látható – szükségszerűen része a jogi 

tradíciónak. A Bíróság feladata meggyőződni arról, hogy a bírói jogértelmezés 

hatásait össze lehet-e egyeztetni az Egyezménnyel. A Bíróságnak nem a 

kérelmező büntetőjogi felelősségéről kellett döntenie, hanem abban kellett 

állást foglalnia, hogy a cselekménye az elkövetés időpontjában olyan 

bűncselekményt valósított-e meg, amelyet a hazai vagy a nemzetközi jog 

                                                        
712 Bfv.X.974/2003/2. Az indítvány ugyanis valójában az ítéleti tényállást támadta, de a felülvizsgálat 
során a jogerős ítéletben megállapított tényállás már nem bírálható felül. 
713 Case of Korbely v. Hungary http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 
714 „1. Senkit sem lehet elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely az elkövetése idején a 
hazai vagy nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény. Ugyancsak nem lehet súlyosabb 
büntetést kiszabni annál, mint ami a bűncselekmény elkövetése idején alkalmazható volt. 
2. Ez a Cikk nem zárja ki valamely személy bíróság elé állítását és megbüntetését olyan cselekmény 
vagy mulasztás miatt, amely elkövetése idején a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvek 
alapján bűncselekmény volt.” 
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kellően hozzáférhetően és előreláthatóan határozott meg.715 

A kérelmező elítélése kizárólag a nemzetközi jogon alapult, ezért a 

Bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a genfi egyezmények hozzáférhetők 

voltak-e a kérelmező számára, és úgy ítélte meg, hogy – miután az 

egyezmények szövegét 1955-ben közzétették, valamint a vezérkari főnök 

1956. szeptemberi utasításához716 csatolták az egyezmények összefoglalását – 

a szöveghez a kérelmező hozzáférhetett.717 

 

A Bíróságnak ezután azt kellett eldöntenie, hogy a cselekmény, ami 

miatt a kérelmezőt elítélték, emberiség elleni bűncselekménynek minősült-e 

1956-ban, valamint K. T. sértett olyan személynek tekinthető-e, aki a genfi 

egyezmények közös 3. cikke alapján „az ellenségeskedésben nem vett 

közvetlenül részt.” 

A Bíróság utalt az Alkotmánybíróság azon megállapítására, hogy „a genfi 

egyezmények közös 3. cikkében meghatározott cselekmények az emberiség 

elleni bűncselekménynek minősülnek.”718 Az Alkotmánybíróság ennek 

alátámasztására mindössze két dokumentumra hivatkozott, melyek azonban 

jóval később keletkeztek.719 Az eljárt bíróságok sem vizsgálták, hogy a közös 

3. cikk szerint tiltott cselekmények önmagukban emberiség elleni 

bűncselekményeknek minősülnek-e.  

Az emberiség elleni bűncselekmények négy legfontosabb szabályozása a 

Nemzetközi Katonai Törvényszék Alapokmányában, a volt Jugoszlávia 

területén elkövetett bűncselekmények kivizsgálására felállított Nemzetközi 

Bíróság Statútumában, a Ruandai Nemzetközi Büntető Bíróság Statútumában 

és a Nemzetközi Büntető Bíróság Statútumában található, melyek szerint az 

                                                        
715 Case of Korbely v. Hungary, 70-73.  
716 A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének 20/1956.(H.K.6.)VKF számú, a Honvédségi 
Közlönyben megjelent utasítása szerint „a csapatok és intézetek parancsnokai az 1956/57. kiképzési 
évtől kezdve biztosítsák, hogy a személyi állomány az egyezmények alapelveit megismerje.” 
717 Case of Korbely v. Hungary, 74-75. 
718 53/1993. (X. 13.) AB határozat 
719 A hágai Nemzetközi Bíróság 1986-os ítélete (Nicaragua vs. United States) és az ENSZ főtitkárának 
a volt Jugoszlávia területén elkövetett bűncselekmények kivizsgálására felállított Nemzetközi Büntető 
Bíróság Statútumáról szóló jelentése azonban nem említi úgy a közös 3. cikkben tiltott 
cselekményeket, mint amelyek önmagukban emberiség elleni bűncselekményeknek minősülnek. 
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emberölés emberiség elleni bűncselekménynek minősülhet, ehhez azonban 

további feltételek (nemzetközi jogi elemek) megléte is szükséges. Az 

Alapokmány 6. cikkének c) pontja – amely az 1956-ban hatályos szabályozást 

tartalmazza – az emberiség elleni bűncselekményekre a háborúval 

összefüggésben utal, a Bíróság véleménye szerint ez azonban 1956-ban már 

nem lehetett releváns.720  

Lényeges maradt ugyanakkor az a követelmény, hogy „az adott 

bűncselekmény nem lehet elszigetelt vagy elszórtan jelentkező, hanem állami 

intézkedés vagy politika, illetve a polgári lakosság elleni széles körű és 

szisztematikus támadás részét kell, hogy képezze.” A Legfelsőbb Bíróság nem 

vizsgálta, hogy a kérelmező cselekménye az állami politika részének 

tekinthető-e vagy sem, ezért „nyitott az a kérdés, hogy az emberiség elleni 

bűncselekmény alkotóelemei fennálltak-e a jelen ügyben.” (A Bíróság tehát 

ebben a kérdésben nem foglalt állást!)721 

A kérelmező elítélése azon alapult, hogy K. T.-t nem kombattáns 

(harcoló) félnek minősítették. A Bíróság hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb 

Bíróság 1999. június 28-i határozatában foglalt okfejtés – miszerint a közös 3. 

cikk saját alkalmazási körrel rendelkezik, amely visszamenőleges hatállyal 

nem szűkíthető – nemzetközi jogilag helyes. A 2001-ben megállapított 

tényállás szerint K. T. kézifegyvert tartott magánál, és ezt a tényt a kérelmező 

előtt nem fedte fel. Amikor kiderült, hogy pisztolya van, nem tette le 

egyértelműen a fegyvert, hanem heves vitába bonyolódott a kérelmezővel, 

melynek végén ismeretlen szándékkal elővette a fegyverét.  

A nemzetközi jogban elfogadott álláspontok szerint a megadási szándékot 

egyértelműen – a fegyverek letételével és a kezek felemelésével, vagy 

legalább a kezek felemelésével – kell jelezni. A Bíróság szerint ugyanakkor 

nem állapítható meg egyértelműen, hogy K. T. a közös 3. cikk értelmében 

letette volna a fegyverét. A bíróság álláspontja szerint tehát K. T. nem 

tekinthető a 3. cikk által védett személynek, ezért az 1956-ban releváns 

                                                        
720 Egyes jogtudósok szerint a bűncselekmény megvalósulása a diszkrimináció, illetve „üldözés” 
elemét is feltételezi valamely azonosítható csoport tekintetében. 
721 Case of Korbely v. Hungary, 76-85. 
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nemzetközi standardok alapján „a jelen ügyben az emberiség elleni 

bűncselekmény miatti elítélést nem lehetett ésszerűen erre a rendelkezésre 

alapítani.”722  

A Bíróság – tizenegy szavazattal hat ellenében – arra a következtetésre jutott, 

hogy a kérelmező számára nem volt előrelátható, hogy cselekménye a 

nemzetközi jog alapján emberiség elleni bűncselekménynek minősül, vagyis 

megsértették az Egyezmény 7. cikkét.723 

 A Bíróság vizsgálta az Egyezmény 6. cikkének724 megsértését az eljárás 

tisztességtelen volta (politikai motivációja), valamint elhúzódása miatt. A 

Bíróság – tizenkét szavazattal öt ellenében – úgy vélte, hogy miután 

megállapította a 7. cikk megsértését, nem szükséges megvizsgálni a 

tisztességtelen eljárás miatti panaszt; végül megállapította azt is, hogy az 

eljárás elhúzódása miatti panasz nyilvánvalóan alaptalan, mivel semmilyen 

inaktív időszak nem róható az eljáró bíróságok terhére.725 

A kérelmező nem terjesztett elő sem kártérítési, sem költségigényt, ezért 

a Bíróság semmilyen összeget nem ítélt meg a számára. 

 

Az ítélethez öt bíró együttes, egy pedig önálló különvéleményt fűzött, 

melyben vitatták a 7. cikk megsértését. Az együttes különvélemény szerzői 

leszögezték, hogy a Bíróság nyitva hagyta azt a kérdést, hogy a kérelmező 

cselekménye minősülhetett-e emberiség elleni bűncselekménynek, vagyis az 

ítélet K. T. magatartásának minősítésén alapult.726 Álláspontjuk szerint a 

Bíróság valójában egy általa megállapított tényállással helyettesítette a magyar 
                                                        
722 A magyar kormány arra is hivatkozott, hogy a kérelmezőt nem csupán K. T. lelövése, hanem 
fegyvertelen polgári személyek csoportjára leadott lövések miatt ítélték el. A Bíróság azonban 
megjegyezte, hogy a hazai bíróságok nem foglalkoztak különösebben a kérelmező bűnösségének 
kérdésével a másik halálesettel kapcsolatban, a másik két sértettnek okozott súlyos sérüléseket pedig 
csupán súlyosító körülményként értékelték, vagyis a kormány érve nem megalapozott.  
723 Case of Korbely v. Hungary, 86-95. 
724 „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ügyét törvény által létrehozott, független és pártatlan 
bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot…az ellene 
felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.” 
725 Case of Korbely v. Hungary, 96-105. 
726 Nem értettek egyet azzal a következtetéssel, hogy a Legfelsőbb Bíróság nem vizsgálta azt, hogy a 
kérelmező cselekményét az állami politika részének kell-e tekinteni, hiszen az ítélete szerint 
„közismert tény, hogy 1956. október 23-tól kezdődően a diktatúra központi hatalma a fegyveres erejét 
bevetette a fegyvertelenül, békésen tüntető lakossággal, valamint a szerveződő fegyveres forradalmi 
csoportokkal szemben.” 
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bíróságok által rögzített tényállást, amikor K. T.-t nem tekintette védett 

személynek.727 

Az önálló különvélemény szerzője azt az érvet hozta fel, hogy a túlerőben levő 

katonatisztek a polgári személyekre irányították a fegyverüket, ezért K. T. 

részéről bármilyen fegyverhasználat öngyilkosság lett volna. A bíró szerint 

nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a kérelmezőt más, fegyvertelen 

polgári személyek [helyesen más személy] megölése miatt is felelősségre 

vonták. Elégségesnek találta a bizonyítékokat ahhoz is, hogy a cselekmény a 

polgári lakosság elleni széles körű és szisztematikus támadás részét képezte.  

A Bíróság ítélete az emberiség elleni bűncselekmények 

elévülhetetlenségének kérdésére nem tért ki. 

  

A Legfelsőbb Bíróság öttagú felülvizsgálati tanácsa 2009. február 9-én 

hozott ítéletében – a terhelt védője, illetve a Katonai Főügyészség által 

benyújtott, a terhelt felmentését indítványozó felülvizsgálati indítványok 

alapján – a korábbi első és másodfokú ítéleteket megváltoztatta: a terhelt K. T. 

sérelmére elkövetett cselekményét emberölés bűntettének minősítette, és 

emiatt az eljárást megszüntette; S. J., F. S., B. I. és R. B. sértettek sérelmére 

elkövetett cselekményét pedig több emberen elkövetett emberölés bűntettének 

kísérletével megvalósított emberiség elleni bűncselekménynek minősítette.728 

A Legfelsőbb Bíróság – az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése 

alapján – azt vizsgálta, hogy az adott ügyben alkalmazható-e az emberiség 

elleni bűncselekmény tényállása. Az 53/1993. (X. 13.) AB határozatra utalva 

hangsúlyozták, hogy az emberölés csak akkor emberiség elleni 

bűncselekmény, ha „tömegesen”, illetve „széles körű és rendszeres támadás 

részeként” követték el.729 

A bíróság hangsúlyozta, hogy a genfi egyezmények közös 3. cikk 1. a) pontja 

                                                        
727 Az öt bíró úgy vélte, hogy a magyar bíróságok jobb helyzetben voltak a rendelkezésre álló tények 
és bizonyítékok értékelésekor, mint a strasbourgi bíróság, noha a sértett magatartását és annak 
értelmezését illetően a magyar ítéletek bizonyos kérdéseket megválaszolatlanul hagytak. Az indokolás 
esetleges elégtelensége azonban a 6. cikk körébe tartozik. 
728 Bfv.X.1.055/2008/5. (A tanács elnöke Édes Tamás, az előadó Márki Zoltán volt.) 
729 Az AB határozat ezt bármiféle hivatkozás nélkül rögzíti. 
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alapján mindenkor és mindenütt tilos „az élet és a testi épség elleni 

merénylet”730. A közös 3. cikk konjunktív alkalmazási feltételei a bíróság 

szerint a nem nemzetközi jellegű fegyveres összeütközés fennállása; az 

elkövető részvétele a fegyveres konfliktusban az állam oldalán, vagyis az 

állami politika végrehajtása;731 valamint az, hogy a sértett a konfliktusban 

közvetlenül ne vegyen részt. „A polgári lakosság elleni széleskörű és 

szisztematikus támadás nem az elkövető tevékenységének, hanem az elkövetés 

idejének tárgyi ismérve.”732 

A bíróság rámutatott, hogy az irányadó tényállás szerint K. T. 

magatartása alapján valóban nem vonható kétséget kizáró következtetés arra, 

hogy a sértett a közös 3. cikk védelme alá tartozott volna, ezért a terhelt 

cselekménye emberölés bűntettének minősül, melynek büntethetősége 1971-

ben elévült. A többi, az udvaron tartózkodó sértett esetében ugyanakkor más a 

helyzet: a fegyvertelen civilek nem tanúsítottak támadó magatartást, ezért ők a 

genfi egyezmények közös 3. cikkének védelme alatt álltak.  

A több emberen elkövetett emberölés akkor állapítható meg, ha az elkövető 

ölési szándékkal legalább két személyt öl meg. Kísérlet valósul meg, ha a 

szándék több személy megölésére irányul, de csupán egy személy halála 

következik be.733 A terhelt magatartása ennélfogva több emberen elkövetett 

szándékos emberölés bűntettének kísérletével megvalósult emberiség elleni 

bűncselekménynek minősül. A korábban kiszabott büntetést nem találták 

törvénysértőnek, ezért azt a bíróság helybenhagyta. 

 

A tatai sortűz alapvetően különbözik a többi, bírósági eljárásban 

vizsgált sortűztől: egyedül itt előzte meg komoly – a vádlott tiszttársainak 

halálát, illetve sérülését eredményező – fegyveres konfliktus a sortüzet, 

                                                        
730 Violence to life and person 
731 A bíróság nem utalt rá, de az elkövető természetesen nemcsak az állam részéről eljáró, hanem a 
másik összeütköző félhez tartozó személy is lehet, hiszen a közös 3. cikk lényege, hogy az 
összeütköző felek tartsák be a minimálisan megkövetelt szabályokat. 
732 Október 25-én már Tatán is nem nemzetközi fegyveres összeütközések zajlottak, amiről a terhelt 
tudott. A hivatásos katonatiszt terhelt, illetve tevékenysége szoros kapcsolatban állt az állami 
politikával.  
733 A kísérlet akkor is megvalósul, ha egy ember halála sem következik be. 
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ráadásul az egyik civil személy nem volt fegyvertelen.  Nem ismeretes, hogy 

mi lehetett K. T. szándéka, feltehetően át akarta adni a pisztolyát, hiszen 

valóban öngyilkosság lett volna szembeszállni a fegyveres katonákkal, de nem 

jelzett egyértelmű megadási szándékot. (A többi sortűz esetén az elkövetők 

egyértelműen fegyvertelen tömeggel, vagy lefegyverzett személyekkel álltak 

szemben.) 

 A Legfelsőbb Bíróság ugyan azt a következtetést vonta le, hogy „a polgári 

lakosság elleni széleskörű és szisztematikus támadás nem az elkövető 

tevékenységének, hanem az elkövetés idejének tárgyi ismérve,” az Emberi 

Jogok Európai Bírósága azonban azt a feltételt támasztotta, hogy „az adott  

bűncselekmény állami intézkedés vagy politika, illetve a polgári lakosság 

elleni széleskörű és szisztematikus támadás részét kell képezze.”  

A megállapított tényállás mindössze azt tartalmazza, hogy „a rádióban 

elhangzott közlemények, utasítások, parancsok ellentmondásosak voltak, 

amivel nemhogy könnyítették, hanem tovább nehezítették a parancsnokok 

helyzetét.” A rádióban október 24-én beolvasták a rögtönítélő bíráskodás 

bevezetéséről szóló rendeletet, majd pár óra múlva Nagy Imre kijelentette, 

hogy akik egy bizonyos időpontig leteszik a fegyvert, mentesülnek a statáriális 

eljárás alól. A honvédelmi miniszter október 26-án hajnalban küldött 

táviratában megparancsolta, hogy „fokozott éberséggel lássák el a szolgálatot! 

Akadályozzanak meg minden rendbontást a helyőrségben, védjék meg a 

fontosabb objektumokat a garázdálkodástól!”734 A tiszti iskolát 26-án reggel 

támadás érte, amit visszavertek, de egy tiszt meghalt, egy másik pedig 

megsebesült; délután szintén bántalmaztak egy tisztet a városban. A börtönhöz 

kiküldött vádlott nem használt fegyvert, és a rendőrség épülete előtt 

feltartóztatott, fegyvert birtokló fiút sem állította rögtönítélő bíróság elé. Mivel 

a felkelők a rendőrségen fegyvert szereztek, alappal feltételezhette, hogy az ott 

tartózkodók fegyvert birtokolnak. Mindezek alapján megítélésem szerint 

kétséges, hogy a vádlott cselekménye a polgári lakosság elleni széleskörű és 

rendszeres támadás részét képezte volna.  
                                                        
734 Az ítéleti tényállás szerint a polgári lakosság elleni széleskörű támadást tehát sem országosan, sem 
Tatán nem rendeltek el. 
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Aggályosnak tartom továbbá, hogy sem fellebbezéssel, sem 

felülvizsgálattal nem támadható ítéletben – a terhelt javára előterjesztett 

felülvizsgálati indítványok alapján – olyan bűncselekmény elkövetésében 

mondták ki bűnösnek a terheltet, amit a korábbi, jogerős ítéletek nem 

tartalmaztak. 

 

 

11. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

A büntetőeljárások előnye véleményem szerint, hogy egyes sortüzek 

körülményeit – a rendelkezésre álló széleskörű bizonyítási eszközök 

segítségével – a lehetőségek szerinti pontossággal többnyire felderítették, 

ezáltal a múltban történt, sokáig eltemetett, tragikus események 

megelevenedtek, élő valósággá váltak. Rendkívül fontos lenne ezen ítéletek 

anonimizált formában való hozzáférhetőségének biztosítása mindenki 

számára, ezáltal ugyanis a történelmi események szélesebb körben 

megismerhetőek, a téves állítások pedig elkerülhetőek lennének.735  

A büntetőeljárások hátránya ugyanakkor, hogy a - meglehetősen költséges - 

sortűzperekben különböző színvonalú, több esetben szakmailag hibás döntések 

születtek, a minősítések tekintetében eltérő és ellentmondásos jogalkalmazói 

gyakorlat alakult ki. Különös, hogy első fokon egyetlen ügyet sem utaltak 

öttagú tanács elé, noha mind a tényállások felderítése, mind a jogkérdésben 

való döntés rendkívül összetett feladat volt. 

 

A sortűzperek komoly kihívás elé állították a jogalkalmazókat, a genfi 

jog ugyanis természetszerűleg nem tartalmaz egzakt bűncselekményi 

tényállásokat (büntetési tételeket egyáltalán nem).  

Az 1961-es Btk. – a genfi egyezményekben előírt kötelezettségnek 

megfelelően – „a béke és az emberiség elleni bűntettek” fejezetben, valamint 

„a katonai bűntettek” között – a nemzetközi hadijogot sértő bűntettek cím alatt 
                                                        
735 Mosonmagyaróváron „a vezénylő tiszt azt a fegyverest, aki nem volt hajlandó a tömegbe lőni, 
kézifegyverével tarkón lőtte.” (Bertényi-Gyapay, 1993, 597. o.) 
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– szabályozott egyes bűncselekményi tényállásokat.736 Az 1978-as Btk. „az 

emberiség elleni bűncselekmények” címet viselő XI. fejezetben – a béke elleni 

és a háborús bűncselekmények címszavak alatt – vonta össze az 1961-ben 

rögzített tényállásokat.737 

A hatályos Btk. XI. fejezete kis mértékben változott ugyan,738 de a 

módosítására mindenképp szükség lenne: a béke elleni bűncselekmények 

között ugyanis találunk nem ide tartozó bűncselekményeket is (népirtás és 

apartheid), a nemzetközi jogban háborús, illetve emberiség elleni 

bűncselekményeknek tekintett egyes bűntetteket – pl. genfi egyezmények 

közös 3. cikkében tiltott magatartásokat vagy a nürnbergi Nemzetközi Katonai 

Törvényszék Alapokmányában foglalt emberiség elleni bűncselekményt – 

viszont nem tartalmaz a kódex.  

Korábban már utaltam rá, hogy az először a nürnbergi Alapokmányban 

meghatározott „crime against humanity” kifejezés magyar fordítása – 

emberiség vagy emberiesség (helyesen: emberség) elleni bűncselekmény – 

vitatott. A bűncselekményeknek az egész emberiséget veszélyeztető jellegére 

tekintettel – az angol és francia értelmezésnek megfelelően – a jövőbeni 

kodifikáció során az „emberiség elleni bűncselekmény” meghatározást tartom 

helyesnek.739  

 
Az Alkotmánybíróság a genfi egyezmények közös 2. cikke hatálya alá 

tartozó, az egyezmények különböző cikkeiben szabályozott súlyos 
                                                        
736 Háborús uszítás; bűntett a népek szabadsága ellen; népirtás; nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport 
elleni bűntett; háborús kegyetlenkedés; háborús pusztítás; visszaélés a vöröskereszttel (X. fejezet); 
valamint polgári lakosság elleni erőszak, harctéri fosztogatás, fegyverszünet megszegése, hadikövet 
elleni erőszak, durva bánásmód hadifogollyal szemben (XVII. fejezet, VI. cím) 
Ezt megelőzően az 1948. évi LXII. tc., a katonai büntető törvénykönyv (Ktbtk.) tartalmazta a 
nemzetközi hadijogot sértő bűncselekményeket és a megszállt területek lakossága elleni bűntetteket 
(XVI. és XVII. fejezetek). 
737 Háborús uszítás; bűncselekmény a népek szabadsága ellen; népirtás; nemzeti, népi, faji vagy vallási 
csoport elleni bűncselekmény; faji megkülönböztetés; valamint polgári lakosság elleni erőszak, 
háborús fosztogatás, bűnös hadviselés, harctéri fosztogatás, fegyverszünet megszegése, hadikövet 
elleni erőszak, visszaélés a vöröskereszttel, egyéb háborús bűntettek. 
738 A béke elleni bűncselekmények közé bekerült a tiltott toborzás és az apartheid, a háborús 
bűncselekmények közé pedig a nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása, továbbá a 
kulturális javak nemzetközi védelmének megsértése.  
739 Lásd a 275. lábjegyzetben foglaltakat. A crimes against humanity mellett a „crimes against 
mankind” kifejezés is megjelent (pl. a Nemzetközi Jogi Bizottság 1996-os tervezetében: Draft Code of 
Crimes Against the Peace and Security of Mankind), melynek használatát sokan ellenzik a nőkkel 
szembeni diszkriminatív konnotációja miatt. (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 490. o.)  
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jogsértéseket a nemzetközi jog szerinti háborús, az egyezmények közös 3. 

cikkében tiltott magatartásokat pedig az emberiség elleni bűncselekménynek 

tekintette, amit a magyar bíróságok fenntartás nélkül elfogadtak, az Emberi 

Jogok Európai Bírósága viszont az emberiség elleni bűncselekményt illetően 

megkérdőjelezett.740 Az eljáró bíróságok nem vizsgálták, hogy a genfi 

konvenciók 1956-ban már nemzetközi szokásjogi szabállyá váltak vagy sem, 

valamint, hogy a New Yorki Egyezmény alapján a magyar állam mely 

bűncselekmények elévülését zárta ki ténylegesen. (Miután az 

alkotmánybírósági határozatoknak a rendelkező része kötelező, azt nem is 

vonhatták kétségbe, hogy a közös 3. cikk szerinti emberiség elleni 

bűncselekmények nem évülhetnek el, de azt, hogy az adott esetekre 

alkalmazhatók-e, természetesen a bíróságoknak kellett eldönteniük.) Mindezek 

a kérdések pedig kétségkívül felvetik a visszaható hatályú jogalkalmazás 

tilalma megsértésének a lehetőségét. 

 

A bíróságok a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló 

konvenció közvetlen alkalmazása során - kvázi analógia révén - a Btk. 

leginkább megfelelő különös részi tényállásának (több emberen elkövetett 

emberölés) büntetési tételét rendelték hozzá a genfi jogban meghatározott 

cselekményekhez. (A Charter közvetlen alkalmazása fel sem merült az 

eljárások során.) Az egyes bíróságok a következőképp minősítették a vád 

tárgyává tett cselekményeket: 

  „...a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 2., 4. és 6. cikkében foglaltakra 

tekintettel a 147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés folytán háborús 

bűntettnek minősül, amelyet – a Btk. 2. §-ának alkalmazásával – a Btk. 166. § 

(1) és a (2) f) pontja szerint megjelölt módon, több emberen elkövetett 

emberöléssel valósítottak meg.”741  

                                                        
740 A genfi egyezmények kommentárja szerint a konvenciók a háború jogának és szokásainak részét 
képezik, melyek megsértése háborús bűncselekmény (IV. konvenció, 146. cikk). A 3. cikk 
kommentárja azonban nem utal az emberiség elleni bűncselekmények fogalmára. 
741 Legfelsőbb Bíróság, 1997. január 16., salgótarjáni sortűz 



 244 

 „a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 3. cikkében foglaltakra tekintettel a 

147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés folytán az emberiség elleni 

bűncselekménynek minősülő, a Btk. 166. § (2) bekezdésének f) pontja szerint 

megjelölt módon, több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított 

emberiség elleni bűntett.”742 

 „a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt egyezmény közös 3. cikkében foglaltakra 

tekintettel az emberiség elleni bűncselekménynek minősülő, a Btk. 166. § (2) 

bekezdésének f) pontja szerint megjelölt módon, a több emberen elkövetett 

emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűntett.”743 

 „a polgári lakosság háború idején való védelméről Genfben, 1949. 

augusztus 12-én kelt Egyezmények közös 3. cikk 1/a. pontjába ütköző, de a 

Btk. 166. § (2) bek. f) pontja szerint büntetendő több emberen elkövetett 

emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűntett.”744 

„A Legfelsőbb Bíróság a vádlott cselekményét az elkövetéskor hatályban volt 

BHÖ. 352. pontjába ütköző és a szerint minősülő társtettesként, több emberen 

szándékos emberöléssel megvalósított emberölés bűntettének minősítette.”745 

 „a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 2, 4. és 6. cikkében foglaltakra 

tekintettel a 146. és 147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés folytán 

háborús bűntettnek minősül, amit a Btk. 166. § (2) bekezdésének f) pontja 

szerint megjelölt módon, több emberen elkövetett emberöléssel valósított 

meg.”746 

 „a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, Genfben, 

1949. augusztus 12-én kelt egyezmény 2, 3., 4. és 6. cikkében foglaltakra 

tekintettel a 146. és 147. cikkben meghatározott súlyos jogsértés folytán az 

                                                        
742 Legfelsőbb Bíróság, 2000. szeptember 13., kecskeméti sortűz 
743 Legfelsőbb Bíróság, 2000. szeptember 20., tiszakécskei sortűz 
744 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, 2001. június 19., mosonmagyaróvári sortűz 
745 Legfelsőbb Bíróság, 2002. július 4. (A másodfokú bíróság egyetértett a katonai tanács 
álláspontjával, hogy a vádlott cselekményét a genfi egyezményekre figyelemmel kell minősíteni.) 
746 Fővárosi Bíróság, 2001. december 14., Nyugati pályaudvari sortűz 
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emberiség elleni bűncselekménynek minősülő bűntett, amit a Btk. 166. § (2) 

bekezdésének f) pontja szerint megjelölt módon, több emberen elkövetett 

emberöléssel valósított meg.”747 

 „a terhelt elkövette a polgári lakosság háború idején való védelméről 

szóló Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt nemzetközi egyezmény 3. cikke 1. 

pontjába ütköző, a BHÖ I. 352. pontja szerinti több emberen elkövetett 

emberöléssel megvalósított emberiség elleni bűncselekményt.”748 

 

A bíróságok nemcsak a büntetési tétel tekintetében, hanem a büntetés 

kiszabás valamennyi kérdésében (büntetés enyhítése, közkegyelem stb.) az 

emberölés minősített esetére vonatkozó szabályokat vették figyelembe, 

megfelelő tényállás hiányában gyakorlatilag kétféleképp – a nemzetközi és a 

hazai jog szerint is – de nem teljesen következetesen minősítették a 

cselekményeket.  

A kiszabott büntetések többsége – a salgótarjáni és a tatai ügy 

kivételével – felfüggesztett vagy közkegyelem miatt végre nem hajtható 

szabadságvesztés volt. „Ez a bíróságok azon álláspontját tükrözi, hogy nem a 

büntetés kiszabásának, hanem a bűnösség megállapításának tulajdonítanak 

jelentőséget, a konfliktushelyzetek kialakulásáért közvetetten felelős, egykori 

vezetők ugyanis nem kerültek bíróság elé.”749  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
747 Fővárosi Bíróság, 2002. október 2., Kossuth téri sortűz 
748 Fővárosi Bíróság, 2001. január 18., tatai sortűz 
749 Fogarassy Edit: Sortűzperek Magyarországon; Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio 
Juridica et Politica, Tomus XIX., Miskolc University Press, 2001, 98. o. 
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IV. IGAZSÁGTÉTELI MEGOLDÁSOK EGYES KÜLFÖLDI 

ORSZÁGOKBAN ÉS A NEMZETKÖZI JOGBAN 

 

 

 A XX. század második felében, Európában, Latin-Amerikában és Dél-

Afrikában számos országában került sor rendszerváltozásra, a diktatúrából a 

demokráciába való - többnyire békés - átmenetre. Ez a fejezet az egyes 

országokban – elsősorban Lengyelországban, Csehországban, 

Németországban, Spanyolországban és a Dél-afrikai Köztársaságban – 

alkalmazott igazságételi eszközöket mutatja be. A fejezet utolsó része pedig 

röviden ismerteti a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás történetének 

főbb állomásait.  

  

 

1. VISSZAMENŐLEGES IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS KELET-

KÖZÉP-EURÓPÁBAN 

 

A freiburgi Max Planck Intézet a kilencvenes években átfogó kutatást 

végzett, melyben – elsősorban a büntetőjog alkalmazására koncentrálva – 

összehasonlította egyes országok gyakorlatát a múlt feldolgozásával 

kapcsolatban a diktatúrából a demokráciába való átmenet során.750 

A „rendszerváltó” kelet-közép-európai államok többségében központi 

szerepet töltött be a diktatúra áldozatainak rehabilitálása és kárpótlása: 

Belorussziában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, 

Litvániában, Magyarországon, Németországban és Oroszországban a sérelmet 

szenvedettek rehabilitációja széles körben valósult meg.751 

A Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és Németországban – 

Magyarországhoz hasonlóan – a rehabilitációról szóló törvények a 
                                                        
750 A projekt eredményét ismerteti: Jörg Arnold (in collaboration with Emily Silverman): Regime 
change, state crime and transitional justice: a criminal law retrospective concentrating on former 
eastern bloc countries; European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 6/2. 1998, 140-
158. o.  
751 Arnold, 1998, 149. o. 
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bűncselekmények kiterjedt katalógusát tartalmazták, és a kompenzációt is 

ezekkel kapcsolták össze.752 

A rehabilitáció és a kompenzáció mellett egyes kelet-közép-európai 

országokban a diktatúra idején elkövetett, de „politikai okból” nem üldözött 

bűncselekmények feltételezett elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonását is 

kezdeményezték. 

Litvániában, Lengyelországban és Magyarországon a büntetőeljárásokat 

néhány különösen súlyos, a kommunista rezsim meghatározott időszakában 

elkövetett bűncselekményre korlátozták. Litvániában 1990 után elsősorban 

olyan emberölések, valamint kínzások miatt indítottak eljárást, melyeket a 

litvánok tömeges deportálása során követtek el 1941-ben, majd 1945 és 1952 

között.753  

 

Lengyelországban egy 1991-es törvénymódosítás bevezette az ún. 

„sztálinista bűncselekmények” fogalmát, ami minden olyan 1956. december 

31. előtt elkövetett bűntettet felölelt, amit a kommunista államhatalmi szervek 

az egyének vagy csoportok ellen elkövettek, ösztönöztek vagy toleráltak.754 A 

lengyel Alkotmánybíróság és a köztársasági elnök is hangsúlyozta, hogy ez a 

fogalom-meghatározás rendkívül pontatlan.755 

Az Alkotmánybíróság elnöke, A. Zoll kifejtette, hogy a törvényhozó 

feltehetően minden sztálinista bűncselekményt elévülhetetlen emberiség elleni 

bűntettnek tekintett, jelentősen kibővítve ezáltal az elévülhetetlen 

bűncselekmények körét. Az Alkotmánybíróság viszont úgy ítélte meg, hogy 

csak a még folyamatban levő elévülési idők hosszabbíthatók meg az 

igazságosság érvényre juttatása érdekében, a törvény hatályba lépése előtt már 
                                                        
752 Lengyelországban az 1991-ben elfogadott semmiségi törvény az 1944. január és 1956. december 
31. között elkövetett jogsértések miatti elítélések érvénytelenítésére terjedt ki, ha a felrótt cselekményt 
a lengyel állam függetlensége érdekében követték el. Az ítéleteket a bíróság nyilváníthatta 
semmisnek, és kárpótlást is megítélhetett az érintetteknek vagy hozzátartozóiknak. 
Az 1956. december 31., de különösen a hadiállapot 1981-es bevezetése utáni elítélések 
megsemmisítésére nincs általános törvényi előírás, ez bírói úton – a társadalomra veszélyesség hiánya 
alapján – történik. Andrzej Zoll: Die strafrechtliche Aufarbeitung von staatlich gesteuertem Unrecht 
in Polen; Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 107/1995. No.1. 141-142. o. 
753 Arnold, 1998, 150. o. 
754 1991. április 4-i törvény a náci bűntetteket vizsgáló főbizottságokról szóló törvény módosításáról 
755 1991. szeptember 25-i alkotmánybírósági határozat (Zoll, 1995, 136. o.) 
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elévült bűncselekmények büntethetősége – a visszaható hatály tilalmára 

tekintettel – nem éleszthető fel.756 A súlyosabb büntető törvény visszaható 

hatályának tilalmát („lex severior retro non agit”) az akkori lengyel alkotmány 

kifejezetten nem tartalmazta, ezért a jogállamiság elvéből vezették le.  

Az elévülés intézménye mind eljárásjogi, mind anyagi jogi szempontból 

alátámasztott: egyrészt a bizonyítási nehézségek, illetve a tévedés magas 

kockázata indokolja, másrészt a büntetési célok – a generális, illetve a 

speciális prevenció – érvényesítése. Az elévülés ellentmond az igazságosság 

elvének, amit a bűncselekmény súlyához igazodó elévülési idő, valamint 

bizonyos bűncselekmények elévülhetetlensége old fel.  

Az eljárás megszüntetése és az amnesztia is hasonló büntethetőségi akadály. 

Az 1991-es törvény azt is kimondta, hogy az 1989 decembere előtt hozott 

ilyen rendelkezések a sztálinista bűncselekmények esetén nem 

érvényesülhetnek. Az Alkotmánybíróság ebben is a visszaható hatály 

tilalmának sérelmét látta, de a politikai átalakulás kivételes körülményeire 

tekintettel megengedhetőnek találta, hogy a törvény kivételt tegyen a tilalom 

alól.757 

Zoll végül arra a következtetésre jutott, hogy az alapelvektől – a nullum 

crimen sine lege elvtől és a visszaható hatály tilalmától – való elérést nem 

lehet egy kivételes helyzettel igazolni. „A törvényesség elvének nemzetközi 

elismerése éppen azon az évszázados tapasztalaton alapszik, hogy a belőle 

következő jogbiztonság legalább olyan nagy értékkel bír, mint az 

igazságosságérzés kielégítése.”758 

A törvény alapján mintegy 330 büntetőeljárást indítottak a biztonsági 

szolgálatok egykori tagjai ellen. A volt katonai főügyész ellen is folytattak 

                                                        
756 Az Alkotmánybíróság felhívta a szejmet az alkotmányellenesség megszüntetésére. A Legfelsőbb 
Bíróság egy 1992-es határozatában ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy a törvény 
alapján csak azok a sztálinista bűncselekmények nem évülnek el, amelyek egyben emberiség elleni 
bűntettet is megvalósítanak, de nem minden sztálinista bűncselekmény tartozik ebbe a kategóriába. 
Mindkét testület megítélése szerint a már elévült bűncselekmények büntethetősége nem éleszthető fel, 
mert ez sérti a demokratikus jogállam alapelveit. (Zoll, 1995, 137-138. o.) 
757 A kivételeket a törvénynek pontosan meg kell határoznia, és határidőt kell szabnia az eljárások 
megindítására. A szakirodalom élesen bírálta a visszaható hatály tilalmának feloldását. (Zoll, 1995, 
139. o.) 
758 Zoll, 1995, 140. o. 
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eljárást, mert tudta, hogy hamis bizonyítékok alapján emelt vádat a hadsereg 

parancsnokaival szemben, akik közül néhányat halálra is ítéltek, valamint azon 

bírákkal szemben is eljártak, akik az ötvenes években általuk is tudottan fiktív 

vádak alapján halálra ítélték a hadsereg egyik parancsnokát.759 

Később büntetőeljárást indítottak a tengermelléki hajógyári munkások elleni, 

44 halálos áldozatot követelő sortűz miatt az 1970-ben védelmi miniszteri 

posztot betöltött W. Jaruzelsi tábornok és kilenc társa ellen, valamint a 

hadiállapot 1981-es bevezetéséért az akkor már kormányfő és pártfőtitkár 

Jaruzelski, a belügyminiszter, a vezérkari főnök és a korábbi első titkár 

ellen.760 

 

A Cseh Köztársaságot a freiburgi projekt szintén azon országok közé 

sorolja, ahol a büntetőeljárásokat a diktatúra meghatározott időszakában 

elkövetett, súlyos bűncselekményekre korlátozták, noha az 1993 júliusában 

elfogadott, és augusztus 1-én hatályba lépett törvény a kommunista rezsim 

jogellenességéről és a vele szembeni ellenállásról széles körű büntetőjogi 

felelősségre vonást tett lehetővé.761 A törvény 5. §-a kimondta, hogy „a 

bűncselekmények elévülési idejébe nem számít be az 1948. február 25-től 

1989. december 29-ig eltelt idő, amennyiben a jogerős elítélésre vagy a vád 

alóli felmentésre egy demokratikus állam jogrendjének alapvető elveivel össze 

nem egyeztethető politikai okokból nem került sor.”762  

A cseh alkotmánybíróság 1993. december 21-i határozatában 

alkotmányosnak nyilvánította a törvényt.763 Álláspontja szerint a törvény 

eredményeként a büntetőeljárás elévülésének jogintézménye nem változik. A 
                                                        
759 Zoll, 1995, 138. o. 
760 Jaruzelski bíróság előtt, HVG 2008. szeptember 20. 12. o. (2006 márciusában emelt vádat ellene a 
Nemzeti Emlékezet Intézete „kommunista bűncselekmény” elkövetése miatt.)  
A hadiállapot bevezetése miatt indult eljárást a tábornok egészségi állapota miatt 2011 augusztusában 
felfüggesztették. 
761 A törvény leszögezte, hogy „Csehszlovákia Kommunista Pártja bűnöző szervezet volt”, és e rezsim 
ellen az állampolgárok ellenállása legitim, igazságos és erkölcsileg indokolt. (Varga, 1995, 191. o.) 
762 Varga, 1995, 192. o. A törvény indokolása szerint az elévülés jogállam létét feltételezi, vagyis az 
állam arra irányuló akaratát, hogy a bűncselekményeket üldözze. „Az állam gyakorlati tétlenségét úgy 
kell értelmezni, mint az elévülési idő folyásának törvényi akadályát.” (194. o.) 
763 A cseh parlament 41 fős képviselőcsoportja 1993. szeptemberében terjesztett elő indítványt a 
törvény megsemmisítésére. Az alkotmánybíróság úgy jellemezte az indítványt, hogy az előterjesztők 
érveiket „inkább jogásziasan megfogalmazott kifogásokra alapozzák.” (Varga, 1995, 218. o.) 
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büntetőtörvény szerint „az elévülésbe nem számít be az az idő, amely alatt az 

elkövetőt törvényes akadályok miatt nem lehetett bíróság elé állítani, sem 

pedig az, amely alatt külföldön tartózkodott.”764 „Az elévülés kizárólag akkor 

következhet be, ha az állam folyamatos törekvése a bűncselekmény üldözésére 

az elévülési határidő végéig hiábavaló marad.”765 Az Alkotmányhoz csatolt 

Alapvető Jogok és Szabadságok Chartája rögzíti a visszaható hatály 

tilalmát.766 „A tett büntethetőségén a cseh büntetőjogi doktrína azt a 

lehetőséget érti, hogy a bűncselekmény elkövetéséért az elkövetőt lehet 

üldözni, bűnösnek elismerni és megbüntetni.”767 „A büntetőjogi üldözhetőség 

eljárási feltételei általában és az elévülés kérdése különösen nem tartozik sem 

a Cseh Köztársaságban, sem egyéb demokratikus államokban az elvi 

jelentőségű alapvető jogok és szabadságok közé.”768  

Az alkotmánybíróság szerint tehát a bűncselekmény büntethetőségére, illetve 

üldözhetőségére kiterjed a visszaható hatály tilalma, de az üldözhetőség 

eljárási feltételeire és az elévülésre nem. A testület végül rámutatott, hogy a 

bűncselekmények üldözésének elmaradása ellentmondott az alkotmányban 

foglalt törvény előtti egyenlőség elvének, az „időbeli bonus” pedig nem fogja 

megkönnyíteni a jóval korábban elkövetett bűncselekmények felderítését, 

ezáltal nemhogy hátrányos megkülönböztetés nem történik, hanem az 

elkövetők ténylegesen előnyt élveznek.769 

A törvény alapján nem került sor széleskörű felelősségre vonásra, 

csupán az Állambiztonsági Rendőrség néhány tagjával, korábbi állami és 

                                                        
764 140/1961. törvény 67. § (2) bek. (Varga, 1995, 219. o.) 
765 Varga, 1995, 221. o. Ha a tömeges méretekben, szervezetten, hosszú időn át elkövetett bűntettek 
büntetlenül maradnának, az aláásná a jelenlegi jogállam hitelét. 
766 40. § (6) bek. „A cselekmény büntethetőségét és a büntetést az elkövetés idején hatályban volt 
törvény alapján kell megítélni. Későbbi törvény csak akkor alkalmazható, ha az elkövető számára 
kedvezőbb.” 
767 Varga, 1995, 224. o. Ez megfelel a nullum crimen / nulla poena sine lege, valamint a sine culpa 
sine lege elveknek. 
768 Varga, 1995, 225. o. A Charta 40. § (6) bekezdése azt rögzíti, hogy mely bűncselekményeket lehet 
elvileg üldözni, azt viszont nem, hogy meddig üldözhetők ezek a cselekmények. A határozat röviden 
utalt a német alkotmánybíróság 1969-es döntésére, de nem tett említést a kis és a nagy visszaható 
hatály közti különbségről.  
769 Varga, 1995, 228. o. 
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pártfunkcionáriusokkal, ügyészekkel, bírákkal és börtönőrökkel szemben 

indítottak büntetőeljárást.770  

 

 

2. A BÜNTETŐJOG ALKALMAZÁSA NÉMETORSZÁGBAN 

 

Németországban az 1990. október 3-án megvalósult egyesülést 

követően széles körben indultak meg a büntetőeljárások, melyekkel 

kapcsolatban mind az elévülés problémája, mind a radbruchi formula 

alkalmazása napirendre került.771 

 

2. 1. Az elévülés kérdése 

 

A Frankfurti Tartományi Felsőbíróság egyik döntése nyomán heves 

viták kereszttüzébe került az egykori NDK-ban, a hatalom utasítására, illetve 

egyetértésével elkövetett, és ennélfogva politikai okokból nem üldözött 

bűncselekmények elévülésének a kérdése. A bíróság 1991 júliusában 

megállapította az ötvenes évek végén, az NDK-ban elkövetett politikai 

vádaskodás elévülését, mert álláspontja szerint a Btk.-ban szabályozott 

nyugvás772 ebben a speciális esetben jogállami okokból nem alkalmazható.773 

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium ennek hatására állásfoglalást 

tett közzé, mely szerint „nem szabad megtörténnie, hogy a Német Szocialista 

Egységpárt (NSZEP) jogtalanság talaján álló rezsimjének politikai okokból 

elkövetett bűncselekményei büntetlenül maradjanak.” A bíróságoknak kell 

                                                        
770 Arnold, 1998, 150. o. 2002 szeptemberében bizonyíték hiányában felmentették Miloš Jakeš és 
Jozef Lenárt volt kommunista vezetőket, akiket Csehszlovákia 1968-as szovjet megszállásában való 
közreműködés miatt hazaárulással vádoltak. (HVG 2002. szeptember 28., 13. o.) 
771 A több mint 20 ezer, 1997. március 31-ig lefolytatott előzetes nyomozásból csupán 403 ügyben 
emeltek vádat (2 %), jogerős marasztaló ítélet pedig csak 113 esetben született (kb. 0,5 %). Arnold, 
1998, 150. o. 
772 A Btk. 78b. § (1) bekezdése szerint „mindaddig nyugszik az elévülés, amíg a büntetőeljárás 
törvényben meghatározott okból nem kezdődhetett meg vagy nem volt folytatható.” 
773 Ezt a bűncselekményt ugyanis csak az NSZK büntetőjoga ismerte, ezért az elévülésére kizárólag az 
NSZK Btk.-t kell alkalmazni. Az esetet úgy kell tekinteni, mintha a bűnelkövető más országba 
menekült volna, ezért az elévülésnek nem törvényi, hanem ténybeli akadálya állt fenn. (Varga, 1995, 
75-76. o.) 
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eldönteniük, hogy az elévülés akadályba ütközött-e; a törvényhozó jogállami 

okokból nem avatkozhat be.774  

A tartományi igazságügy-miniszterek 1991 novemberében leszögezték, hogy 

azon bűncselekmények esetén, melyeket az NDK-ban a hatalmon levők 

utasítására vagy egyetértésével követtek el, és a jogállami követelményeket 

figyelmen kívül hagyva nem üldöztek, az elévülés nem következett be. 

„Mindazok a kritériumok, amelyeket a szövetségi alkotmánybíróság és a 

szövetségi legfelsőbb bíróság a nemzetiszocialista erőszakos cselekmények 

elévülése tekintetében kifejlesztettek, megfelelően alkalmazhatók a NSZEP 

rezsimje alatt elkövetett jogtalanságok büntetőjogi megítélésénél is.”775 

  

Az elévülés nyugvását érintően, 1992. február-márciusában parlamenti 

képviselők határozat meghozatalára irányuló indítványt, egyes szövetségi 

tartományok, illetve a zöldek csoportja pedig (külön) törvénytervezetet 

nyújtottak be, melyek indokolásában korábbi alkotmánybírósági és legfelsőbb 

bírósági döntésekre hivatkoztak.  

A Szövetségi Alkotmánybíróság 1952. szeptemberi határozatában a 

nemzetiszocialista bűncselekmények megbüntetéséről szóló 1946. május 29-i 

hesseni törvényt (Ahndungsgesetz) vizsgálta, ami a nemzetiszocialista 

erőszakuralom 1933. január 30. és 1945. július 1. közötti időszakát úgy 

kezelte, hogy ezalatt különösen a politikai, faji vagy vallásellenes okokból 

elkövetett és nem büntetett erőszakos cselekmények és üldözések elévülése 

akadályba ütközött.776 A bíróság megállapította, hogy a törvény csak a Btk.-

ban rögzített nyugvási ok további alkalmazási esetét tartalmazza: az elévülés 

nem folyhat addig, amíg a bűnüldöző hatóságok akarata jogilag 

akadályozott.777 Leszögezték, hogy a törvény – amely a már elkövetett 

                                                        
774 Varga, 1995, 35-36. o. 
775 Varga, 1995, 38. o. 
776 A háború után más tartományok, illetve a brit, a francia és az amerikai megszállási övezetek ún. 
bűnüldözési törvényei is rögzítették az elévülés nyugvását. Az NDK területén nem volt kifejezett 
törvényi előírás, de a bíróságok elfogadták, hogy az elévülés nyugodott. (Varga, 1995, 51., 73. o.) 
777 BVerfGE 1, 418, 28. A cselekmény súlya mellett - bűntett vagy vétség - az elévülési akadálynak 
feltétele még, hogy a cselekményt 1933 és 1945 között politikai okokból nem büntették. Tehát nem az 
elkövető oldalán fennálló motívum a döntő, hanem a jogtalanság megbüntetését célzó állami akarat 
hiánya. (36) http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv001418.html 
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cselekményekre is kihatóan kiegészíti az üldözhetőség elévülésének szabályait 

– nem sérti a visszaható hatály tilalmát és az Alaptörvényt.778 

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság kezdetben elfogadta ezt az értelmezést, 

később viszont közvetlenül a Btk.-ból vezette le az elévülés nyugvását, a 

Führer akaratát ugyanis törvénynek tekintették.779 

Az Alkotmánybíróság 1969. februári döntésében szintén 

alkotmányosnak minősítette a büntetőjogi elévülési idők számításáról szóló 

1965. április 13-i törvényt, amely előírta, hogy az életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel fenyegetett bűntettek esetében az 1945. május 8. és 1949. 

december 31. közötti időszakot az elévülési idő számításánál figyelmen kívül 

kell hagyni; ezen időszakban az elévülés nyugodott.780  

Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy „az Alaptörvény 103. § (2) bekezdése 

azokat a feltételeket határozza meg, melyek alapján egy magatartást 

büntetendővé lehet nyilvánítani; valamint tiltja mind a büntetés 

visszamenőleges megállapítását, mind a súlyosbítását. Az elévülési szabályok 

csak az üldözhetőséget érintik, a büntetendőséget ellenben érintetlenül 

hagyják, ezért nem tartoznak az Alaptörvény 103. cikk (2) bekezdésének 

hatálya alá. A még el nem telt elévülési idők meghosszabbítása sem a 

jogállamiság, sem az egyenlőség elvét nem sérti.”781 

Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a jogállamiság elvéből levezetett 

jogbiztonság megköveteli, hogy az állampolgár bízhasson abban, hogy a 

törvényhozó a lezárt tényállásokhoz nem fűz kedvezőtlenebb 

következményeket, mint amelyek a tényállások megvalósulásakor 

előreláthatóak voltak (valódi visszaható hatály). Bizonyos körülmények között 

az állampolgárok arra is igényt tarthatnak, hogy a jelenlegi, még le nem zárt 

jogi helyzetük ne változzon hátrányosan (nem valódi visszaható hatály). A 

                                                        
778 Alaptörvény 103. cikk (2) bek: „Valamely cselekményt csak akkor lehet büntetni, ha a 
büntethetőséget a cselekmény elkövetése előtt törvény meghatározta.” (Grundgesetz: „Eine Tat kann 
nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.”) 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_09.html 
779 Btk. régi 69. §-a (új 78b. § (1) bek.) Varga, 1995, 110-111. o. 
780 A megszálló hatalmak igazságszolgáltatási monopóliuma miatt ugyanis a német bíróságok nem 
tudtak eljárni. A törvény a hatályba lépésekor már elévült bűncselekményekre nem alkalmazható. 
781 BVerfGE, 25, 269 (Verfolgungsverjährung) http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv025269.html 
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jogbiztonság tehát elsősorban a bizalom védelmét jelenti, a jogállamisághoz 

ugyanakkor az anyagi igazságosság is hozzátartozik. A jogbiztonság és az 

igazságosság konfliktusa esetén elsősorban a törvényhozónak kell döntenie. 

A törvény nem a már bekövetkezett elévülés felélesztését célozza, hanem még 

folyamatban levő elévülési időket hosszabbít meg, ami nem ütközik az 

alaptörvénybe.782 

A fenti kritériumokat az előterjesztők szerint a NSZEP rezsimje alatt 

elkövetett – még el nem évült – bűncselekmények elévülésére is alkalmazni 

kell, hiszen a kelet-német bűnüldöző hatóságok és a bíróságok szintén 

kötelező jogi erőt tulajdonítottak a pártvezetők akaratának, ezért az NDK Btk.-

ban is rögzített nyugvási ok fennállt.783  

 

A törvénytervezetek indokolása a jogbiztonság és az egységes 

jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érdekében szükségesnek tartotta a - 

csupán deklaratív jellegű - törvényi szabályozást az elévülés nyugvásáról. A 

két törvénytervezet álláspontja ugyanakkor eltért a frankfurti bíróság 

hivatkozott döntése kapcsán felmerült jogalkalmazási probléma megoldását 

illetően. 

A Btk. hatályba lépéséről szóló törvény784 alapján az Egyesülési 

Szerződés úgy rendelkezett, hogy a volt NDK-ban elkövetett és az 1990. 

október 3-i egyesülésig még el nem évült bűncselekmények elévülése a 

csatlakozás napján megszakadt, így e bűncselekmények továbbra is 

üldözhetők maradtak. Az NDK joga alapján a csatlakozásig már elévült 

                                                        
782 BVerfGE, 25, 269, 99-101. Az elkövető mindenesetre szeretne azzal számolni, hogy az elévülési 
idő elteltéig az elévülés nem szakad meg. Ez a remény a kérdéses bűncselekmények súlyára 
figyelemmel éppoly kevéssé érdemes védelemre, mint egy gyilkos azon reménye a cselekménye 
elkövetésekor, hogy a bűntett nyomait eltüntetheti, és ezáltal a fenyegető büntetés elől 
megmenekülhet. (103) 
783 NDK Btk. 83. § 2. pont: „A bűnüldözés elévülése nyugszik, amíg a büntetőeljárást az elkövető 
súlyos betegsége miatt vagy más törvényi okból nem lehet megindítani vagy lefolytatni.” (Varga, 
1995, 72. o.) 
784 „Amennyiben az üldözés vagy a büntetés-végrehajtás elévülése az NDK joga alapján a csatlakozás 
hatályba lépéséig nem következett be, akkor továbbra is fennmarad. Az üldözhetőség elévülése a 
csatlakozás hatályba lépése napján megszakad; a Btk. félbeszakadásra vonatkozó szabályai 
érvényesek.” (Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch § 315a) 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stgbeg/gesamt.pdf 
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bűncselekmények nem üldözhetők, kivéve, ha az elévülésük nyugodott.785  

Azok a bűncselekmények viszont, amelyeket a volt NDK-ban követtek el, de 

amelyekre az NSZK büntetőjogának hatálya kiterjedt (pl. a politikai 

vádaskodás vagy az elhurcolás) – a frankfurti bíróság álláspontjának 

megfelelően – a szövetségi büntetőjog alapján már elévültek. A zöldek 

törvénytervezetének indokolása jogállami okokból elfogadta a bírói döntést, 

tekintettel arra, hogy az NDK büntetőjoga nem ismert hasonló tényállást, ezért 

nem alkalmazható.786 

A tartományok tervezete ugyanakkor az NSZK joga szerint bekövetkezett 

elévülést figyelmen kívül hagyó törvénymódosítást javasolt. Álláspontjuk 

szerint ugyanis ebben az esetben mind az NSZK, mind az NDK büntető 

igénye fennállt, de utóbbira tekintettel az elévülés nyugvásának szabályát kell 

alkalmazni.787 

A Szövetségi Gyűlés 1993. március 26-án törvényt fogadott el a Német 

Szocialista Egységpárt rezsimje által elkövetett jogtalanságok elévülésének 

nyugvásáról:  

„1. § Az elévülési idő számításánál azon cselekmények üldözése tekintetében, 

amelyeket a jogellenesség talaján álló NSZEP-rezsim uralma alatt követtek el, 

de az egykori NDK állami és pártvezetése kifejezett vagy hallgatólagos 

akaratának megfelelően politikai vagy a szabad jogállami rend lényeges 

alapelveivel össze nem egyeztethető más okból nem üldöztek, az 1949. 

október 11. napjától 1990. október 2. napjával bezárólag eltelt időt figyelmen 

kívül kell hagyni. Ebben az időszakban az elévülés nyugodott.”788 

2. § A büntető törvénykönyv hatályba lépéséről szóló törvény 315a. §-a a 

következő mondattal egészül ki: „Ez akkor is érvényes, ha a cselekményre a 

csatlakozás hatálybalépése előtt az NSZK büntetőjogának a hatálya is 

                                                        
785 Varga, 1995, 71-72. o.  
786 Varga, 1995, 75-77. o. 
787 Varga, 1995, 53-54., 63-64. o. Az NDK büntetőjoga alapján az elkövetőt személyi szabadság 
megsértése miatt lehetett volna felelősségre vonni. (Az előterjesztés szerint ugyanez a probléma áll 
fenn, amikor az elkövetés helye az NSZK-ban volt. A nem elhanyagolható különbség mégis az, hogy 
az előterjesztésben hivatkozott eset, az emberölés mindkét állam joga alapján bűncselekmény volt.) 
788 Varga, 1995, 121. o. (1949. október 11-én választották meg az NDK első elnökét, vagyis ehhez az 
időponthoz köthető a NSZEP jogtalan rezsimjének a létrejötte.) 
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kiterjedt.”789 

 

Az 1993. márciusi német és a júliusi cseh elévülési törvények 

deklarálták az elévülés nyugvását: az elévülés szempontjából – minden 

bűncselekmény vonatkozásában – figyelmen kívül hagyták a diktatúra teljes 

időszakát.   

Németországban mind az NSZK, mind az NDK Btk.-ban foglalt nyugvási ok, 

valamint a korábbi alkotmánybírósági és legfelsőbb bírósági gyakorlat is 

alátámasztotta az elévülés nyugvásának deklaratív rögzítését. Az elévülést 

ráadásul a német Btk. az üldözhetőség elévüléseként szabályozza.790 A törvény 

nem is került az alkotmánybíróság elé.  

A lengyel alkotmánybíróság a még el nem évült bűncselekmények esetén 

megengedhetőnek tartotta az elévülési idők meghosszabbítását, a már elévült 

bűncselekményeknél viszont nem. A kivételes politikai körülményekre 

tekintettel egyes büntethetőségi akadályok (pl. amnesztia) figyelmen kívül 

hagyását nem ítélték alkotmányellenesnek.  

A cseh alkotmánybíróság – helyenként inkább erkölcsi-politikai, mint jogi 

érvekkel indokolt határozatában – leszögezte, hogy az elévülés feltétele a 

bűncselekmény üldözésére irányuló állami akarat megnyilvánulása, enélkül az 

elévülés intézményének nincs értelme. Az elkövetők „jogbiztonságával” 

szemben a polgári társadalom jogbiztonságát részesítette előnyben, mert 

csakis ez felel meg a jogállam gondolatának.791 A testület ugyanakkor alappal 

hivatkozhatott a Btk. nyugvási szabályára.  

A magyar alkotmánybíróság épp ellenkező következtetésre jutott az 

elévülési törvénnyel kapcsolatban, amely azonban nem deklaratív, hanem 

konstitutív szabályozást tartalmazott. Az Alkotmányban foglalt nullum crimen 

                                                        
789 A törvény az elévülés nyugvásának szabályozásával kapcsolatban a zöldek tervezetét, a másik 
kérdést illetően pedig a tartományi tervezet álláspontját fogadta el.  
790 Verfolgungsverjährung (StGB 5. szakasz, 1. cím) http://dejure.org/gesetze/StGB 
791 Rámutatott, hogy a jogpozitivista hagyomány alapján álló alkotmányok értéksemlegességük miatt 
tetszőleges politikai tartalommal ruházhatók fel. Az új cseh alkotmány kiindulópontja a legitimitás és 
a jogállamiság materiális-racionális felfogása: a legalitás elvét tiszteleben tartva kifejezésre juttatja a 
demokratikus társadalom alapvető értékeinek érinthetetlenségét, melyek nem változtathatók meg 
szabadon a törvényhozó által. (Varga, 1995, 212-213. o.) 
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/ nulla poena sine lege elvek az elkövetők jogait védik, az elévülés, mint 

büntethetőségi akadály hazai szabályai megszüntetik a bűncselekmény 

büntethetőségét, egyben kizárják a büntetőeljárás megindítását, a német vagy a 

cseh előíráshoz hasonló nyugvási okot pedig a magyar kódex nem ismer.  

A „jogállam” megközelítésének értékszempontja is eltérő: a magyar 

alkotmánybíróság azáltal kívánta elhatárolni a jogállamot a diktatúrától, hogy 

nem tette lehetővé a korábbi – a jogot eszközként használó – gyakorlat 

érvényesülését egy mégoly igazságos cél, az elkövetők megbüntetése 

érdekében sem. A cseh testület viszont a jogállamot úgy látta 

megvalósíthatónak, ha az elkövetők felelősségre vonását szorgalmazza. 

A gyakorlatban ugyanakkor csak Németországban indultak tömeges 

büntetőeljárások. Ennek oka talán abban is kereshető, amit a Max Planck 

Intézet tanulmánya megállapított: Amíg a volt NDK bíráinak és ügyészeinek 

csupán 30-40 %-a maradt a helyén, addig a többi országban csak a 

legmagasabb vezető pozíciókban történtek személyi változások.792  

 

2. 2. A „Mauerschützen-perek” 

 

A második világháborút követően a német igazságszolgáltatás azzal a 

kérdéssel került szembe, hogy a nemzetiszocialista rezsim jogtalan törvényeit 

érvényesnek tekintsék-e arra az időre nézve, mikor ténylegesen hatályban 

voltak, vagy pedig kezdettől fogva semmisként kezeljék őket. A bíróságok az 

utóbbi megoldást választották, döntéseiket az ún. radbruchi formula 

segítségével alapozva meg.793  

Több mint negyven év elteltével, a német egyesülést követően ismét aktuális 

lett a formula: a volt NDK-ban államilag elkövetett törvényes jogtalanságok, 

                                                        
792 Arnold, 1998, 146. o. (Ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván a két Németország 
egyesülése miatt tudták betölteni az állásokat.) 
793 A radbruchi formulát az I. 1.3. fejezet ismerteti.  
Lásd a Szövetségi Alkotmánybíróságnak a büntetőjog területén kívül eső döntéseit:  
BVerfGE 6, 132 – Gestapo, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv006132.html 
BVerfGE 6, 389 – Homosexuelle, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv006389.html 
BVerfGE 23, 98 – Ausbürgerung I. http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv023098.html 
BVerfGE 3, 225 – Gleichberechtigung, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv003225.html 
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elsősorban a berlini falnál leadott halálos lövések megítélése kapcsán. Az ún. 

„Mauerschützen”-perekben ugyanis a német bíróságok újból a radbruchi 

formulát hívták segítségül.794   

1961 és 1989 között legkevesebb 136 ember vesztette életét a berlini 

falnál.795 Széleskörű - noha nem teljes - konszenzus alakult ki atekintetben, 

hogy a berlini falnál az illegális határátlépőkre leadott halálos lövések a 

radbruchi formula értelmében „elviselhetetlen mértékű” jogtalanságnak 

tekinthetők. Az egykori NDK-ban államilag elkövetett jogtalanság kapcsán 

gyakran hangoztatják, hogy a náci Németországban összehasonlíthatatlanul 

súlyosabb jogtalanság történt, mindazonáltal képtelenség lenne a súlyos 

jogtalanságot csak azért nem annak minősíteni, mert korábban még sokkal 

súlyosabb jogtalanságok is történtek.796 

 

 A bíróságoknak – a Berlini Tartományi Bíróságnak és a Szövetségi 

Legfelsőbb Bíróságnak – először is azt a kérdést kellett eldönteniük, hogy a 

berlini falnál leadott halálos lövések melyik állam joga alapján ítélendők 

meg.797 Az Egyesülési Szerződés 8. cikke értelmében az 1990. október 3-át 

megelőzően, az NDK-ban elkövetett cselekményekre az NDK büntetőjogát 

kell alkalmazni, kivéve, ha az NSZK büntetőjoga az elkövető számára 

kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé.798  

A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az NSZK jogával szemben az 

egykori NDK büntetőjoga lenne kedvezőbb az elkövetők számára abban az 

esetben, ha az NDK határvédelmi törvényében szabályozott büntethetőséget 

kizáró okot ma is figyelembe lehetne venni az elkövetők javára.799  
                                                        
794 Arthur Kaufmann: Die Radbruchsche Formel vom gesetzlichen Unrecht und vom übergesetzlichen 
Recht in der Diskussion um das im Namen der DDR begangene Unrecht; Neue Juristische 
Wochenschrift 2/1995. 81. o. 
795 http://www.chronik-der-mauer.de/index.php/de/Start/Index/id/593792 
Ezen túl 251 személy halt meg a berlini határátlépéssel összefüggő ellenőrzés során. 
796 Kaufmann, 1995, 84. o. 
797 A bírói ítéletek ismertetését lásd: Fogarassy Edit: A radbruchi-formula jelentősége; Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XX/1., Miskolc University Press, 
2002, 64-70. o. 
798 Varga, 1995, 69-70. o. (Btk. 2. § (3) bek.) 
799 Lásd a Bundesgerichtshof 1992. november 3-i ítéletét „Az NDK határőrei által a berlini falnál 
elkövetett szándékos emberölési cselekmények megítéléséhez”; BGHSt. 39, 1 Mauerschützen I. (21) 
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bs039001.html  
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A határvédelmi törvény 27. § (2) bekezdésének első mondata szerint: 

„Indokolt a lőfegyver használata egy olyan bűncselekmény küszöbönálló 

végrehajtásának vagy folytatásának megakadályozása érdekében, ami a 

körülmények alapján bűntettet képez.”800 Ez volt az a büntethetőséget kizáró 

ok, mely alapján a berlini falnál szolgálatot teljesítő határőrök által elkövetett 

emberölések jogszerűnek és ezáltal büntetlennek minősültek.801 

 

 A Berlini Tartományi Bíróságon működő fiatalkorúak tanácsa – 

társtettesként, eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés bűntette miatt – a 

fiatalkorú W. vádlottat egy év hat hónap, a felnőttkorú H.-t pedig egy év 

kilenc hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását 

mindkét esetben próbaidőre felfüggesztette.802 

A vádlottak - az NDK határőrségének tagjaiként - 1984. december 1-én hajnali 

negyed négykor a berlini falnál teljesítettek szolgálatot, ahol egy 20 éves férfi 

megpróbált Nyugat-Berlinbe jutni. Mindkét vádlott tüzet nyitott a határsértőre: 

az őrjáratot vezető, 20 éves W. fegyveréből származó golyó a férfi hátába 

fúródott, ami halálosnak bizonyult, a 23 éves H. lövése pedig a térdét találta 

el. Az áldozatnak senki nem nyújtott segítséget, hiába kérte többször is; majd 

csak fél hat körül szállították egy távolabbi rendőrségi kórházba, ahol hat óra 

után meghalt. Az azonnali orvosi beavatkozás megmenthette volna az életét. A 
                                                                                                                                                             
A bíróságok nem fordulhattak a nemzetközi joghoz, mert az NSZK fenntartást fűzött az Európai 
Emberi Jogi Egyezmény 7. cikkének 2. pontjához, mely szerint a visszaható hatály tilalmának 
feloldására lehetőséget nyújtó rendelkezés csak az Alaptörvény 103. cikk (2) bekezdésének korlátai 
között alkalmazható. Az alaptörvényből viszont a visszaható hatály tilalma vezethető le. Az 
Egyezségokmány 15. cikk 2. pontjához ugyan nem fűztek fenntartást, de az Alaptörvény előbbre való. 
BGHSt, 39, 1 (63 bek.) 
800 Grenzgesetz (1982. március 25.) http://www.chronik-der-
mauer.de/index.php/de/Start/Detail/id/593852/page/3 
A jogtalan határátlépés („Ungesetzliches Grenzübertritt” StGB-DDR /NDK-Btk./ 213. §) alapesetben 
vétség volt, de - többek között - veszélyes eszközzel vagy módon való elkövetés esetén bűntettnek 
minősítették. Az NDK Legfelsőbb Bíróságának és Legfőbb Ügyészségének közös álláspontja szerint a 
mászóeszköz (létra) használata is veszélyes módszernek minősült. BGHSt, 39, 1 (23)  
http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm 
801 A törvény 27. §-ának egyéb rendelkezései kimondták, hogy a lőfegyver használata csak végső 
esetben jöhet szóba, akkor, ha más eszköz alkalmazása nem vezetne eredményre. Ez a szabályozás 
lényegét tekintve megfelelt az NSZK-ban hatályos előírásoknak, de az egykori NDK-ban uralkodó 
tényleges gyakorlat alapvetően eltért az írott jogtól: ugyanis nem az emberi élet volt az elsődleges az 
állam érdekével (az ország elhagyásának megakadályozásával) szemben, hanem fordítva. (Kaufmann, 
1995 82. o.) 
802 A bíróság a büntetés kiszabása során figyelembe vette, hogy „a kevésbé súlyos emberölés” (StGB 
213 §) feltételei fennállnak. BGHSt, 39, 1 (9) 
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késedelem a titoktartási és illetékességi szabályok miatt történt, erről azonban 

a vádlottaknak nem volt tudomásuk.803  

A bíróság hangsúlyozta, hogy a határőrök számára irányadó parancsok 

értelmében minden esetben és végső soron minden eszközzel meg kellett 

akadályozni, hogy a menekülő elérje az ellenséges területet (azaz Nyugat-

Berlint). „A határátlépés semmi esetre sem engedhető meg. A határsértőket 

vagy meg kell állítani, vagy meg kell semmisíteni.” A menekülők lelövésének 

egyáltalán nem voltak negatív következményei, sohasem kezdeményeztek 

eljárást az elkövetőkkel szemben, sőt gyakran kitüntették őket.804 

Az első fokú bíróság szerint a törvényi büntethetőséget kizáró okot a 

bűncselekmény körülményei miatt nem lehet alkalmazni, ugyanis a 

lőfegyverhasználatra vonatkozó előírások az arányosság elvét követik, és csak 

végső eszközként teszik lehetővé a fegyverhasználatot. A határvédelmi 

törvény értelmében ezért sorozatlövéseket nem, csak – a bűncselekmény 

abbahagyására való felszólítást követően – egyes lövéseket lehetett volna 

leadni a határsértőre. Ezt támasztja alá a törvény 27. § (5) bekezdése is, mely 

kimondja, hogy az emberi életet lehetőség szerint kímélni kell.805 

A vádlottak tettét a parancsra való cselekvés sem menti, mert ebben az 

esetben egyes lövéssel, a határsértő lábára kellett volna célozni. A parancsot 

túllépő vádlottak viszont azt hitték, hogy a parancs végső esetben feljogosítja 

őket akár a határsértő megölésére is, noha ez nyilvánvalóan ellentétben állt az 

NDK büntető törvénykönyvében foglalt emberölés tilalmával.  

A bíróság szerint a demarkációs vonalnál fennálló határrezsim 

összeegyeztethetetlen volt mind az NDK nemzetközi jogi kötelezettségeivel, 

mind az NSZK közrendjével. Ebből azonban önmagában még nem 

következik, hogy a büntethetőséget kizáró okot figyelmen kívül lehetne 

                                                        
803 Mindkét vádlott fegyvere sorozatlövésre volt beállítva, H. öt másodperc alatt összesen 25, W. 27 
töltényt lőtt ki. A vádlottakat szolgálatba lépésük előtt megkérdezték, hogy készek-e használni a 
fegyverüket a határsértőkkel szemben, melyre fenntartás nélkül igennel válaszoltak. A határvédelmi 
törvény vonatkozó szakaszait ismertették velük a kiképzésük során. BGHSt, 39, 1 (2-4, 30) 
804 BGHSt 39, 1 (5, 28) 
805 Az (5) bekezdés azt is elrendeli, hogy a sérülteknek – a szükséges biztonsági intézkedésekre 
figyelemmel – elsősegélyt kell nyújtani. 
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hagyni, ugyanis a jogbiztonság elve elsőbbséget élvez.806 Az NDK gazdasági 

és politikai érdeke, ami a polgárai ellenőrizetlen kiutazásának 

megakadályozására irányult, ugyanakkor nyilvánvalóan nem állt arányban az 

emberi élet jog által védett értékével. Az állami prevenciós célok sohasem 

igazolhatják egy olyan ember életének szándékos elvételét, aki nem 

veszélyezteti mások életét. A határvédelmi törvény alapján ennélfogva akkor 

sem igazolható a szándékos emberölés, ha az állami célok másképp nem 

voltak elérhetőek.807 

 

 A Legfelsőbb Bíróság 1992. november 3-i ítéletében – az első fokú 

bírósággal szemben – arra a következtetésre jutott, hogy az elkövetés idején az 

NDK-ban fennálló joggyakorlat szerint a sorozatlövések indokoltnak 

tekinthetőek. A határőrök ugyanis a sorozatlövések leadása révén jelentősen 

megnövelték annak az esélyét, hogy a legfőbb célt, azaz a határátlépést 

megakadályozzák. A vádlottak cselekménye ennélfogva megfelelt a 

határvédelmi törvény vonatkozó rendelkezésének, illetve annak, ahogy ezt a 

szabályt a gyakorlatban értelmezték. 

Nem a határvédelmi törvényt kell ezért értelmezni, hanem azt kell 

megvizsgálni, hogy - a visszaható hatály tilalmára tekintettel - a jogalkalmazás 

során figyelmen kívül lehet-e hagyni azt az elkövetés idején hatályos – az NDK 

által is elismert általános jogelvekkel szemben álló – büntethetőséget kizáró 

okot, ami lehetővé tette olyan emberek szándékos megölését, akik nem akartak 

mást, mint fegyvertelenül és általánosan elismert jogi tárgyak veszélyeztetése 

nélkül átlépni a határt.  

Csak rendkívül kivételes esetekben lehet az elkövetés idején érvényes 

büntethetőséget kizáró ok alkalmazásától eltekinteni, az a tény, hogy az NSZK 

közrendjébe ütközik, önmagában nem elegendő. Az első fokú bíróság 

helyesen mutatott rá a jogbiztonság elvének jelentőségére.  

A büntethetőséget kizáró ok a magasabb rendű joggal való összeütközése 

                                                        
806 Alaptörvény 20. cikk (3) bek. „A törvényhozás az alkotmányos rendhez, a végrehajtó hatalom és az 
igazságszolgáltatás törvényhez és joghoz kötött.” 
807 BGHSt 39, 1 (6-8, 34.) 
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miatt csak akkor maradhat figyelmen kívül, ha nyilvánvalóan súlyosan sérti az 

igazságosság és az emberség alapelveit; az ellentétnek olyan súlyosnak kell 

lennie, hogy a nemzeteknek az emberi élet értékére és méltóságára vonatkozó, 

közös jogi meggyőződését sértse. A pozitív jognak olyan elviselhetetlen 

mértékben kell ellentmondania az igazságosság elvének, hogy a törvénynek, 

mint helytelen jognak meg kelljen hátrálnia az igazságosság előtt.  

 A bíróság tehát kifejezetten a radbruchi formulára hivatkozott 

döntésében, megjegyezve, hogy a formulának a jelen esetben való alkalmazása 

nem egyszerű, hiszen a határsértők lelövését a berlini falnál nem lehet 

összehasonlítani a nemzetiszocialista rezsim tömeggyilkosságaival. Ma is 

érvényes ugyanakkor az az álláspont, hogy az állami felhatalmazással 

elkövetett bűncselekmények megítélésénél azt kell figyelembe venni, hogy az 

állam átlépte-e a végső határt, ami – a minden országban uralkodó általános 

meggyőződés szerint – a hatalmát korlátozza.  

Ma már nemzetközi emberi jogi egyezményekben rögzítették, hogy a 

nemzetek közösségének jogi meggyőződése szerint mikor sérti meg egy állam 

az emberi jogokat. A bíróság utalt a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányára, amit az NDK 1974-ben írt alá. Az 1976-ban hatályba 

lépett egyezmény 6. cikke tartalmazza az élethez való jogot, a 12. cikk 2. 

pontja pedig biztosítja bármely ország szabad elhagyásához való jogot 

(kiutazás szabadsága). Az NDK nyilvánvalóan megsértette az egyezmény 12. 

cikkét, mert polgárainak a kiutazáshoz való jogát nemcsak a 12. cikk 3. 

pontjában foglalt kivételes esetekben, hanem általánosan korlátozta.808  

A másodfokú tanács mindezekre figyelemmel arra a meggyőződésre jutott, 

hogy a büntethetőséget kizáró ok olyan értelmezése, ami megengedte az 

emberi élet kioltását (sorozatlövéssel, eshetőleges szándékkal elkövetett 

emberölést) az ország elhagyásával szemben, az NDK-ban kezdettől fogva 

                                                        
808 BGHSt 39, 1 (32-33, 35-41, 45.)  
Egyezségokmány 12. cikk 3. „A fent említett jogok csak a törvényben meghatározott olyan 
korlátozásoknak vethetők alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a 
közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságainak a védelme érdekében szükségesek, és 
amelyek összhangban vannak az Egyezségokmányban elismert egyéb jogokkal.” 
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nem volt érvényes, ezért az elkövetők javára nem vehető figyelembe.809 

 Az Alaptörvény 103. cikkének (2) bekezdésében foglalt visszaható 

hatály tilalmával kapcsolatban a bíróság leszögezte, hogy a vádlottak 

megbüntetése nem sérti ezt a tilalmat, mert cselekményük az NDK jogának 

helyes értelmezése alapján az elkövetés idején is büntetendő volt.  

A bíróság megállapította, hogy a büntethetőséget kizáró okok nincsenek 

általában kirekesztve az alaptörvény hivatkozott szakaszának védelmi köréből. 

A legújabb tudományos vitákból az a következtetés vonható le, hogy az 

elkövetés idején alkalmazott – a felette álló normáknak ellentmondó – 

büntethetőséget kizáró okot nem lehet az elkövető hátrányára figyelmen kívül 

hagyni.810 A bíróság nem osztotta ezt a véleményt, megítélése szerint ugyanis 

az a döntő, hogy a büntethetőség „törvényben meg volt-e határozva” a tett 

elkövetése előtt. Ebben az esetben a cselekmény büntethetőségét az elkövetése 

idején az emberi jogoknak megfelelő jogértelmezés törvényileg meghatározta. 

A visszaható hatály tilalma ugyan védi azt a bizalmat, amit a vádlott az 

elkövetéskor érvényes jog fennmaradásába helyezett, azonban az az elvárás, 

hogy az emberi jogokat sértő büntethetőséget kizáró okot a jövőben is jogként 

ismerjék el, nem érdemes a védelemre.811 Nem önkényes tehát, ha a vádlott 

cselekményét úgy ítélik meg, ahogy az NDK jogának helyes értelmezése 

mellett már az elkövetés idején kellett volna.812 

  

                                                        
809 Az emberi jogoknak megfelelő értelmezés az NDK Alkotmányából is levezethető: A 30. cikk 
szerint az állampolgárok személye és szabadsága érinthetetlen; e jogok csak annyiban korlátozhatók, 
amennyiben törvény megengedi és a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges. Az arányosság ezen elvét 
sértette az az értelmezés, hogy a létra használata miatt bűntettnek tekinthető a jogtalan határátlépés, 
ezért megengedett a fegyverhasználat. BGHSt 39, 1 (53-55, 57.) 
810 Kaufmann szerint a büntethetőséget kizáró okok is a nullum crimen / nulla poena sine lege alapelv 
értelmében vett „garanciális tényálláshoz” tartoznak, negatív előjellel. Egy büntethetőséget kizáró ok 
visszamenőleges megszüntetése alig hat ki másképp az elkövetőre, mint egy büntető tényállás 
visszaható hatályú bevezetése. (Kaufmann, 1995, 83. o.) 
811 BGHSt, 39, 1 (59-60, 64-66, 68) Az első fokú bíróság a büntetés kiszabásánál helyesen vette 
figyelembe, hogy a vádlottak a fal felépítése után nőttek fel, és az életútjuk alapján nem volt 
lehetőségük arra, hogy kritika tárgyává tegyék a tanult doktrínákat. A katonai hierarchia legalján 
álltak, bizonyos szempontból ők is áldozatoknak tekinthetők. (85) 
812 Ezt a jogalkalmazói gyakorlatot ugyanakkor komoly bírálat is érte: W. Gropp szerint a berlini 
falnál leadott halálos lövések közül csak a legsúlyosabb esetekben, az ún. kivégzéseknél tekinthetünk 
el a büntethetőséget kizáró ok alkalmazásától az emberi jogok nevében, a büntetőtörvény garanciáival 
szemben. Walter Gropp: Naturrecht oder Rückwirkungsverbot? Kurt Schmoller (hrsg.): Festschrift für 
Otto Triffterer zum 65. Geburtstag; Wien, 1996, 121. o. 
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 A Legfelsőbb Bíróság álláspontját a Szövetségi Alkotmánybíróság is 

osztotta. 1996. október 24-i döntésében egyhangúlag elutasította a Nemzeti 

Védelmi Tanács három volt tagjának (Kessler, Streletz és Albrecht), valamint 

egy elítélt határőrnek a panaszát.813 Az Alkotmánybíróság szerint a bíróságok 

támadott ítéletei alkotmányjogi szempontból nem kifogásolhatóak, vagyis nem 

sérti a visszaható hatály tilalmát, hogy nem vették figyelembe a vádlottak 

javára az NDK jogában rögzített büntethetőséget kizáró okot. 

A visszaható hatály abszolút érvényű tilalma a szigorú, formalizált 

szabályozás révén tölti be jogállami és alapjogi garanciális funkcióját. Az 

Alaptörvény 103. cikk (2) bekezdése szerint egy cselekmény csak akkor 

büntethető, ha az elkövetés idején egyértelműen meghatározott törvényi 

tényállásban büntetéssel fenyegetik; tilos továbbá a cselekmény jogi 

értékelését utólagosan az elkövető hátrányára megváltoztatni. Az elkövetés 

idején törvényileg szabályozott büntethetőséget kizáró okot ennélfogva akkor 

is alkalmazni kell, ha az a büntetőeljárás lefolytatása idején már megszűnt.814 

A visszaható hatály szigorú tilalmába vetett bizalom viszont csak akkor 

igazolható jogállami szempontból, ha a büntető törvényeket az alapjogokhoz 

kötött, demokratikus törvényhozó bocsátotta ki. Ez a különleges bizalmi alap 

megszűnik, ha az államhatalom a legsúlyosabb jogtalanságok területén a 

büntethetőségét kizárja, az írott normákon túllépve ezen jogtalanságok 

elkövetését támogatja, és a nemzetek közösségében általánosan elismert 

emberi jogokat teljességgel semmibe veszi. A materiális igazságosság 

parancsa ebben az esetben megtiltja a büntethetőséget kizáró ok alkalmazását, 

így a bizalom szigorú védelmének háttérbe kell szorulnia. Másképp a 

Szövetségi Köztársaság büntető igazságszolgáltatása a saját jogállami 

premisszáival kerülne ellentmondásba.815 

 

 A berlini falnál történt emberölések miatt Berlinben és Potsdamban 

összesen 112 eljárást folytattak le 246 vádlott ellen, közülük 132-t ítéltek - 

                                                        
813 BVerfGE 95, 96 - Mauerschützen; http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv095096.html 
814 BVerfGE 95, 96 (134-135)  
815 BVerfGE 95, 96 (137-138) 
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végrehajtandó vagy felfüggesztett - szabadságvesztésre.816  

Az ún. „Honecker-per” 1992 novemberében kezdődött a Berlini Tartományi 

Bíróságon a Nemzeti Védelmi Tanács tagjai ellen. Willi Stoph 

miniszterelnökkel és Erich Mielke nemzetbiztonsági miniszterrel szemben - 

egészségi okok miatt - már az első, illetve a második tárgyalási napon, a 

Védelmi Tanácsot irányító Erich Honeckerrel, az NDK volt állami és 

pártvezetőjével szemben pedig 1993 januárjában megszüntették az eljárást.817 

Az első fokú bíróság 1993 szeptemberében emberölésre való felbujtás miatt 

hét és fél, öt és fél, illetve négy és fél év szabadságvesztés büntetést szabott ki 

Heinz Kessler védelmi miniszterre, a helyettesére, Fritz Streletzre, valamint a 

suhli (körzeti) párttitkárra, Hans Albrechtre. A Legfelsőbb Bíróság 1994 

júliusában a bűncselekmény minősítését tettesként elkövetett emberölés 

bűntettére változtatta, és Albrecht büntetését öt év egy hónapra emelte fel. Az 

elítéltek az Alkotmánybíróság 1996. novemberi döntése után megkezdték 

büntetésük letöltését.818 

  Az ún. „Krenz-per” (vagy Politbüroprozess), melyben a Német 

Szocialista Egységpárt politikai bizottságának volt tagjait vádolták emberölés 

elkövetésével, 1995 novemberében kezdődött a Berlini Tartományi 

Bíróságon.819 A bíróság 1997. augusztus 25-én - emberölés közvetett 

tetteseként - Egon Krenzet, az NDK államtanácsa, illetve a Nemzeti Védelmi 

Tanács utolsó elnökét és a párt utolsó főtitkárát hat és fél év, Günther Kleibert 

és Günter Schabowskit, a politikai bizottság tagjait három - három év 

szabadságvesztésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság 1999. november 8-án 

helybenhagyta az első fokú ítéletet.820 
                                                        
816 Az elítéltek között tíz pártvezető, 42 katonai vezető és 80 egykori határőr volt. A 
parancsvégrehajtók rendszerint hat hónap és két év közötti - felfüggesztett - szabadságvesztést, a 
parancskiadók viszont súlyosabb büntetéseket kaptak. További 19 eljárást folytattak le 31 vádlottal 
szemben Neuruppinban. http://de.wikipedia.org/wiki/Politbüroprozess#cite_note-H24-1 
817 A rákos beteg Honecker ellen az eljárást a berlini alkotmánybíróság rendelkezése alapján 
szüntették meg. Honecker ezt követően Chilébe utazott, ahol 1994 májusában meghalt.  
818 Elítélhető NDK-s vezetők, HVG 1996. november 16. 17. o. 1996 szeptemberében hat magas rangú 
katonai vezetőt ítéltek - 3 év 9 hónap, illetve 6 és fél év közötti - szabadságvesztésre emberölés miatt. 
819 1996-ban és 1997-ben a propagandafőnök Hagerrel, Mückenbergerrel, az ellenőrző bizottság 
elnökével és a káderfőnök Dohlus-szal szemben - egészségi állapotukra tekintettel - megszüntették az 
eljárást. A szintén vád alá helyezett Harry Tisch, a szakszervezet elnöke még a bírósági eljárás 
kezdete előtt meghalt. 
820 Krenz a győztesek igazságszolgáltatása áldozatának tekintette önmagát, Kleiber is ártatlannak 
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Krenz a jogerős ítélet ellen az Alkotmánybírósághoz fordult, de a testület 

2000. január 12-i döntésében megállapította, hogy a panasz elfogadásának 

feltételei nem állnak fenn, a felvetett kérdések egy részét ugyanis az 

Alkotmánybíróság korábbi, 1996. október 24-i döntésében már vizsgálta; a 

panasz pedig egyéb tekintetben megalapozatlan. Amennyiben az Emberi 

Jogok Európai Bírósága megállapítaná a visszaható hatály tilalmának 

sérelmét, akkor az perújrafelvételi okot képezne.821  

 Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája 2001. március 

22-én egyhangúan elutasította Kessler, Streletz, Krenz valamint egy volt 

határőr panaszát, és megállapította, hogy a berlini falnál leadott halálos 

lövések miatti elítélésük nem sérti az Európai Emberi Jogi Egyezmény 7. 

cikkének 1. pontjában foglalt visszaható hatály tilalmát, valamint a 

diszkrimináció tilalmát sem. A Bíróság szerint a kérelmezők egyéni 

felelőssége kétségtelenül fennáll a kérdéses cselekmények miatt, melyek az 

elkövetésük idején is bűncselekménynek minősültek, amit kellően 

hozzáférhetően és előreláthatóan a nemzetközi jognak az emberi jogok 

védelméről szóló szabályai határoztak meg.822 

 
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált közép-kelet-európai 

országokban a büntetőjog eltérő szerepet játszott a múlt feldolgozása során. A 

legszélesebb körű és a legmagasabb politikai és katonai vezetőket is érintő 

büntetőjogi felelősségre vonásra Németországban került sor, ahol a 

nemzetiszocialista múlt feldolgozásának történelmi és jogi tapasztalatait is 

felhasználták. A többi kelet-közép-európai országban elsősorban az áldozatok 

és hozzátartozóik rehabilitációjára, illetve kompenzációjára törekedtek, a szűk 
                                                                                                                                                             
vallotta magát, Schabowski viszont elismerte a felelősségét. Schabowski 1999 decemberében, Krenz 
és Kleiber 2000 januárjában kezdték meg büntetésük letöltését egy ún. nyitott büntetés-végrehajtási 
intézetben, Berlinben. (HVG 2000. január 22. 14. o.) 
821 A büntetőeljárás lefolytatása, a bizonyítékok megállapítása és értékelése, a büntetőeljárási jog 
értelmezése és alkalmazása az egyes esetekben kizárólag az arra illetékes büntetőbíróságok feladata, 
az Alkotmánybíróságnak ilyen kérdésekben nincs hatásköre eljárni. BVerfG, 2 BVQ 60/99; 
http://www.bverfg.de/entscheidungen.html 
822 Case of Streletz, Kessler and Krenz v. Germany (76., 105.) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en 
A kérelmezők magatartását ráadásul az emberiség elleni bűncselekményekre vonatkozó nemzetközi 
jogi szabályok alapján is értékelni lehetne, de ezt a Bíróság a fenti következtetésre tekintettel 
szükségtelennek találta. (106.) 
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körben lefolytatott büntetőeljárások ugyanakkor nem jártak megnyugtató 

eredménnyel.  

Ki kell még emelni, hogy Németországban két parlamenti 

vizsgálóbizottságot is felállítottak 1992-ben és 1995-ben, melyek a 

kommunista diktatúra történetével és a német egységre gyakorolt hatásaival 

foglalkoztak.823 A második bizottság ajánlására 1998 júniusában törvényt 

fogadtak el egy alapítvány létrehozásáról, melynek célja a diktatúra okainak, 

történetének és következményeinek átfogó feldolgozása, az elkövetett 

jogtalanságokra és az áldozatokra való emlékezés fenntartása, az 

antitotalitárius konszenzus, a demokrácia és a belső egység elősegítése és 

erősítése a társadalomban.824 A megtorlás mellett tehát Németországban a 

tényfeltárásra és a megbékélésre is nagy hangsúlyt fektettek. 

 

 

3. A SPANYOL ÉS A DÉL-AFRIKAI MODELL 

 

A kelet-közép-európai országok gyakorlatától eltérően más 

országokban - teljesen vagy részlegesen - de iure érvényesül az amnesztia, 

vagyis a nemzeti megbékélés jegyében biztosított büntetlenség a diktatúra alatt 

elkövetett súlyos jogsértésekkel kapcsolatban. 

Spanyolországban a Franco-diktatúra után közel harminc év elteltével 

törték meg a „hallgatás paktumát”, törvényt hozva a polgárháború és a 

diktatúra áldozatainak egyes jogairól, de a személyes felelősséget továbbra 

sem vizsgálják. 

Dél-Afrikában – az emberi jogokat az apartheid rendszerben ért súlyos 

sérelmek feltárása érdekében – igazságtételi bizottságot állítottak fel, amely a 

                                                        
823 1. Enquete-Kommission zur Aufarbeitung von Gesichte und Folgen der SED-Diktatur (1992-1994) 
2. Enquete-Kommission zur Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen 
Einheit (1995-1998) Mindkét bizottság elnöke Rainer Eppelmann, evangélikus lelkész volt. 
824 Gesetz über die Errichtung der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur: 
http://www.stiftung-aufarbeitung.de/headline-1081.html 
A berlini székhelyű alapítvány (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) 1998 őszén 
kezdte meg működését. 
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tettesek és az áldozatok közötti aktív kibékülésre helyezte a hangsúlyt, és 

bizonyos feltételekkel részleges amnesztiát biztosított.  

A latin-amerikai országok többségében (Argentínában, Brazíliában, 

Chilében, Nicaraguában, Salvadorban, Suriname-ban és Uruguayban) – a 

hadsereg nyomására, a békés átmenet fejében – gyakorlatilag teljes körű 

amnesztiát hirdettek. Egyes országokban (Argentínában, Bolíviában, Chilében, 

Haitiben, Salvadorban) igazságtételi bizottságot is létrehoztak, de ezek jogköre 

és eredményessége korlátozott volt. Argentinában az eltűnéseket vizsgáló 

bizottság jelentése (Nunca más – Soha többé) nyomán büntetőeljárások is 

indultak, de a hadsereg kormányellenes felkelése miatt 1990-ben újabb 

amnesztiát rendeltek el.825 A volt chilei diktátor, Augusto Pinochet ellen 1998-

tól több büntetőeljárás is indult, de 2006-ban bekövetkezett halála miatt egyik 

sem fejeződött be.826 

 

3. 1. Teljes amnesztia és emlékezés Spanyolországban 

 

Spanyolországban az 1936-39 közötti polgárháború és az azt követő 

Franco-diktatúra örökségének feldolgozása közel harminc éves hallgatás után 

került napirendre. Franco halála (1975) után – a békés politikai átmenet 

részeként – 1977 októberében amnesztia-törvényt fogadtak el.827 

A múlttal való szembenézést – a társadalmi béke és a gazdasági fejlődés 

fenntartása érdekében – hosszú évtizedekig nem kezdeményezték, a 

közéletben tabutémának számított.828 A Franco halála után született „unokák 

                                                        
825 Az Ernesto Sabato, író vezette Eltűnt Személyek Nemzeti Bizottsága részletesen feltárta a „piszkos 
háború” során elkövetett jogsértéseket. A jelentés – mind Argentínában, mind külföldön – nagy 
nyilvánosságot kapott. Raul Alfonsin: Soha többé Argentínában; Beszélő-melléklet, 1993. július 24. 
12. o. 
826 Chile Pinochet után, HVG 2006. december 16. 22. o. 
827 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, www.derechos.org/nizkor/espana/doc/amnistia.html 
A törvény amnesztiát biztosított minden, 1976. december 15. előtt elkövetett, politikai szándékú 
bűntettre vagy vétségre. 
828 Az átmenet során nem változtatták meg az utcaneveket, és Franco emlékműveit is érintetlenül 
hagyták. A polgárháború kitörésének 50. évfordulóján, 1986-ban elismerték mindazok emlékét, akik a 
szabadságért és a demokráciáért harcoltak, valamint azokét is, akiknek „másféle elképzelésük” volt a 
demokráciáról. Carolyn Boyd and David Crocker: Democratic development and reckoning with the 
past: The case of Spain in comparative context (Spain: Breaking the silence) 
http://www.carnegiecouncil.org/resources/articles_papers_reports/957.html 
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fiatal generációja” viszont - nagyszüleik sorsát kutatva - egyre nagyobb 

érdeklődéssel fordult a történelem irányába. Széleskörű társadalmi igény 

merült fel arra, hogy erkölcsileg ismerjék el a diktatúra áldozatainak 

szenvedéseit, elkezdték exhumálni a tömegsírokat és újratemetni az 

áldozatokat. Számos, a múlt feltárásával foglalkozó civil szervezet alakult.  

A civil kezdeményezések hatására a politika is megmozdult: a szocialisták 

törvényjavaslatát a rögtönítélő bíróságok ítéleteinek megsemmisítésére a 

néppárti többség 2002-ben ugyan leszavazta, de a parlament – az 1977-es 

amnesztia megerősítése mellett – jogtalannak minősítette az 1936-os 

francoista felkelést.829 

A szocialisták 2004-es győzelmét követően felgyorsultak az események: 2004 

szeptemberében királyi dekrétumot adtak ki a polgárháború és a Franco-

rezsim áldozatainak helyzetét tanulmányozó tárcaközi bizottság felállításáról. 

A bizottság feladata volt jelentést készíteni az áldozatok jogairól, a 

levéltárakhoz való hozzáférés feltételeiről, valamint egy törvénytervezetet 

kidolgozni az áldozatok erkölcsi elismeréséről.830  

A szocialisták által előterjesztett – az áldozatok bizonyos jogait 

elismerő, de alapvetően a megbékélésre épülő – törvényjavaslatot a parlament 

elfogadta, és 2007. december 26-án kihirdették a „Történelmi emlékezetről” 

szóló törvényt.831 

A törvény – az erkölcsi jóvátételhez való jog deklarálása, továbbá a személyes 

és családi emlékezet helyreállítása érdekében – teljességgel igazságtalannak 

nyilvánított minden politikai, ideológiai vagy vallási okból történt elítélést és 

büntetést, valamint elismerte a száműzetés révén sok spanyolnak okozott 

igazságtalanságot is.  

A polgárháború alatt – politikai, ideológiai vagy vallási okból történő ítélkezés 

céljára – felállított bíróságokat, törvényszékeket és más szerveket, illetve 

minden döntésüket törvénytelennek nyilvánították, akárcsak egyes, konkrétan 

                                                        
829 Anderle Ádám: A megbékélés törvénye és ára; http://www.nol.hu/archivum/archiv-479659 
830 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/decree.html  
831 Ley de Memoria Histórica („Historical Memory Law”) 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/lmheng.html 
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meghatározott bíróságokat (pl. a Szabadkőművesség és a Kommunizmus 

Elnyomásának Bíróságát), továbbá a diktatúra alatt létrehozott bíróságok és 

más szervek olyan büntetéseit, melyeket a demokráciáért küzdőkkel szemben 

szabtak ki.832  

Az illetékes közigazgatási szerveknek segíteniük kell az áldozatok közvetlen 

leszármazóit az eltűntek azonosításában és nyughelyének felkutatásában, 

valamint meg kell határozniuk azokat a területeket, ahol az elhunytak 

maradványai lehetnek, a kormánynak pedig mindenki számára hozzáférhető 

térképet kell készítenie az egész országról.    

Az illetékes hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a katonai 

felkelést, a polgárháborút vagy a diktatúrát dicsőítő emléktárgyak (jelvények, 

emléktáblák) visszavonására. Az Elesettek Völgyére szigorúan a 

vallásgyakorlásra és a köztemetőkre irányadó általános szabályok 

vonatkoznak. A területen semmilyen politikai természetű vagy a 

polgárháborút, illetve a francoizmust dicsőítő tevékenységet nem lehet 

folytatni.833  

A köztársaság mellett harcoló Nemzetközi Brigádok önkéntes tagjainak 

spanyol állampolgárságot adtak. A politikai erőszak áldozataiért küzdő civil 

szervezetek munkáját elismerték. Létrehozták a Történelmi Emlékezet 

Dokumentációs Központját, ami fenntartja és fejleszti a Spanyol Polgárháború 

Általános Levéltárát. Az államnak támogatnia kell a polgárháborúval és az 

elnyomással kapcsolatos iratok megszerzését. Az állami levéltárakban őrzött 

dokumentumokhoz való hozzáférés és másolatkészítés jogát garantálták.  

 Több civil szervezet is bírálta a büntetlenséget fenntartó törvényt, mert 

nem veszi figyelembe az ENSZ Közgyűlésének 1946-os – a Franco-rezsimet 

                                                        
832 Az érintettek, illetve közeli hozzátartozóik kérhetik az Igazságügyi Minisztériumtól erre vonatkozó 
nyilatkozat kiadását. 
833 Az Elesettek Völgyében emelt monumentális emlékmű a polgárháborúban hősi halált halt 
„nemzeti” (francoista) hősöknek állított emléket. A hősi halottak nyughelyéül is szolgáló mauzóleum 
1940 és 1958 között, részben politikai és más elítéltek munkaerejét felhasználva készült. A legújabb 
kutatások szerint közel 34 ezer holttestet helyeztek el a hatalmas kriptában, a halottak többsége 
köztársaságpárti volt, akiknek a nevét természetesen nem tüntették fel.  
Franco tábornokot is itt temették el, de civil szervezetek követelik, hogy távolítsák el a holttestét. 
Franco hívei minden évben megemlékezést tartottak a völgyben, amit csak 2007-ben tiltottak be. 
Lénárt András: Az Elesettek Völgye; http://mozgovilag.com/?p=3676 
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fasisztának nyilvánító – határozatait, így ellentétben áll a nemzetközi joggal.834 

A törvény csupán „illegitimnek”, jogtalannak minősíti a rögtönítélő bíróságok 

ítéleteit, de nem mondja ki a semmisségüket. A megbékélés véleményük 

szerint csak úgy érhető el, ha az állam biztosítja az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférést a súlyos emberi jogi jogsérelmet szenvedett áldozatok számára.835 

 

3. 2. Igazságtételi bizottság és részleges amnesztia Dél-Afrikában 

 

A Dél-afrikai Köztársaságban az apartheid-rendszer bukását követően, 

1994-ben háromféle megoldás merült fel a múlttal való szembenézésre: az 

előző, F. W. de Klerk vezette kormány és a fegyveres szervek által támogatott 

általános amnesztia; büntetőeljárások keretében történő felelősségre vonás; 

illetve „igazságkutató” bizottság felállítása, amely végül többségi támogatást 

kapott.836  

Az Igazságtételi és Megbékélési Bizottságot (Truth and Reconciliation 

Commission) a nemzeti egység és megbékélés elősegítéséről szóló 1995-ös 

törvény alapján hozták létre.837 A 17 tagú testület tagjait és elnökét, Desmond 

Tutu anglikán érseket Nelson Mandela elnök nevezte ki.838 

A törvény értelmében a bizottság célja a nemzeti egység és megbékélés 

elősegítése volt azáltal, hogy lehetőleg teljes körű képet alkot az 1960. 

március 1. és - a később meghatározott - 1994. május 10. között elkövetett 

súlyos emberi jogi jogsértések okairól, természetéről és méretéről; amnesztiát 

ítél meg a törvényi feltételek fennállása esetén; felderíti az áldozatok sorsát és 

                                                        
834 UN General Assembly Resolution 32(I) on the Spanish Question; 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/spa9feb46.html 
UN General Assembly Resolution 39 (I) on the Spanish Question; 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/spa12dec46.html 
835 A civil szervezetek 2007 októberében és 2010 januárjában tették közzé álláspontjukat: 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/hmlpress.html  
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/lmh9.html 
836 Alex Boraine: Dél-Afrika Igazságtételi és Megbékélési Bizottsága; Fundamentum 2003/1. 15. o. 
(A szerző a bizottság helyettes elnöke volt.) A bizottság felállítását széles körű egyeztetés, civil 
szervezetek által szervezett konferenciák, nyilvános meghallgatások és parlamenti vita előzte meg. 
837 Promotion of National Unitiy and Reconciliation Act 34 of 1995 
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1995-034.pdf 
838 Az embereket bátorították a bizottság tagjainak jelölésére, a beérkezett közel 300 névből egy 
válogató bizottság 25-öt terjesztett az elnök elé. (Boraine, 2003, 16. o.) 
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helyreállítja az emberi méltóságukat, lehetőséget adva a velük történtek 

elmondására és jóvátételt ajánlva fel; végül pedig átfogó jelentést készít a 

tevékenységéről és a megállapításairól.839 

A törvény három különbizottságot is létrehozott: az áldozatok azonosítását, 

felkutatását és meghallgatását végző Emberi Jogi Jogsértések Bizottságát; az 

amnesztia iránti kérelmeket elbíráló Amnesztia Bizottságot; valamint a 

Jóvátételi és Rehabilitációs Bizottságot, amely támogatást nyújtott az 

áldozatoknak a méltóságuk helyreállításához, illetve ajánlásokat fogalmazott 

meg a túlélők, a családjaik és általában a közösségek rehabilitációját érintően a 

békés társadalmi együttélés biztosítása érdekében.840 Az ajánlások 

megvizsgálását követően az elnöknek javaslatokat kellett tennie a parlament 

felé. A parlament által jóváhagyott, a jóvátétel feltételeire vonatkozó 

javaslatok alapján az elnöknek megfelelő szabályozást kellett kiadnia.841 

Létrehoztak egy nyilvántartást is, amely lehetővé tette, hogy bárki kifejezze a 

sajnálatát, mert nem tudta megakadályozni a jogsértéseket, és kinyilvánítsa 

elköteleződését a megbékélés iránt.842 

 

A tárgyalásos politikán alapuló rendszerváltozás során részleges, 

korlátozott amnesztiát fogadtak el.843 Az amnesztia az 1960 és 1994 között, a 

köztársaság területén belül vagy azon kívül elkövetett, „politikai céllal 

összefüggő cselekményekre” vonatkozott, melynek személyi és tárgyi 

feltételeit a törvény részletesen meghatározta.844 Ha az Amnesztia Bizottság 

                                                        
839 Reconciliation Act, 2. fejezet, 3. szakasz. 1960. március 1-én tiltották be a politikai szervezeteket, 
az 1994. májusi dátumot pedig azért jelölték ki, hogy az áprilisi választások utáni, afrikaiak által 
elkövetett erőszakos cselekményeket is vizsgálhassák. (Boraine, 2003, 14. o.) 
840 Reconciliation Act, 3-5. fejezet. www.justice.gov.za/trc/trccom.html 
Az elnök – részben költségvetési forrásból, részben adományokból – pénzügyi alapot hozott létre az 
áldozatok kárpótlására (42. szakasz). 
841 Reconciliation Act, 27. szakasz. A parlament ideiglenes jóvátételre irányuló sürgős intézkedést is 
javasolhatott az elnöknek. 
842 http://www.justice.gov.za/trc/ror/index.htm 
843 A teljes amnesztia, amit egyes latin-amerikai országokban alkalmaztak, komoly visszatetszést 
váltott ki. A büntetőeljárások ugyanakkor kizárólag a büntetésre irányulnak, ezért nem feltétlenül 
segítik elő a gyógyulás folyamatát, ráadásul költségesek és időigényesek, a bizonyítás pedig sokszor 
nem lehetséges. (Boraine, 2003, 17-18. o.) 
844 Reconciliation Act, 5. fejezet 20. szakasz. Az amnesztia-kérelmeket 1997. szeptember 30-ig 
lehetett benyújtani. Amennyiben a kérelmező ellen büntetőeljárás folyt a törvényi kritériumoknak 
megfelelő cselekmény miatt, a bizottság az illetékes hatóságot az eljárás felfüggesztésére kérhette. 
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úgy ítélte meg, hogy a cselekmény nem tekinthető súlyos emberi jogi 

jogsértésnek, a kérelmező meghallgatása nélkül döntött az amnesztiáról. Ezen 

kívül minden esetben nyilvános meghallgatást kellett tartani, a kérelmező és 

az áldozatok, illetve érintett személyek értesítése mellett. Amennyiben a 

kérelem megfelelt a törvényi feltételeknek, és az elkövető teljes mértékben 

feltárta a lényeges tényeket, a bizottság megadta az amnesztiát. Az 

amnesztiában részesültek nevét a hivatalos lapban nyilvánosságra hozták.  

A bizottság eljárása mellett mindazonáltal számos büntetőeljárást is 

folytattak, a megbékélési folyamat ugyanis nem helyettesíthette a büntetőjogi 

felelősségre vonást. A legsúlyosabb jogsértések egyes túlélői, illetve 

hozzátartozóik ugyanakkor a korlátozott amnesztiát is ellenezték, ezért az 

Alkotmánybírósághoz fordultak, de a testület megállapította, hogy az 

alkotmány lehetővé teszi a bírói út korlátozását az amnesztiáról szóló 

rendelkezések alapján, és az amnesztia nem ütközik nemzetközi jogi 

normákba sem.845 „Az amnesztia olyan ár, amelyet Dél-Afrikának a jórészt 

békés átmenetért kell fizetnie, és amelyet sok áldozatnak fizetnie kell azért, 

hogy az igazságról többet tudjanak.”846 

A bizottsági meghallgatások nyilvánosak voltak, ami átláthatóvá és 

elérhetővé tette a munkájukat, illetve nevelő hatással is bírt. A média is 

kiemelt figyelemmel kísérte a bizottság tevékenységét.847 A bizottság hatósági 

jogkörrel rendelkezett, helyszíni vizsgálatot végezhetett, bírói parancs alapján 

bármely helyiségbe beléphetett, a bizottság előtti megjelenésre, illetve 

bizonyíték bemutatására kötelezhetett, az eljárás szempontjából releváns 

dolgokat lefoglalhatott, valamint titkos dokumentumokhoz is hozzáférhetett.848 

Speciális meghallgatásokat is tartottak, többek között a fegyveres erők, az 

egészségügyi szektor, az üzleti szféra, vallási közösségek, a média, a politikai 

                                                        
845 Boraine, 2003, 18. o. 
846 Boraine, 2003, 19. o. Számos áldozat kifejezte az Emberi Jogi Jogsértések Bizottsága előtt azon 
igényét, hogy megtudja az igazságot hozzátartozója halálával, illetve eltűnésével kapcsolatban. „Meg 
akarok bocsátani, de tudnom kell, kinek és miért.” Ennek sokszor egyetlen módja, ha az elkövetők 
elmondják, mi történt.  
847 Boraine, 2003, 17., 22. o. 
848 Reconciliation Act, 29. és 32. szakasz. A bizottság munkájának akadályozása, a megidézett ok 
nélküli távolmaradása vagy a hamis adatszolgáltatás – pénzbüntetéssel vagy két évig terjedő 
szabadságvesztéssel fenyegetett – bűncselekménynek minősült (39. szakasz). 
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pártok, az állambiztonság és a büntetés-végrehajtás képviselőinek 

részvételével, valamint speciális kérdéseket (pl. a vegyi és biológiai 

hadviselést, a sorozást) érintően.849  

A bizottság 1998 októberében tette közzé ötkötetes jelentését, amihez 

2003-ban egy hatodik kötetbe foglalt kiegészítő jelentést csatoltak.850 Az 

anyagi kompenzáció feltételeinek szabályozása, illetve kifizetése az áldozatok 

és hozzátartozóik számára jelenleg is folyamatban van.851  

A bizottság munkája lehetetlenné tette, hogy sokan – elsősorban a fehér dél-

afrikaiak – továbbra is azt állítsák, nem tudtak az apartheid alatt történtekről. 

Az áldozatok jelentős része nagylelkűséget tanúsított, ugyanakkor egyes 

politikai vezetők nem ismerték el a felelősségüket. A bizottság elnökhelyettese 

végső soron arra a következtetésre jutott, hogy „a megtorló helyett inkább az 

erősítő igazságszolgáltatás lehet hatásos segítség a változáshoz és a 

gyógyuláshoz.”852 A megbékélés ugyanakkor egy hosszú folyamat, melynek a 

bizottság csak az alapjait rakhatta le, de garanciát nyilvánvalóan nem tudott 

nyújtani a tényleges megvalósulására. 

 

 

4. NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE VONÁS  

 

 Az első világháborút követően már nemzetközi szinten is felmerült a 

háborús felelősség, illetve a felelősségre vonás kérdése, és néhány bírósági 

eljárást is lefolytattak, de ennek nem lett különösebb visszhangja.853 

 Az 1919. június 28-án aláírt versailles-i békeszerződés 227. cikke 

                                                        
849 Boraine, 2003, 17. o. http://www.justice.gov.za/trc/special/index.htm#lh 
850 http://www.justice.gov.za/trc/report/index.htm 
A jelentés nemcsak az apartheid rendszert fenntartók felelősségét vizsgálta, hanem elmarasztalta 
Mandela pártját, az Afrikai Nemzeti Kongresszust is terrorisztikus módszerek alkalmazásáért, 
valamint Winnie Mandelát, az elnök volt feleségét és a korábbi zulu törzsfő belügyminisztert is. Szőcs 
László: Lesz-e szivárványnemzet? Népszabadság, 1998. november 5., 6. o. 
851http://www.khulumani.net/khulumani/in-the-news/item/456-victims-of-apartheid-to-get-trc-
payouts.html (A Khulumani Támogató Csoportot az áldozatok és családjaik alapították 1995-ben.) 
852 Boraine, 2003, 22. o. 
853 Hugh Bellot, londoni professzor már 1916-ban felvetette egy nemzetközi büntető törvényszék 
felállításának lehetőségét. Szabó Imre: A nürnbergi per és a nemzetközi büntetőjog; Officina, Bp. 
1946, 7. o. 
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rendelkezett „a nemzetközi erkölcs és a szerződések szentségének 

legsúlyosabb megsértése miatt” az első világháború kirobbantásáért leginkább 

felelősnek tartott német császár nyilvános vád alá helyezéséről, és egy olyan 

Külön Bíróság elé állításáról, amit a Szövetséges és Társult Hatalmak erre a 

célra kívántak létrehozni.854 Az eljárás lefolytatására azonban nem került sor, 

mert II. Vilmos politikai menedékjogot kapott Hollandiában, és megtagadták a 

kiadatását. 

A többi háborús bűnös tekintetében a békeszerződés 228. cikke kimondta: „A 

német kormány elismeri a Szövetséges és Társult Hatalmaknak azt a jogát, 

hogy katonai bíróságaik elé állíthassák mindazokat a személyeket, akiket a 

háború törvényeivel és szokásaival ellenkező cselekmények elkövetésével 

vádolnak.”855 A szövetségesek végül hozzájárultak, hogy az eljárásokat a 

lipcsei Birodalmi Bíróság folytassa le: 1921-ben néhány tisztet 

börtönbüntetésre ítéltek brit kórházhajók elsüllyesztéséért és hajótöröttek 

lelövetéséért, valamint szövetséges hadifoglyok bántalmazásáért.856  

Az 1920. június 4-én, Trianonban kötött békeszerződés 

becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXXIII. tc. büntető rendelkezései szintén 

kilátásba helyezték a háború törvényeit és szokásait megsértő személyek 

felelősségre vonását a Szövetséges Hatalmak katonai bíróságai előtt.857 

„A Magyar Kormány elismeri a Szövetséges és Társult Hatalmaknak azt a 

jogát, hogy katonai bíróságaik elé állíthassák mindazokat a személyeket, 

akiket a háború törvényeivel és szokásaival ellenkező cselekmények 

elkövetésével vádolnak. A bűnösöknek talált személyekre a törvényekben 

                                                        
854 „A Szövetséges és Társult Hatalmak II. Vilmos volt német császárt a nemzetközi erkölcs és a 
szerződések szentségének legsúlyosabb megsértése miatt nyilvánosan vád alá helyezik. Külön 
Bíróságot fognak felállítani, hogy a vádlott felett…ítélkezzék…A Bíróság ítéletét a nemzetközi 
politika legmagasztosabb elvei alapján fogja meghozni…és joga lesz a kiszabandó büntetést 
mérlegelése szerint meghatározni. A Szövetséges és Társult Hatalmak a németalföldi kormányhoz a 
volt császár…kiadatása iránt megkeresést fognak intézni.” (227. cikk) 
855 Halmosy Dénes (szerk.): Nemzetközi szerződések 1918-1945; KJK Gondolat Bp. 1983, 71-72. o.  
856 Alfred-Maurice de Zayas: A nürnbergi per; Holnap, Bp. 1993, 204. o. (Az eredetileg kiadni 
követelt 900 német háborús bűnös számát végül 45-re csökkentették.) Egyes magyar források 6, 
mások 9 személy elítélésről számolnak be. (Kovács, 1966, 149. o. és Lukács, 1979, 41. o.) 
857 A szerződést az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, 
Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, 
Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, 
Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal kötöttük.  
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előírt büntetések nyernek alkalmazást. Ezt a rendelkezést Magyarországnak 

vagy szövetségeseinek bíróságai előtt netalán folyamatba tett eljárásra vagy 

felelősségrevonásra való tekintet nélkül alkalmazni fogják. 

A Magyar Kormány köteles a Szövetséges és Társult Hatalmaknak vagy 

közülük annak, amely őt eziránt megkeresi, kiszolgáltatni a háború 

törvényeivel és szokásaival ellenkező cselekmények elkövetésével vádolt 

minden személyt, akár névszerint nevezik meg őket, akár pedig azt a 

rangfokozatot, tisztséget vagy hatáskört jelölik meg, amelyben a magyar 

hatóságok az illető személyeket alkalmazták.” (157. Cikk)858 

 A békeszerződések tehát áttörték az állami büntetőhatalom 

kizárólagosságának elvét, és megteremtették az egyéni felelősség alapjait a 

nemzetközi jogban. Tényleges felelősségre vonásra ugyanakkor csak nagyon 

szűk körben került sor, egy nemzetközi büntető bíróság felállítására irányuló 

törekvés pedig a húszas évek végén háttérbe szorult.859 

 

A második világháború alatt elkövetett háborús bűncselekmények 

kivizsgálására a szövetségesek már 1943 októberében bizottságot állítottak 

fel.860 Az 1943. október 30-án közzétett moszkvai nyilatkozatban pedig 

deklarálták a háborús bűnösök felelősségre vonását a territorialitás elve 

alapján: vagyis a bűnösöket abban az országban kell felelősségre vonni, ahol a 

bűncselekményeket elkövették, kivéve a háborús főbűnösöket, akiknek a 

cselekménye nem kötődik egy adott földrajzi helyhez.861  

Az európai tengelyhatalmak háborús főbűnöseinek üldözéséről és 

megbüntetéséről szóló, 1945. augusztus 8-án kelt londoni egyezmény 

értelmében az aláíró Hatalmak – a Szovjetunió, az Egyesült Királyság, az 

Amerikai Egyesült Államok és Franciaország – Nemzetközi Katonai 

                                                        
858 158. Cikk: Azokat, akik a Szövetséges és Társult Hatalmak közül csupán egynek állampolgárai 
ellen követtek el büntetendő cselekményt, ennek a Hatalomnak katonai bíróságai elé fogják állítani. 
Azokat, akik több Szövetséges és Társult Hatalom állampolgárai ellen követtek el büntetendő 
cselekményt, az érdekelt Hatalmak katonai bíróságainak tagjaiból [álló bíróság] elé fogják állítani. 
Minden esetben meg lesz a vádlottnak joga arra, hogy védőjét maga jelölje ki. 
859 Szabó, 1946, 9. o. A törvényszéket a hágai Állandó Nemzetközi Bíróság keretében kívánták 
létrehozni. 
860  Zayas, 1993, 205. o. (United Nations Commission for the Investigation of War Crimes) 
861 Szabó, 1946, 11-12. o. (A nyilatkozatot Sztálin, Roosevelt és Churchill írták alá.) 
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Törvényszéket hoznak létre azon háborús bűnösök felelősségre vonása 

céljából, akik nem egy adott országban követték el bűncselekményeiket (1. 

cikk). A többi háborús bűnöst – a moszkvai nyilatkozatra figyelemmel – 

visszaküldik azokba az országokba, ahol a bűncselekményeiket elkövették (4. 

cikk).862  

A Nürnbergben felállított, négy tagból álló Nemzetközi Katonai Törvényszék 

hatáskörébe utalt – béke elleni, háborús és emberiség elleni – 

bűncselekményeket a bíróságnak a londoni egyezményhez csatolt 

alapszabálya (Charter) határozta meg (6. cikk).863 A bíróság azt is 

megállapíthatta, hogy egy csoport vagy szervezet, melynek az eljárás alá vont 

személy tagja volt, bűnös szervezetnek minősül (9. cikk).864 Az egyén 

büntetőjogi felelőssége mellett tehát a kollektív felelősség is teret kapott. 

Az ENSZ Közgyűlése 1946. február 13-án hozott határozatot a háborús 

főbűnösök kiadatására és megbüntetésére vonatkozóan.865 

A Szövetséges Hatalmak képviselői által kiadott 1946. január 19-i rendelet a 

japán háborús főbűnösök felelősségre vonását szabályozta. A Távol-Keleti 

Nemzetközi Katonai Törvényszék alapszabálya ugyanazon bűncselekmények 

miatti eljárást utalta a tizenegy tagú tokiói bíróság hatáskörébe, mint a 

nürnbergi törvényszéké.866 

Ez a megoldás – amely a béke elleni bűncselekmények és részben az 

emberiség elleni bűncselekmények tekintetében utólagosan konstruált 

tényállásokra alapította az egyéni büntetőjogi felelősséget – áttörte a nullum 

                                                        
862 Halmosy, 1983, 682-684. o. Az egyezményhez 19 állam csatlakozott. 
863 A negyedik, kevésbé ismert bűncselekmény a másik három bűncselekmény valamelyikének 
elkövetésére irányuló „összeesküvés” volt (a közös terv vagy összeesküvés kitervelésében vagy 
végrehajtásában részt vevő vezetőket, szervezőket, felbujtókat és bűnsegédeket is felelőssé tették).  
A vádlottak hivatalos tisztségét - államfői vagy felelős kormányzati tisztviselői pozícióját - nem 
tekintették sem a felelősség alól mentesítő, sem a büntetést enyhítő körülménynek (7. cikk). Az a tény, 
hogy a vádlott a kormánya vagy az elöljárója parancsára cselekedett, nem mentesítette őt a felelősség 
alól, de a bíróság enyhítő körülményként figyelembe vehette (8. cikk). 
864 A bíróság a Gestapo-t, az SS-t, az SD-t és az NSDAP politikai vezető testületét nyilvánította bűnös 
szervezetnek. 
865 UN Resolution 3(I). Extradition and punishment of war criminals 
866 Charter of the International Military Tribunal for the Far East, 5. cikk 
http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/IMTFE-A5.html 
A nürnbergi perben 1946. október 1-én 19 marasztaló és 3 felmentő ítélet született (12 vádlottat 
halálra, hármat életfogytiglani, négyet határozott idejű szabadságvesztésre ítéltek); a tokiói bíróság 
1948. november 12-án 7 halálos ítéletet hozott, 18 vádlottat pedig szabadságvesztésre ítélt.  
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crimen / nulla poena sine praevia lege elvet, és a visszaható hatályú jogalkotás 

tilalmába ütközött,867 amiért sok bírálat érte, de a többség a rendkívüli 

helyzetre tekintettel elfogadhatónak tartotta a felelősségre vonás ezen 

formáját.868  

Az ENSZ Közgyűlése a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróság 

Alapokmányában és ítéleteiben elismert alapelveket 1946. december 11-én 

kelt határozatában megerősítette, és megbízta a nemzetközi jog kodifikálására 

létrehozott bizottságot, hogy fogalmazza meg ezeket az alapelveket.869 A 

bizottság 1950-ben hét elvet fogadott el a Charter és a törvényszék ítélete 

alapján.870 

A párizsi békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1947. évi XVIII. tc.-

ben hazánk is kötelezettséget vállalt a háborús bűnösök és a kollaboránsok 

letartóztatására és kiadására, valamint az ilyen személyek elleni eljárásokban 

kihallgatandó tanúk megjelenésének biztosítására.871 

  

Az ENSZ keretében elfogadott egyes nemzetközi egyezmények – a 

népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről, a háború áldozatainak 

védelméről, valamint az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és 

                                                        
867 A nürnbergi törvényszék ítéletében komoly erőfeszítéseket tett annak alátámasztására, hogy a 
Charter és az ítélet megfelel a nullum crimen sine lege elvnek. A béke elleni bűncselekmények 
(agresszív háború) és az agresszív háború indítására irányuló összeesküvés, valamint különösen a 
németek által németek ellen, Németországban elkövetett emberiség elleni bűncselekmények esetén 
mindazonáltal ez nehezen igazolható. (Gallant, 2009, 68. és 125. o.) 
A tokiói törvényszék ítéletéhez fűzött különvélemények ugyanakkor jelentős eltérést tükröztek a 
retroaktivitás megítélésének kérdésében  (Gallant, 2009, 143-152. o.)  
868 Zayas, 1993, 210-211. és 217. o. illetve Szabó, 1946, 17. o. („A korábban érvényes nemzetközi 
jogszabályokat és a felelős személyek figyelmeztetéseit elegendő alapnak kell tartanunk a nürnbergi 
alapokmánnyal szemben emelt ilyen kifogások visszautasítására, annál is inkább, mert a pönalizált 
cselekményeket a nemzetközi közvélemény már elkövetésükkor is elítélte.”) 
869 Resolution 95 (I). Affirmation of the Principles of International law recognized by the Charter of 
the Nuremberg Tribunal 
870 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the 
Judgement of the Tribunal, 1950 (Lásd a 498. lábjegyzetet.) 
871 6. cikk 1. Magyarország meg fogja tenni a szükséges lépéseket az iránt, hogy biztosítsa az alább 
említett személyeknek letartóztatását és bírósági eljárás végett kiadását: 
a) a háborús bűnök, valamint a béke vagy az emberiség ellen elkövetett bűnök elkövetésével, 
elrendelésével, avagy az ilyenekben való részességgel vádolt személyek; 
b) bármely Szövetséges vagy Társult Hatalomnak oly állampolgárai, akik azzal vannak vádolva, hogy 
nemzeti törvényeiket árulás, vagy a háború alatt az ellenséggel való együttműködés által megszegték. 
2. Magyarország továbbá az Egyesült Nemzetek érdekelt kormányának kívánságára biztosítani fogja 
mindazoknak a fennhatósága alá tartozó személyeknek tanúkénti megjelenését, akiknek tanúvallomása 
e Cikk 1. bekezdésében említett személyek ellen folytatott bírósági eljárás céljából szükséges. 
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megbüntetéséről – kibővítették a háborús és az emberiség elleni 

bűncselekmények körét. Ezen bűncselekmények üldözése elméletileg a 

nemzetközi közösség minden tagállamának kötelessége volt, de – az ilyen 

irányú törekvések ellenére, több állam ellenállása miatt – nem hoztak létre 

egységes nemzetközi büntetőbíróságot az elkövetők felelősségre vonására.872  

Ez az igény a kilencvenes években merült fel újra, előbb a volt 

Jugoszlávia területén zajló háború, majd a Ruandában és a szomszédos 

államok területén történt súlyos atrocitások kapcsán. Az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa 1993-ban, illetve 1994-ben hozott határozataival ideiglenes 

Nemzetközi Törvényszékeket állított fel: egyrészt a volt Jugoszlávia területén 

1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sértő 

cselekményekért felelős személyek megbüntetése; másrészt az 1994. január 1. 

és december 31. között, Ruanda területén elkövetett népirtásért és a 

nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, 

valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb 

hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetése céljából.873 

A Hágában, illetve a tanzániai Arushában működő bíróságok joghatósága 

egyaránt kiterjed az azonosan meghatározott népirtásra; valamint a volt 

Jugoszláviát érintően a statútumban felsorolt cselekmények révén az 1949-es 

genfi egyezmények súlyos megértésére, a háború törvényeinek vagy 

szokásainak megsértésére és az emberiség elleni bűncselekményekre;874 

Ruanda esetén pedig az emberiség elleni bűncselekményekre, valamint a genfi 

egyezmények közös 3. cikkének és a II. kiegészítő jegyzőkönyvnek a 

megsértésére.875 

                                                        
872 Az ENSZ Közgyűlése 1948-ban felkérte a Nemzetközi Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy 
állandó nemzetközi büntetőbíróság felállításának lehetőségét. A Bizottság 1951-ben és 1953-ban 
előterjesztett javaslatait azonban - az egyetemes joghatóság elve miatt - sok állam elutasította. Lyn L. 
Stevens: Towards a Permanent International Criminal Court; European Journal of Crime, Criminal 
Law and Criminal Justice, 6/3. 1998, 238. o. 
873 Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: 
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda: http://www2.ohchr.org/english/law/itr.htm 
Az eredeti statútumokat az 1996. évi XXXIX. és az 1999. évi CI. törvények hirdették ki hazánkban. 
874 Statútum 2-5. cikkek. Az 5. cikkben felsorolt emberiség elleni bűncselekmények megállapításának 
feltétele a nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktusban a civil lakosság elleni elkövetés. 
875 A 4. cikkben foglalt emberiség elleni bűncselekményeknek a civil lakosság elleni széleskörű vagy 
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 Mindezen újabb szörnyű tapasztalatok hatására 1998. július 17-én, az 

ENSZ égisze alatt tartott római konferencián 120 állam támogatta az állandó 

Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) statútumának elfogadását, amely a 60. 

állam ratifikációját követően, 2002. július 1-én lépett hatályba.876 A bíróság 

„egyetemes joghatósága” a népirtásra, az emberiség elleni és a háborús 

bűncselekményekre, valamint a 2010-ben definiált agresszióra terjed ki (5. 

cikk).877 A bíróság csak azon bűncselekmények tekintetében járhat el, 

melyeket a statútum hatályba lépése után követtek el (11. cikk). A statútum 

ezáltal egyértelműen kizárja a visszamenőleges igazságszolgáltatás 

lehetőségét, eleget téve a visszaható hatályú jogalkotás garanciális 

tilalmának.878 

A 2005-ben felállított, hágai székhelyű testület Afrikában (a Kongói 

Demokratikus Köztársaságban, Ugandában, a szudáni Darfúrban, a Közép-

Afrikai Köztársaságban és Kenyában) elkövetett bűncselekményeket vizsgál.  

Magyarország 2001. november 30-án ratifikálta a statútumot, de a 

kihirdetésére és a közzétételére máig nem került sor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
rendszeres – nemzeti, politikai, etnikai, faji vagy vallási alapú – támadás részét kell képezniük. 
876 Rome Statute of the International Criminal Court (ICC): http://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/0D8024D3-87EA-4E6A-8A27-05B987C38689/0/RomeStatutEng.pdf 
A statútumot eddig 115 állam ratifikálta, egyes államok – az USA, Kína, Izrael, Irán, India, 
Oroszország – viszont nem csatlakoztak.  
877 Az elkövetési magatartásokat a további cikkek taxatíve meghatározzák. A 7. cikkben felsorolt 
cselekmények akkor minősülnek emberiség elleni bűncselekménynek, ha széleskörű vagy rendszeres 
támadás részeként követik el a civil lakosság ellen, a támadás tudatában. A 8. cikk c) pontja a genfi 
egyezmények közös 3. cikkében foglaltak súlyos megsértését háborús bűncselekménynek tekinti!  
878 A Statútum elismeri a nullum crimen / nulla poena sine lege elveket (22. és 23. cikk), a visszaható 
hatály tilalmát és az enyhébb törvény alkalmazásának kötelezettségét (24. cikk), valamint kimondja, 
hogy a bíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények nem évülnek el (29. cikk). 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A rendszerváltozásokat – jellemzően a diktatúrából a demokráciába 

való átmenetet – követő igazságtétel mindenhol felkavarja az indulatokat, 

heves vitákat vált ki, és sehol sem születik mindenkit kielégítő, megnyugtató 

megoldás. Általános, mindenütt alkalmazható „hatékony módszer” nem 

létezik, az igazságosság és a jogbiztonság követelményére figyelemmel - a 

realitásokat felmérve - minden országnak magának kell megtalálnia a számára 

legmegfelelőbb utat és eszközöket.  

Az igazságtételnek egyrészt a múlt tárgyilagos feldolgozása révén a társadalmi 

béke és az egészséges társadalom kialakítására, másrészt a tényleges érintettek 

sérelmeinek lehetőség szerinti orvoslására kell(ene) irányulnia.879 A múlt 

rendszerben elkövetett jogsérelmek orvoslásának igénye természetszerűleg 

felveti a (büntetőjogi) felelősség kérdését is, melyre a történelem során 

különböző válaszok születtek. A jogbiztonság és az igazságosság 

értékkonfliktusa ezen a területen jelenik meg a legmarkánsabban. 

A bemutatott történelmi példák bizonyították, hogy rendkívüli – 

különösen (polgár)háborús vagy azt követő – körülmények között, de főképp a 

második világháború után jellemző volt a visszamenőleges büntetőjogi 

igazságszolgáltatás, akár az alapvető garanciákat – elsősorban a nullum 

crimen / nulla poena sine praevia lege elveket – is figyelmen kívül hagyó, 

visszaható hatályú, megtorló büntető törvény alkotása, illetve alkalmazása. A 

nürnbergi és a tokiói törvényszék, illetve a népbíróságok ítéletei emiatt ma is 

vitatottak. A második világháborút követően azonban mind a nemzetközi 

jogban, mind az egyes nemzeti jogokban általánosan elfogadottá vált a 

súlyosabb büntető törvény visszaható hatályú alkotásának és alkalmazásának 

tilalma, amit nemzetközi egyezményekben és/vagy alkotmányos, illetve 

törvényi szinten csaknem minden állam megerősített. 

 

                                                        
879 Az utóbbi eredményessége részben megállapítható, az előbbi elmaradásának hosszú távú negatív 
kihatásai szinte felbecsülhetetlenek. 
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A kommunista diktatúrák bukása után Kelet-Közép-Európában újból 

előtérbe került az igazságtétel kérdése. A „közös” kommunista múlt és a 

többnyire békés átmenet ellenére mindazonáltal az egyes országok történelme, 

az átélt tragédiák jelentősen eltérnek. A diktatúra áldozatainak rehabilitációja 

és anyagi kompenzációja mellett több országban is felhasználták a 

büntetőjogot az igazságtétel érdekében. Tekintettel arra, hogy a diktatúrák 

több mint negyven évig álltak fenn, természetszerűleg felmerült a 

bűncselekmények elévülésének problémája is.880 

A németek mindenekelőtt a nemzetiszocialista múlt feldolgozásának 

jogi tapasztalataira támaszkodtak, amely hagyomány szélsőséges esetekben az 

igazságosságnak a jogbiztonsággal szembeni elsődlegességéből indult ki. A 

jogalkotó – korábbi alkotmánybírósági döntésekre és a Btk.-ban rögzített 

nyugvási okra figyelemmel – deklarálta az NDK-rezsimben elkövetett, a 

pártvezetés akaratának megfelelően nem üldözött jogtalanságok elévülésének 

nyugvását, a bíróságok pedig a berlini falnál leadott halálos kövések esetén – a 

visszaható hatály tilalmával szemben az ún. radbruchi formulára és a 

nemzetközileg elismert emberi jogokra hivatkozva – eltekintettek az 

elkövetéskor hatályos törvényi büntethetőséget kizáró ok alkalmazásától.  

A lengyelek új – nem kellő pontossággal meghatározott – bűncselekmény-

típust alkottak. Az alkotmánybíróság kizárta a már elévült „sztálinista 

bűncselekmények” büntethetőségét, a korábbi amnesztia-rendelkezések 

érvénytelenítését ugyanakkor a kivételes helyzetre tekintettel elfogadta. 

A cseh törvényhozó kimondta a kommunista rezsim jogellenességét és 

lehetővé tette a politikai okból nem büntetett bűncselekmények üldözését. 

Mind a jogalkotó, mind az alkotmánybíróság a bűncselekmények üldözésére 

irányuló állami akaratot az elévülés alapfeltételének, illetve annak hiányát a 

Btk.-ban foglalt törvényi akadálynak tekintette. Az alkotmánybíróság – a 

német és a lengyel testülettel ellentétben – nem tett különbséget a már elévült 

és a még el nem évült bűncselekmények büntethetősége között sem. Az 

                                                        
880 Amennyiben a súlyos jogsértéseket elkövető rendszer bukására és az elkövetők felelősségre 
vonására viszonylag rövid időn belül sor kerül, nyilvánvalóan nincs szükség az elévülési szabályok 
módosítására.  
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elkövetők „jogbiztonságát” ugyanis nem tartotta védelemre érdemesnek a 

polgári társadalom jogbiztonságával szemben. 

A büntetőjog alkalmazása révén az igazságosság elvét ténylegesen 

érvényre juttatva a diktatúra megtestesítőit, az egykori párt- és állami 

vezetőket csak Németországban tudták felelősségre vonni. A Cseh 

Köztársaságban és Lengyelországban az ügyészség sikertelenül emelt vádat 

egyes vezető politikusokkal szemben, Magyarországon viszont ezt meg sem 

kísérelték.  

Más országokban az igazságtétel ugyanakkor a teljes vagy részleges 

amnesztiára épül: Spanyolországban a békés átmenet biztosítása érdekében 

teljes mértékben eltekintettek a büntetőjog alkalmazásától, újabban mégis 

előtérbe került az áldozatok jogainak elismerése és a tényfeltárás 

szükségessége. Dél-Afrikában pedig az igazság feltárására, valamint az 

áldozatok és az elkövetők közötti megbékélésre nagy hangsúlyt fektető és 

részleges amnesztiát is garantáló igazságtételi bizottság működött. A jóvátétel, 

illetve a kompenzáció mindkét országban napirenden van. 

 

Hazánkban először 1849-ben, a szabadságharc idején, majd az első 

világháború alatt, illetve azt követően és a második világháború után születtek 

visszaható hatályú – a Csemegi-kódexben rögzített nullum crimen / nulla 

poena sine praevia lege elveket sértő – büntető törvények, melyeket – az 1919-

es néptörvény kivételével – a gyakorlatban is alkalmaztak az elrettentés, 

illetve a történelmi-politikai felelősségre vonás jegyében. 

A rendszerváltozást követően az áldozatok rehabilitációja, az 

érintettek, illetve hozzátartozóik kompenzációja terén megítélésem szerint 

komoly erőfeszítéseket tett a jogalkotó, amit az Alkotmánybíróság döntései is 

elősegítettek. Mindenképpen szükség lett volna ugyanakkor egy széleskörű 

jogosítványokkal felruházott, tényfeltáró parlamenti bizottság felállítására az 

1990-es évek elején. Többek - köztük a köztársasági elnök - kezdeményezése 

ellenére egyetlen ilyen bizottságot sem hoztak létre, ebben a kérdésben – 

számomra ismeretlen okból – nem alakult ki politikai konszenzus. A 
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parlamenti többség a büntetőjogi eszközök felé fordult, a büntetőeljárások 

lefolytatásában és a „szimbolikus” büntetésben (megnevezésben) látva a 

megoldást.881 

A parlament által elfogadott ún. elévülési törvényt, melynek konstitutív 

rendelkezése felélesztette a múlt rendszerben elkövetett és politikai okból nem 

üldözött egyes súlyos bűncselekmények büntethetőségét, az alkotmánybíróság 

elutasította. Korábbi döntéseire is támaszkodó álláspontja szerint ugyanis a 

jogbiztonság formális-objektív elve nem sérthető meg a jogviszonyok 

szubjektíve igazságtalan eredményének orvoslása miatt, a rendszerváltáshoz 

kapcsolódó igazságtételi törekvések csak a jogállami garanciák betartása 

mellett érvényesülhetnek. Az alkotmányos büntetőjog, ezen belül pedig 

különösen a visszaható hatály tilalma olyan garanciákat biztosítanak az 

elkövetők számára, melyeket a törvényhozó nem hagyhat figyelmen kívül.882 

Tekintettel arra, hogy az elévülés a magyar büntetőjog rendszerében 

büntethetőségi előfeltétel, illetve akadály, továbbá a német vagy a cseh 

előíráshoz hasonló nyugvási okot a magyar Btk. nem tartalmaz, az elévülési 

szabályok visszamenőleges – a népbírósági joghoz hasonló – megváltoztatását 

megítélésem szerint nem lehetett elfogadni. A jogállamot a diktatúrától éppen 

az különbözteti meg, hogy nem enged teret a korábban követett – a jogot 

eszközként használó – gyakorlat érvényesülésének. 

 

Az alkotmánybíróság később a nemzetközi (genfi) jog alapján lehetővé 

tette az 1956-ban elkövetett háborús és emberiség elleni bűncselekmények 

miatti felelősségre vonást, álláspontja szerint ugyanis hazánk nemzetközi 

szerződésben kötelezettséget vállalt ezen bűncselekmények elévülésének a 

visszamenőleges kizárására. Az ún. sortüzekkel összefüggésben lefolytatott 

büntetőeljárások során ugyanakkor komoly jogalkalmazási problémák 
                                                        
881 A képviselőket a kudarctól való félelem is motiválhatta, hogy egy parlamenti bizottság helyett az 
igazságszolgáltatásra bízzák a feladatot, és az eljárások esetleges sikertelensége ne az Országgyűlést 
terhelje. Az elévülési törvény megsemmisítése után az Alkotmánybíróságot lehetett hibáztatni, majd 
az egymásnak ellentmondó döntésekért a bíróságokat.  
882 Nem lehet a történelmi helyzetre és a jogállam megkövetelte igazságosságra hivatkozva a jogállam 
alapvető biztosítékait félretenni. Az igazságosság és az erkölcsi indokoltság lehet ugyan motívuma a 
büntetendőségnek, de a büntethetőség jogalapjának alkotmányosnak kell lennie. 
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merültek fel, amit a bíróságok – a genfi jog eltérő értelmezése miatt és 

megfelelő Btk.-beli tényállás hiányában – csak részben és nem egységes 

színvonalon tudtak megoldani.  

Megítélésem szerint a genfi egyezmények közös 3. cikkébe ütköző – az 

Alkotmánybíróság és a bíróságok által „emberiség elleni 

bűncselekményeknek” minősített – bűncselekmények elévülhetetlenségének 

megállapítása a New York-i Egyezmény alapján erősen vitatható, az 

Egyezmény ugyanis a nürnbergi törvényszék alapokmányára hivatkozik. Sem 

az alkotmánybíróság, sem az eljáró bíróságok nem vizsgálták, hogy a magyar 

állam valójában mely bűncselekmények tekintetében tett eleget az 

Egyezményben foglalt jogalkotási kötelezettségének, valamint, hogy a genfi 

konvenciók 1956-ban már közvetlenül alkalmazandó nemzetközi szokásjogi 

szabállyá váltak vagy sem. Mindezek összességében – a genfi konvenciók 

közös 3. cikkére alapított marasztaló ítéletek esetén – felvetik a visszaható 

hatályú jogalkalmazás tilalma megsértésének a lehetőségét. 

Az 1956-ban elkövetett cselekmények miatt indult büntetőeljárások nagy 

részét nyomozati vagy ügyészi szakban megszüntették, a bíróság elé került 

sortűzperekben a vádlottak többségét – bűncselekmény vagy bizonyítottság 

hiányában – jogerősen felmentették, illetve – vádelejtés, halál vagy elévülés 

miatt – megszüntették velük szemben az eljárást; összesen tíz vádlottat 

marasztaltak el. A sortűzperek megítélésem szerint a tényfeltárást igen, a 

jogbiztonságot, illetve az igazságosságot azonban nem szolgálták.883  

A genfi jog alkalmazása során felmerült nehézségekre tekintettel 

sürgető és elkerülhetetlen feladat – a nemzetközi jog szabályainak 

megfelelően – a háborús és az emberiség elleni bűncselekmények kodifikálása 

a Btk.-ban, valamint a Nemzetközi Büntető Bíróság Statútumának hivatalos 

fordítása és közzététele. További problémát jelent, hogy a sortüzeket vizsgáló 

történelmi tényfeltáró bizottság munkája nem vált széles körben ismertté, 

jelentései az interneten nem hozzáférhetőek, ahogy a sortűzperek anyaga sem. 

Az igazságtétel folyamata, eredményei és dokumentumai gyakorlatilag szintén 

                                                        
883 Különösen a tiszakécskei, a Kossuth téri és a tatai ügyben. 
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nem ismerhetők meg az átlagemberek számára. Az igazságtétel ügye 

elválaszthatatlan a XX. századi magyar történelemtől, ezért a történelmi 

tények tárgyilagos és széleskörű tudatosítására ugyancsak nagy szükség lenne.  

 

Végezetül leszögezhetjük, hogy az igazságtétel keretében – az adott 

történelmi-politikai helyzet realitásaira, a jogrendszer sajátosságaira és a 

jogbiztonság, illetve a büntetőjogi legalitás elvére is figyelemmel – 

alkalmazható a büntetőjogi felelősségre vonásra irányuló visszamenőleges 

igazságszolgáltatás, de a büntetőjog önmagában csak korlátozott célok 

elérésére képes, a büntetőeljárások objektív okokból csak szűk körben tudnak 

eleget tenni az igazságosság követelményének. A múlt teljes körű 

feldolgozásához, a valódi társadalmi-politikai átalakulás eléréséhez az 

igazságtételnek – az áldozatok rehabilitálása és kompenzálása mellett – 

mindenképp ki kell terjednie az átfogó és alapos tényfeltárásra, valamint az 

eredmények széleskörű nyilvánossá tételére. 
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MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A kelet-közép-európai országokban az 1989-90-es fordulatot követően 

mindenhol napirendre került valamilyen formában a múlt rendszerben történt 

igazságtalanságok nyilvánosságra hozatalának, a sértettek kárpótlásának és 

rehabilitációjának, valamint a bűncselekményeket elkövetők felelősségre 

vonásának igénye, vagyis felmerült az igazságtétel problémája. Ez a súlyos és 

összetett probléma olyan nyugat-európai, latin-amerikai vagy afrikai 

országokban is jelentkezett, ahol a diktatórikus rezsimeket demokratikus 

társadalmi-politikai berendezkedés váltotta fel. 
A visszamenőleges – a rendszerváltozásokat követő – igazságtétel 

keretében rendszerint az alábbi eszközöket veszik igénybe: a diktatúra 

áldozatainak anyagi kárpótlása, illetve erkölcsi és jogi rehabilitálása; a 

(súlyos) bűncselekményt elkövetőkkel szemben büntetőjogi felelősségre vonás 

kezdeményezése, vagy - ellenkezőleg - teljes, illetve részleges amnesztia 

biztosítása; (parlamenti) igazságtételi bizottságok felállítása, tényfeltárás, a 

diktatúra „bűneinek” nyilvánosságra hozatala; politikai és vagyoni jogok 

elvonása az előző rendszer képviselőitől, a korábbi privilégiumok 

felszámolása.  

A dolgozat az igazságtétel szűkebb, büntetőjogi vetületére, a 

visszamenőleges igazságszolgáltatásra koncentrál, ami egyrészt a 

törvénysértően elítéltek helyzetének jogi, erkölcsi és anyagi rendezésére, 

másrészt az előző rendszerben bűncselekményt elkövetők büntetőjogi 

felelősségre vonására irányul. A visszamenőleges igazságszolgáltatás fő 

problémája azoknak a bűncselekményeknek a kezelése, melyeket a 

rendszerváltozás előtt követtek el, de abban az időben – elsődlegesen a 

rendszerből fakadó okok miatt – nem üldöztek. Kérdés, hogy a büntetőjog 

igénybe vehető-e, és ha igen, alkalmas-e erre a feladatra, figyelembe véve a 

súlyosabb büntető törvény visszaható hatályú alkalmazásának garanciális 

tilalmát, az elévülés problémáját, továbbá a bizonyítási nehézségeket, vagy 

más eszközökkel megnyugtatóbb eredményeket lehet elérni. 
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A történelmi példák bizonyították, hogy rendkívüli – különösen 

(polgár)háborús vagy azt követő – körülmények között, de főképp a második 

világháború után jellemző volt a visszamenőleges büntetőjogi 

igazságszolgáltatás, akár az alapvető garanciákat is figyelmen kívül hagyó, 

visszaható hatályú megtorló büntető törvény alkotása, illetve alkalmazása. 
A kommunista diktatúrák bukása után Kelet-Közép-Európában – az áldozatok 

rehabilitációja és anyagi kompenzációja mellett – is felhasználták a 

büntetőjogot az igazságtétel érdekében, de az egykori párt- és állami vezetőket 

csak Németországban tudták felelősségre vonni. A Cseh Köztársaságban és 

Lengyelországban az ügyészség sikertelenül emelt vádat egyes vezető 

politikusokkal szemben, Magyarországon viszont ezt meg sem kísérelték. Más 

országokban az igazságtétel ugyanakkor a teljes vagy részleges amnesztiára 

épül: Spanyolországban a békés átmenet biztosítása érdekében teljes 

mértékben eltekintettek a büntetőjog alkalmazásától, újabban mégis előtérbe 

került az áldozatok jogainak elismerése és a tényfeltárás szükségessége. Dél-

Afrikában pedig az igazság feltárására, valamint az áldozatok és az elkövetők 

közötti megbékélésre nagy hangsúlyt fektető és részleges amnesztiát is 

garantáló igazságtételi bizottság működött.  

Hazánkban az áldozatok rehabilitációja, az érintettek, illetve 

hozzátartozóik kompenzációja terén komoly erőfeszítéseket tett a jogalkotó. A 

büntetőjog eszközeinek alkalmazására is történtek kísérletek, indultak 

büntetőeljárások, de ezek megítélésem szerint vitatható eredményt hoztak. 

Mindenképpen szükség lett volna egy széleskörű jogosítványokkal felruházott, 

tényfeltáró parlamenti bizottság felállítására az 1990-es évek elején.  

Leszögezhetjük, hogy az igazságtétel keretében – az adott történelmi-

politikai helyzet realitásaira, a jogrendszer sajátosságaira és a legalitás elvére 

figyelemmel – alkalmazható a visszamenőleges büntetőjogi 

igazságszolgáltatás, de a büntetőjog önmagában csak korlátozott célok 

elérésére képes, a valódi társadalmi-politikai átalakulás eléréséhez az 

igazságtételnek mindenképp ki kell terjednie az átfogó és alapos 

tényfeltárásra, valamint az eredmények széleskörű nyilvánossá tételére. 
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SUMMARY 

 

After the transition of 1989-90, in every country of East-Central-

Europe, the problem of doing justice arose and such issues as redressing the 

injustices committed in the previous regime, compensating and rehabilitating 

victims as well as establishing the responsibility of perpetrators of crimes  

were put on the agenda. These problems came forward not only in post-

communist countries but in Western European, Latin-American or African 

states where dictatorships were replaced by democracies.  

Retroactive justice – which follows regime changes – has usually 

recourse to the following means: financial compensation as well as moral and 

legal rehabilitation of victims of dictatorships; initiating criminal proceedings 

against perpetrators of (serious) crimes, or – on the contrary – guaranteeing 

full or partial amnesty, impunity; establishing (parliamentary) truth 

commissions, revealing the historical facts, making the “sins” of dictatorships 

public; withdrawing political and financial rights from representatives of the 

old regime, and ceasing previous privileges. 

The dissertation focuses on the specific criminal field of retroactive 

justice which on the one hand is concerned with the moral and financial 

restitution of the situation of those who were condemned illegally and on the 

other hand with establishing the criminal responsibility of those who 

committed crimes in the previous regime.  

The most discussed question of retroactive justice is the treatment of 

those crimes which were committed before the regime change, but at that time 

– primary because of political reasons – were not prosecuted. The problem is 

whether criminal proceedings can be used to handle the crimes and, if so, 

whether they are suitable for reaching the goal of doing justice when we take 

into account the prohibition of applying ex post facto criminal law and the 

difficulties of collecting evidence, or whether there are other means through 

which more satisfying results can be reached. 
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The historical examples confirmed that under extraordinary 

circumstances – especially during or after (civil) war, such as the case of 

retroactive criminal justice after the World War II. – adopting and applying 

retributive criminal law, which disregarded the fundamental guarantees, was 

typical.  

After the fall of communist dictatorships in East-Central Europe several 

countries used criminal law – beside rehabilitation and compensation of 

victims – for doing justice, but the main political leaders of the previous 

regimes were condemned only in Germany. In the Czech Republic and Poland 

the prosecution brought charge against some political leaders unsuccessfully, 

in Hungary this was not even attempted.  

In other countries doing justice means full or partial amnesty: in Spain – 

securing a peaceful transition – criminal law was not used at all, though 

nowadays the rights of victims and the need for revealing historical facts 

became important. In the South-African Republic a truth-commission was 

established for the purpose of revealing justice and carrying out reconciliation 

between victims and perpetrators. Reparation and compensation of victims are 

on the agenda in both countries.  

 In Hungary serious efforts were done to compensate victims and 

rehabilitate the affected persons or their relatives, also promoted by the 

decisions of the Constitutional Court. There were attempts for applying 

criminal law as well, but I argue that it brought a questionable result. In my 

opinion a parliamentary commission should have been set up in the early 

nineties to hear politicians and disclosure the main injustices of the previous 

regime. 

 It can be concluded that in the course of doing justice – regarding the 

realities of the given historical-political situation and the characteristics of the 

legal system – retroactive criminal justice can be used, but the application of 

criminal law in itself is only able to achieve limited goals. Doing justice must 

include revealing facts thoroughly and making information accessible for the 

public to assess the past and reach a real social-political transformation.  
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MELLÉKLET 

 

I. Rövid történelmi áttekintés 

 

1. Az 1918 és 1922 közötti időszak  

 

 1918. október 17-én Tisza István, volt miniszterelnök elismerte a 

képviselőházban, hogy a háborút elveszítettük; a Wekerle Sándor vezette 

kormány pedig október 23-án lemondott. Az október 30-áról 31-ére virradó 

éjjel lezajlott, vér nélküli „őszirózsás” forradalom nyomán IV. Károly a 

Magyar Nemzeti Tanács884 elnökét, Károlyi Mihályt nevezte ki 

miniszterelnöknek, aki október 31-én megalakította az „első magyar 

népkormányt”. Aznap este ismeretlen, katonaruhás férfiak a lakásán megölték 

Tisza Istvánt.885 

1918. november 3-án, Padovában az Osztrák-Magyar Monarchia 

képviselője aláírta a feltétel nélküli, teljes fegyverletételről szóló szerződést. 

Az olaszok által kijelölt demarkációs vonal megegyezett a történelmi 

Magyarország határaival.886  

Magyarország és Horvátország területéről - az 1914-es határokat tekintve - kb. 

3,4 millió ember vonult be katonának. Ebből 530 ezer halott, 1,4 millió 

sebesült és 833 ezer hadifogoly volt a veszteségünk.887 

November 13-án a Károlyi vezette küldöttség – a Nemzeti Tanács döntése 

alapján – aláírta a franciákkal a belgrádi fegyverszüneti egyezményt, mely 

délen és keleten a délszlávok, illetve a románok érdekeinek megfelelően 

                                                        
884 Az október 24-én megalakult Nemzeti Tanács a Károlyi-pártból, a Jászi Oszkár-féle Országos 
Polgári Radikális Pártból és a Kunfi Zsigmond vezette Magyarországi Szociáldemokrata Pártból állt. 
885 Tisza István, a Nemzeti Munkapárt vezetője 1913 és 1917 között volt miniszterelnök. 1914. július 
19-én az ötfős közös minisztertanács – melynek Tisza is tagja volt – egyhangúlag döntött a háború 
megindításáról. (Juhász Nagy, 1945, 97. o.) A gyilkosság miatt bírósági eljárást is folytattak, de az 
elkövetők (felbujtók) személyét azóta sem sikerült kideríteni.  
886 Juhász Nagy, 1945, 255. o. 
887 Romsics, 2000, 104. o. 
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módosította a korábbi demarkációs vonalat.888  

IV. Károly november 13-án lemondott „az államügyek vitelében való 

részvételről”, ezért november 16-ára összehívták a Nagy Nemzeti Tanácsot, 

melynek több mint ezer tagja kikiáltotta a népköztársaságot, és elfogadta az 

ún. Néphatározatot.889 1919. január elejére a kormány súlyos válságba került: 

külpolitikailag elszigetelődött, a nemzetiségekkel nem sikerült megállapodást 

kötnie, a hadsereg-szervezési kísérletek kudarcot vallottak, a gazdasági helyzet 

egyre rosszabb lett, a tömegek körében fokozatosan nőtt a kommunisták 

népszerűsége és az ellenforradalmi erők is szervezkedni kezdtek.890  

Január 8-án a kormány lemondott, ezért január 11-én a Nemzeti Tanács 

intéző bizottsága – a belpolitikai válság megoldása érdekében – Károlyit 

egyhangúlag ideiglenes köztársasági elnökké nevezte ki.891 Január 18-án 

Károlyi kinevezte a korábbi igazságügy-miniszter, Berinkey Dénes által 

vezetett új koalíciós kormányt, amely csak a köztársasági elnök 

hozzájárulásával alkothatott néptörvényeket.  

Április 13-ára kiírták a nemzetgyűlési választásokat,892 de már nem tudták 

megtartani. Vix, francia alezredes, az antant budapesti katonai küldöttségének 

vezetője ugyanis március 20-án egy olyan jegyzéket adott át, amely a román 

csapatokat felhatalmazta az előrenyomulásra.893 Károlyi másnap elutasította a 

jegyzéket, a kormány pedig lemondott. A szociáldemokraták – Károlyiék tudta 

nélkül – megegyeztek a gyűjtőfogházban őrzött kommunistákkal, és átvették a 

hatalmat: kikiáltották a tanácsköztársaságot.894 

 A tanácsköztársaság fő irányító szerve a népbiztosokból, illetve 

                                                        
888 A franciák ugyanis nem ismerték el magukra nézve kötelezőnek a padovai fegyverszünetet. Az 
antant december elején már a Felvidék kiürítését is követelte. 
889 Az 5 cikkből álló Néphatározat rendelkezett a népköztársasági államformáról, az alkotmányozó 
nemzetgyűlés sürgős összehívásáról, a népkormány hatalomgyakorlásáról és bizonyos néptörvények 
(választójog, sajtószabadság, esküdtbíráskodás, egyesülési és gyülekezési szabadság, földtörvény) 
megalkotásáról. (Mezey (szerk.), 1998, 480. o.) 
890 Kovács Kálmán: Államjogi változások a „Magyar Népköztársaság” idején, 1918-19-ben; 
Jogtudományi Közlöny, 1969/2-3. 73. o. A Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) 1918. 
november 24-én alakult meg, Kun Béla vezetésével. November 15-én létrejött a Magyar Országos 
Véderő Egyesület (MOVE), amit Gömbös Gyula irányított.  
891 Juhász Nagy, 1945, 412. o. 
892 1919. évi XXV. néptörvény az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokról 
893 Juhász Nagy, 1945, 480-82. o. 
894 Romsics, 2000, 121. o. 



 305 

helyetteseikből álló Forradalmi Kormányzótanács895 lett, amely rendeleti úton 

kormányzott.896 A régi önkormányzatokat és közigazgatást megszüntetve 

kiépítették a tanácsrendszert; új választójogi szabályok alapján választásokat 

tartottak, ahol csak a két munkáspártból egyesült Magyarországi Szocialista 

Párt állíthatott listát; valamint megkezdték a magántulajdon felszámolását és a 

szövetkezetek létrehozását. Megszervezték a Vörös Őrséget, és – a régi 

bíróságok működését felfüggesztve – laikus bírákból álló forradalmi 

törvényszékeket állítottak fel.897  

Az áprilisban megszervezett Vörös Hadsereg váratlan sikereket ért el az északi 

hadjáratban, de a békekonferencia követelésére – a románok által elfoglalt 

Tiszántúl átadásának ígérete mellett – visszavonták a csapatokat a Felvidékről. 

A Kormányzótanács – a román csapatok előrenyomulása és a komoly belső 

támadások miatt – augusztus 1-én lemondott, a népbiztosok egy része Bécsbe 

menekült.898 

 A tanácskormányt követő mérsékelt szociáldemokrata Peidl Gyula 

kormányát már augusztus 7-én – román katonák által támogatott fegyveres 

akciót követően – Friedrich István, a népkormányok volt hadügyi 

államtitkárának kormánya váltotta fel, amely rögtön megkezdte az előző 

rendszer támogatóinak a felelősségre vonását.899 A Friedrich-kormánnyal 

párhuzamosan ellenőrizte a közigazgatást, és hajtott végre tisztogatásokat a 

                                                        
895 A 34 tagú Kormányzótanácsban 13 fő képviselte a kommunistákat, a népbiztosok nagy része a 
szociáldemokraták közül került ki. A Kormányzótanács elnöke Garbai Sándor (SZDP) lett, de a 
tényleges hatalom Kun Béla, külügyi népbiztos (KMP) kezében összpontosult. 
896 A XCVIII. számú rendelet előírta az ellenforradalmárok vagyonának teljes elkobzását. 
897 A törvényszékek a Kormányzótanács rendeleteiben meghatározott és a hatáskörükbe utalt 
bűncselekmények miatt ítélkeztek; akár halálbüntetést is kiszabhattak, és az ítélet ellen nem lehetett 
fellebbezni. A törvényszék előtt a vádat vádbiztos képviselte, védő részvétele is kötelező volt (IV. 
számú rendelet). 
A XCIV. sz. rendelet átalakította a forradalmi törvényszékek szervezetét és eljárását: olyan 
bűncselekmények elbírálását utalta a hatáskörükbe, amelyek a tanácsköztársaság fennmaradását és 
biztonságát s általában a dolgozók uralmának forradalmi rendjét sértik vagy veszélyeztetik. Az első 
fokú döntés ellen az országos forradalmi főtörvényszékhez lehetett fellebbezni. 
A törvényszékek elsősorban a forradalom ellen izgatókkal, illetve szervezkedőkkel, valamint az 
alkoholtilalmat megsértőkkel szemben jártak el. (Romsics, 2000, 123. o.) 
898 Kun Béla, Landler Jenő, Rákosi Mátyás, Pogány József, Kunfi Zsigmond, majd Garbai Sándor is. 
(Romsics, 2000, 122-23., 130. o.) 
899 Az augusztusban bevezetett gyorsított bűnvádi eljárások során a szocializálást és a rekvirálást 
lopásnak, illetve rablásnak, a forradalmi törvényszékek halálos ítéleteit pedig gyilkosságra való 
felbujtásnak tekintették. 1920 végéig közel száz halálos ítéletet hoztak, december 24-én viszont 
amnesztiát hirdettek a politikai elítéltekre (a vezetők kivételével). Romsics, 2000, 131-132. és 588. o. 
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Szegeden (újjá)alakult ellenkormányból augusztusban kivált hadügyminiszter, 

a Monarchia flottájának utolsó főparancsnoka, Horthy Miklós kb. 30 ezer fős 

Nemzeti Hadserege.900 

A román hadsereg eközben, augusztus 4-én bevonult Budapestre, majd 

megszállta Észak-Dunántúlt is. Az antant megbízottjának, Sir George 

Clerknek novemberben sikerült elérnie, hogy a románok visszavonuljanak a 

Tiszántúlra, amit csak 1920 áprilisában hagytak el végleg.  

1919. november 16-án Horthy Miklós - Nemzeti Hadserege élén - 

bevonult Budapestre; a november 24-én megalakult, Huszár Károly vezette 

kormányt a békekonferencia pedig végül elismerte. 1920. január végén – a 

Friedrich-kormány választójogi rendelete alapján – új nemzetgyűlést 

választottak, amely érvénytelenítette a néptörvényeket, valamint a 

tanácsköztársaság rendeleteit.901 Az államfői hatalom gyakorlásának végleges 

rendezéséig döntöttek a kormányzó megválasztásáról, illetve jogköréről,902 

majd 1920. március 1-én Horthyt kormányzóvá választották.903 

Az államformát illetően egy rendelet mondta ki, hogy „mindaddig, amíg a 

törvényhozás másként nem rendelkezik, Magyarország törvényes 

államformája a királyság marad.”904  

1920. június 4-én – a Huszár-kormányt március 15-én felváltó Simonyi-

Semadam-kormány képviselői – aláírták a trianoni békeszerződést.905 A 

párizsi békekonferencia már 1919 elején kialakította a magyar határokat, 

melyeken érdemi változtatás később sem történt, így a döntést az 1919-es 
                                                        
900 A megtorlás elsősorban a direktóriumi tagok, vöröskatonák és a zsidók ellen irányult (kínzások, 
akasztások, lincselések formájában). Az áldozatok száma ezer és kétezer közöttire becsülhető. 
(Romsics, 2000, 132. o.) 
901 Az 1919. augusztus 7. után alakult kormányok rendeleteinek érvényességét elismerték. (A 
választásokon a Nagyatádi Szabó István vezette Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja győzött.) 
902 1920. évi I. tc. az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom ideiglenes gyakorlásáról 
(9. és 12. §). Horthy jogkörét már az 1920. évi XVII. tc. kiterjesztette. A kormányzót az alkotmány 
vagy a törvény megszegése esetében a nemzetgyűlés - összes tagjai 2/3-ának szavazatával - 
felelősségre vonhatta (14. §). 1926-ban a bíráskodást a visszaállított felsőház jogkörébe utalták (1926. 
évi XXII. tc. 48. §). 1937-ben viszont kimondták, hogy a kormányzót az országgyűlés nem vonhatja 
felelősségre (1937. évi XIX. tc. 7. §). Horthy jogkörét már az 1920. évi XVII. tc. kiterjesztette. 
903 1920. évi II. tc. Nagybányai Horthy Miklós úrnak kormányzóvá történt megválasztásáról 
904 2394/1920. ME sz. rendelet az állami hatóságok, hivatalok és intézmények elnevezéséről, és az 
állami címereken a szent koronának alkalmazásáról 
905 A szerződést, mely tartalmazta a Nemzetek Szövetségének Egyezségokmányát is, 1921 júliusában 
hirdette ki az 1921. évi XXXIII. tc.  
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magyar belpolitikai események nem befolyásolták.906 

1920. július 19-én Teleki Pál alakított kormányt, amit 1921. április 14-én 

Bethlen István kormánya váltott fel.907 1920 szeptemberében a nemzetgyűlés 

törvényt hozott a tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti 

egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás - 

faji alapú - szabályozásáról (ún. „numerus clausus”).908 

IV. Károly 1921 márciusában először békésen, majd októberben 

fegyveres támogatással megpróbálta visszaszerezni a trónt, de Horthy csapatai 

Budaörsnél bekerítették a legitimistákat, a királyt elfogták, majd 1921 

novemberében kimondták a Habsburg-ház trónfosztását.909 A konszolidáció 

eredményeként Magyarországot 1922. szeptember 18-án felvették a Nemzetek 

Szövetségébe (Népszövetségbe). 

 

2. Az 1938 és 1945 közötti időszak 

 

  Az Anschluss révén, 1938 márciusától Magyarország a Német 

Birodalom közvetlen szomszédja lett, ami mind a kül-, mind a belpolitikára 

rányomta a bélyegét. A Gömbös Gyulát követő miniszterelnök, Darányi 

Kálmán március elején meghirdette a hadsereg fejlesztésének öt éves 

programját, amit már 1940 őszére végrehajtottak.910  

1938 áprilisában Darányi az országgyűlés elé terjesztette a közgazdasági 

miniszter, Imrédy Béla által készített ún. I. zsidótörvényt, amely felekezeti 

(vallási) alapon korlátozta a zsidók részvételét a társadalmi és a gazdasági 

életben.911 A Darányi helyébe lépő Imrédy Béla - a parlamentet kiiktatva - 
                                                        
906 Romsics, 2000, 140. o. 
907 Bethlen István, az Egységes Párt vezetője, több mint tíz évig, 1931. augusztus 24-ig maradt 
miniszterelnök. 1922-ben új, a korábbinál jóval szigorúbb választójogi rendeletet adtak ki, és – 
Budapest, illetve a vidéki törvényhatósági jogú városok kivételével – visszaállították a nyílt szavazást, 
amit Európában egyedül Jugoszláviában alkalmaztak. (Romsics, 2000, 223. o.) 
908 Az 1920. évi XXV. tc. célja a társadalom legveszedelmesebb ellenségének számító, megfelelően 
elhelyezkedni nem tudó szellemi proletariátus további növekedésének megakadályozása volt. 
909 1921. évi XLVII. tc. IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a Habsburg Ház 
trónörökösödésének megszüntetéséről (Romsics, 2000, 228. o.) 
910 Bertényi - Gyapay, 1993, 541, 543. o. 
911 A társadalmi és gazdasági élet hatályosabb egyensúlyának biztosításáról szóló 1938. évi XV. tc. 20 
%-ra korlátozta az izraelita felekezet tagjainak részarányát a sajtó-, a színművészeti és filmművészeti, 
az ügyvédi, az orvosi, illetve a mérnöki kamarában, valamint az értelmiségi munkakörben legalább tíz 
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rendeleti úton próbált kormányozni, de még a kormánypárti képviselők (is) 

leszavazták, ezért 1938 novemberében lemondott, amit viszont Horthy nem 

fogadott el.912 Imrédy engedélyezte a náciszimpatizáns, német kisebbségi 

szervezet, a Volksbund megalakítását, és beterjesztette a II. zsidótörvényt, 

amit a Teleki-kormány idején, 1939 májusában hirdettek ki. A törvény már 

származási alapon, súlyosan korlátozta a zsidók részvételét a társadalmi, a 

gazdasági és a politikai életben.913  

Az 1939. májusi – titkos szavazás alapján tartott – országgyűlési 

választásokon a kormánypárt (Magyar Élet Pártja) a szavazatok 73 %-át 

szerezte meg, de a szélsőjobboldal is jelentősen megerősödött.914 

1938 novemberében, német-olasz döntőbíráskodás – az ún. I. bécsi 

döntés – eredményeként Magyarország visszakapta a Felvidék déli részét, 

1939 márciusában pedig a magyar hadsereg - a németek jóváhagyásával - 

elfoglalta Kárpátalját.915 1939 áprilisában Magyarország kilépett a 

Népszövetségből.  Szeptember 1. után a magyar kormányfő, Teleki Pál 

titokban magyar légiót szervezett a lengyelek megsegítésére, majd megnyitotta 

a határokat a lengyel menekültek előtt. A II. bécsi döntés következtében 

Magyarország 1940 augusztusában visszakapta Székelyföldet és Erdély északi 

részét,916 Horthy népszerűsége pedig elérte a csúcspontját.917 

1940 novemberében Magyarország csatlakozott a német-olasz-japán 

háromhatalmi egyezményhez, ami a semlegességi politika végét jelentette. 

1940 decemberében a kormány örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával, 
                                                                                                                                                             
főt foglalkoztató vállalatoknál. A törvényt május végén, már az Imrédy-kormány alatt fogadták el. 
912 1939 februárjában Horthy végül azért mozdította el, mert kiderítették, hogy az egyik dédszülője 
zsidó származású volt. (Bertényi - Gyapay, 1993, 546. o.) 
913 A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939. évi IV. tc. 6 %-ra 
csökkentette a zsidók arányát a kamarákban és az egyetemeken, főiskolákon, továbbá számos egyéb 
súlyos korlátozást vezetett be. Zsidónak számított, akinek az egyik szülője vagy két nagyszülője zsidó 
volt.  
914 Romsics, 2000, 226. és 228. o. A titkos szavazást az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
1938. évi XIX. tc. állította vissza. A Nyilaskeresztes Párt 1939-ben a legnagyobb ellenzéki párt lett.  
915 Az 1941-es magyar népszámlálás szerint a Csehszlovákiától visszacsatolt területek lakosságának 
84 %-a, a Kárpátalján élőknek viszont csupán 10 %-a! vallotta magát magyarnak. (Romsics, 2000, 
244-245. o.) 
916 A Romániától visszacsatolt területeken az 1941-es népszámlálás szerint a magyarok számaránya 
közel 52 % volt. (Romsics, 2000, 246. o.) 
917 Az 1930. évi XI. tc. vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Magyarország kormányzójává választása 
tizedik évfordulójának megörökítéséről, valamint az 1940. évi II. tc. vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
Úr húszesztendei országlásának megörökítéséről törvénybe iktatta Horthy „elévülhetetlen érdemeit.” 
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1941. április 11-én a Délvidék visszaszerzése érdekében a magyarok - a 

németekkel együtt - mégis megtámadták a részekre bomlott Jugoszláviát.918 

Teleki Pál nem látott kiutat a háborús csapdahelyzetből, ezért április 3-án 

öngyilkos lett.919 A kormányzó a külügyminisztert, Bárdossy Lászlót nevezte 

ki a helyére.  

1941. június 22-én a németek megtámadták a Szovjetuniót, 

Magyarország viszont csak a diplomáciai kapcsolatokat szakította meg a 

szovjetekkel. Június 26-án ugyanakkor Horthy – Kassa állítólagos szovjet 

bombázásának hatására920 – az 1920. évi XVII. tc. alapján elrendelte a szovjet 

támadás megtorlását, amit a kormány aznap jóváhagyott.921 A döntést másnap 

Bárdossy jelentette be az országgyűlésnek, ahol élénk tapssal fogadták. 

Magyarország ezáltal belépett a második világháborúba, és kb. 40 ezer 

katonát küldött a keleti frontra. 1941 szeptemberében leváltották a németbarát 

Werth Henriket és Szombathelyi Ferencet nevezték ki a Honvéd Vezérkar 

élére. Nagy-Britannia december 7-én hadat üzent Magyarországnak, Bárdossy 

pedig december 12-én közölte az USA nagykövetével, hogy a két ország 

között a hadiállapotot fennállónak tekinti.922  

Bárdossy kormányának 1941 áprilisában kiadott rendelete 

munkaszolgálatra kötelezte a zsidó férfiakat, augusztusban pedig kihirdették a 

III. zsidótörvényt, amely megtiltotta és egyúttal büntette a zsidók és 

„nemzsidók” közötti házasságkötést, valamint a házasságon kívüli nemi 

kapcsolatot zsidó férfi és nemzsidó nő között.923 1941 nyarán Kárpátaljáról 18 

ezer - rendezetlen állampolgárságú - zsidót visszatoloncoltak Galíciába, ahol a 

                                                        
918 A korábbi jugoszláv területeken a magyarok aránya 39 % volt. (Romsics, 2000, 247, 249. o.) 
919 Churchill – feltehetően e tragikus tett hatására – ekkor még nem üzent hadat Magyarországnak, 
csak a diplomáciai kapcsolatokat szakították meg. (Romsics, 2000, 250. o.) 
920 Azóta sem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani, hogy milyen gépek hajtották végre a 
bombázást. A légitámadást már akkoriban többen a magyar-német katonai körök provokációjának 
tartották. (Romsics, 2000, 251. o.) 
921 2. § „Közvetlen fenyegető veszély esetében azonban a kormányzó a magyar összminisztérium 
felelőssége és a nemzetgyűlésnek késedelem nélkül kikérendő utólagos hozzájárulása mellett a 
hadseregnek az ország határán kívül alkalmazását elrendelheti.” 
922 Az Egyesült Államok ugyanakkor csak 1942 júniusában üzent hadat Magyarországnak. 
923 2870/1941. kormányrendelet és 1941. évi XV. tc. a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 
kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi 
rendelkezésekről  
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németek nagy részüket lemészárolták.924 

1942 januárjában Újvidéken magyar honvédek és csendőrök a partizánakciók 

megtorlásaképp közel 3800 – jórészt ártatlan, szerb és zsidó polgári személyt, 

köztük nőket és gyerekeket – lőttek agyon.925  

1942 júliusában az izraelita vallásfelekezetet bevettből elismertté 

nyilvánították, és megtiltották a felekezetbe való belépést (áttérést); valamint 

megtiltották, hogy a hadköteles zsidók a honvédségnél vagy a csendőrségnél 

fegyveres szolgálatot teljesítsenek, és ún. kisegítő szolgálatra kötelezték 

őket.926 A szeptemberben kihirdetett IV. zsidótörvény kimondta, hogy a zsidók 

- jogügylettel, illetve árverés útján - nem szerezhetnek mező- vagy 

erdőgazdasági ingatlant, a községekben pedig egyéb ingatlant sem. A 

tulajdonukban levő mező- vagy erdőgazdasági ingatlant pedig - térítés 

ellenében - át kellett engedniük.927 

Az antifasiszta erők 1941. október 6-án a Batthyány örökmécsesnél, majd 

1942. március 15-én a Petőfi-szobornál tüntetést tartottak, amit a rendőrség 

feloszlatott, majd több száz kommunistát és baloldali szociáldemokratát 

letartóztattak, illetve büntetőszázadokba osztva a keleti frontra küldtek.928 

 1942 márciusában Horthy felmentette Bárdossyt, és Kállay Miklóst 

nevezte ki miniszterelnöknek. A kormány áprilistól 200 ezer főre növelte a 

keleti frontra küldött katonák létszámát, de 1943 februárjában, a 40 fokos 

hidegben a rosszul felszerelt 2. magyar hadsereg Voronyezsnél katasztrofális 

                                                        
924 Romsics, 2000, 257. o. A főként lengyel, német, cseh és szlovák menekülteket, de köztük sok 
magyart is Körösmezőn internálótáborba zárták, majd Kamenyec-Podolszkij térségében augusztus 
végén - ukrán zsidókkal együtt - kivégezték. 
925 Az érintett honvéd- és csendőrtiszteket 1943 decemberében, a vezérkari főnök különbírósága előtt 
felelősségre vonták, a kiszabott halálos ítéleteket azonban nem tudták végrehajtani, mert az elítéltek 
Németországba szöktek. A népbíróságok a fő felelősöket 1946-ban elítélték (Szombathelyit 
életfogytiglani fegyházra, a többieket – Feketehalmy Czeydner Ferencet, Grassy Józsefet, Zöldy 
Mártont – halálra), majd Ries István - egy szóbeli jegyzékre - kiadta őket Jugoszláviának, ahol 
mindnyájukat kivégezték. (Szerencsés, 2002, 48. o.) Szombathelyit a Legfelsőbb Bíróság 1994-ben 
felmentette.  
926 1942. évi VIII. tc. az izraelita vallásfelekezet jogállásának szabályozásáról, illetve 1942. évi XIV. 
tc.  
927 1942. évi XV. tc. a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól 
928 Schönherz Zoltánt, aki a tüntetéseket szervezte és a Népszava híres, 1941 karácsonyi számát is 
szerkesztette, 1942 szeptemberében halálra ítélték és kivégezték. Rózsa Ferenc, a Szabad Nép 
főszerkesztője júniusban a kínzásokba halt bele. (Romsics, 2000, 257-258. o.) 
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vereséget szenvedett.929 

Kállay 1943 szeptemberében előzetes fegyverszüneti megállapodást kötött az 

angolokkal, aminek gyakorlati jelenősége nem lett, hiszen nem az angolok 

érték el Magyarországot. Időközben a németek előkészítették Magyarország 

1944. március 19-i megszállását, melyről Horthy ugyan – Hitler követelése 

ellenére – nem adott ki olyan nyilatkozatot, hogy a német csapatok a 

magyarok kérésére érkeznek, de le sem mondott, hanem vállalta egy 

németbarát kormány kinevezését.930  

A kollaboráns kormány élére a berlini nagykövet, Sztójay Döme került, 

de a tényleges hatalom Edmund Veesenmayer, német birodalmi megbízott 

kezében volt. Az ellenzéki pártokat – így a Független Kisgazdapártot és a 

Szociáldemokrata Pártot – feloszlatták, a nem szélsőjobboldali napilapokat 

betiltották, a Gestapo pedig közel 3000 személyt – köztük parlamenti 

képviselőket – tartóztatott le.931 A katonai részvétel fokozása miatt a 

szövetségesek 1944 áprilisában bombázni kezdték Magyarországot, ezáltal 

mintegy 20 ezer ember vesztette életét.932  

A zsidóságot - kormányrendeletekben - további jogkorlátozó intézkedésekkel 

sújtották: sárga csillag viselésére kötelezték, vagyonukat zár alá vették, 

lakásukat igénybe vették, bizonyos foglalkozásoktól (ügyvéd, orvos, tanár, 

újságíró, színész) pedig teljesen eltiltották, valamint vidéken gettókba, 

Budapesten pedig ún. csillagos házakba kényszerítették őket.933 1944. május 

15-től július elejéig – az Eichmann vezette Judenkommando irányításával, a 

                                                        
929 Jány Gusztáv vezérezredes – Hitler és Horthy parancsainak engedelmeskedve – a végsőkig való 
kitartást írt elő a katonáknak. Közel 40 ezren meghaltak, 35 ezren megsebesültek, sokan eltűntek és 
mintegy 60 ezren fogságba estek; a fegyverzet és felszerelés 80 %-a odaveszett. A 25 ezer 
munkaszolgálatos közül csak 6-7 ezren tértek vissza. (Romsics, 2000, 255-257. o.) 
930 Szombathelyi arra utasította a magyar erőket, hogy a németeket barátként fogadják, ne tanúsítsanak 
ellenállást. (Romsics, 2000, 260. o.) 
931 A letartóztatott képviselők, illetve felsőházi tagok: Rassay Károly, Nagy Ferenc, Peyer Károly, 
Chorin Ferenc, Goldberger Leó, Sigray Antal és Apponyi György. Bethlen vidéken bujkált, Kállay a 
török követségre menekült, a fegyverrel ellenálló Bajcsy-Zsilinszky Endrét már március 19-én 
letartóztatták. (Romsics, 2000, 260-261. o.) 
932 Magyarország gazdasági kizsákmányolása a tetőpontjára ért: a német tartozások összege 1941-ben 
140 millió márkára, 1944-ben viszont már 1,5 milliárdra rúgott. (Romsics, 2000, 256., 261. o.) 
933 Lásd az 1240/1944. M.E. sz. rendeletet, az 1600/1944. M.E. sz. rendeletet, az 1610/1944 M.E. sz. 
rendeletet és a 3840/1944. M.E. sz. rendelet, ami kimondta, hogy a zsidók minden vagyona az államra 
száll. A rendeleteket nem mutatták be jóváhagyásra Horthynak, mert nem tartott rá igényt, vagyis 
szabad kezet adott a Sztójay-kormánynak. (Karsai - Molnár, 2004, 74. o.) 
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magyar kormány és csendőrség közreműködése mellett – Auschwitzba 

szállították a vidéki zsidóság nagy részét, közel 440 ezer embert.934 A 

tiltakozások, valamint feltehetően a normandiai partraszállás hatására Horthy 

július 6-án leállította a deportálásokat, így a 200 ezres budapesti zsidóság 

ideiglenesen megmenekült.935 

Komoly nemzeti ellenállás a német megszállás alatt sem alakult ki. 1944 

májusában – a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti 

Parasztpárt, a Békepárt (volt kommunista párt) és a legitimista Kettőskereszt 

Szövetség részvételével – megalakult a Magyar Front, de sem a társadalom, 

sem Horthy nem akart velük együttműködni. A kormányzó ehelyett – a román 

kiugrás okozta zűrzavarban – augusztus 29-én Lakatos Géza vezérezredest 

nevezte ki miniszterelnöknek.936 

A zsidók deportálásáért felelős belügyi államtitkárokat – Baky Lászlót és 

Endre Lászlót – leváltották, a letartóztatott politikusokat szabadon engedték. 

Szeptember végén a kormány fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól, a 

szerződést október 11-én írták alá. A németek azonban tudomást szereztek az 

akcióról, és a kiugrási kísérlet kudarcot vallott. Horthy október 16-án 

kinevezte miniszterelnöknek Szálasi Ferencet, majd lemondott.937 

Az államfői hatalmat az ország legfőbb közjogi méltóságaiból álló 

Országtanács ideiglenesen Szálasira, mint „nemzetvezetőre” ruházta, ezt 

később az országgyűlés mindkét - erősen megtizedelt - háza jóváhagyta.938 

                                                        
934 A deportálásokról hivatalosan nem adtak ki rendeletet, csak egy bizalmas belügyminiszteri 
rendeletet hoztak április 7-én (6163/1944.): „A m. kir. Kormány az országot rövid időn belül 
megtisztítja a zsidóktól. A tisztogatást területrészenként rendelem el, melynek eredményeként a 
zsidóságot nemre és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyűjtőtáborokba kell szállítani…A zsidók 
összeszedését a területileg illetékes rendőrség és a m. kir. csendőrség végzi…A német biztonsági 
rendőrség tanácsadó szervként a helyszínre ki fog szállni, akikkel a zavartalan együttműködésre 
különös súlyt kell helyezni.” (Szerencsés, 2002, 243-244. o.) 
935 Svájc, Svédország, VI. György, Roosevelt, XII. Pius, Serédi Jusztinián, Ravasz László és Bethlen 
István is tiltakoztak. (Romsics, 2000, 261-262. o.) Horthy már a június 26-án megtartott 
koronatanácson javasolta a deportálások beszüntetését, de erre nem került sor. 
936 Romsics, 2000, 263. o. 
937 Horthy október 15-én bejelentette a rádióban, hogy fegyverszünetet kér, de a katonákat csak arra 
szólította fel, hogy az elöljáróik parancsát kövessék. A vezérkar azonban nem küldte ki Horthy 
hadparancsát a csapatokhoz. A németek előbb Bakay Szilárdot, a budapesti hadtestparancsnokot, majd 
Horthy egyetlen gyermekét, Miklóst is elrabolták és Mauthausenbe vitték, ezzel kényszerítve a 
kormányzót a hatalom átadására. Ezt követően Horthyt és családját egy bajor kastélyba internálták. 
(Romsics, 2000, 264. o.) 
938 Az országtanácsot az 1937. évi XIX. tc. hozta létre a kormányzói tiszt megüresedésének idejére.  
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Szálasi, aki még mindig hitt a németek végső győzelmében, totális 

mozgósítást rendelt el.939 Eichmann visszatért Budapestre, ahonnan közel 50 

ezer munkaszolgálatost indítottak útnak gyalogmenetben Ausztria felé. Szálasi 

novemberben két gettót hozott létre Pesten, amelyekben 1945 januárjára már 

közel 70 ezer ember zsúfolódott össze. A halálmenetekben, a gettókban és a 

nyilasok által végrehajtott kivégzésekben kb. 70 ezer zsidó halt meg; a nagy 

gettót végül január 18-án érték el a szovjetek.940 Budán csak február 13-án, az 

ország területén pedig április 13-án fejeződtek be a harcok.941 

 A háború során a 14,5 milliós lakosság 6,2 %-a, közel 900 ezer ember 

(ebből 350 ezer katona és 500 ezer zsidó) vesztette életét, szovjet 

hadifogságba pedig 600 ezren kerültek (110 ezer civil); a nemzeti vagyon 40 

%-a elpusztult.942  

 

3. Az 1945 és 1956 közötti időszak 

 

1944. december 21-én, Debrecenben megalakult – a mindössze két 

napig ülésező – Ideiglenes Nemzetgyűlés,943 amely kinevezte az Ideiglenes 

Nemzeti Kormány Moszkvában kijelölt tagjait,944 valamint saját sorából a 23 

                                                        
939 A Magyar Frontba tömörült pártok Bajcsy-Zsilinszky vezetésével – egy általános népfelkelés 
kirobbantása céljából – november 9-én megalakították a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító 
Bizottságát, de a vezetőket - árulás következtében - november 22-én letartóztatták, halálra ítélték, és 
decemberben kivégezték. (Romsics, 2000, 266. o.) 
940 Romsics, 2000, 266. o. A kis vagy nemzetközi (védett) gettóban a diplomáciai (svéd, svájci, 
vatikáni) védelem alatt álló kb. 15 ezer zsidó tartózkodott, a többieket a nagy gettóba zárták. (Bőhm 
Ágnes: Történetek a budapesti gettóból; http://www.nol.hu/ajanlo/lap-20090127-20090127-3) 
941 A Szálasi-féle „Nemzeti Összefogás Kormánya” március 29-én hagyta el az országot, tagjait 
később mind elfogták. 
942 Romsics, 2000, 268. o. (Ennél nagyobb arányú emberveszteséget csak Lengyelország és a 
Szovjetunió szenvedett, Németország pedig közel ekkorát.) Az első világháborúban a 21 milliós 
lakosság 2,5 %-a (530 ezer ember) halt meg. 
1944-45-ben a délvidéki vérengzés (népirtás) során további 30-50 ezer magyar vesztette életét. 
Csehszlovákiában az 1945-ben kiadott Beneš-dekrétumok alapján a magyarokat kollektíve 
megfosztották állampolgárságuktól, elbocsátották az állásaikból, és kitelepítették őket. Az 1946-ban 
megkötött csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény keretében kb. 70 ezren települtek át; a 
szomszédos országokból menekültek száma megközelítette a 400 ezret. (Bertényi-Gyapay, 1993, 575-
576. o.) Közel 170 ezer népi németet Németországba telepítettek ki, 35 ezret pedig 1945-ben a 
Szovjetunióba hurcoltak kényszermunkára. (Karsai - Molnár, 2004, 17. o.) 
943 A 230 fős nemzetgyűlés tagjainak egy részét a Függetlenségi Front pártjainak képviselőiből álló 
előkészítő bizottság jelölte ki, a másikat rögtönzött népgyűlések delegálták. Az arányok – 39 % 
kommunista, 24 % kisgazda, 19 % szociáldemokrata, 7 % parasztpárti, 6 % polgári demokrata – 
egyáltalán nem tükrözték a valós támogatottságot. (Romsics, 2000, 277. o.) 
944 A miniszterelnök az 1. magyar hadsereg parancsnoka, a sikertelen kiugrási kísérlet egyik 
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tagú Politikai Bizottságot. A bizottság 1945. január 26-án – az államfői jogok 

ideiglenes gyakorlására – megválasztotta a háromtagú Nemzeti Főtanácsot.945  

Az Ideiglenes Nemzeti Kormányt a szövetségesek nem ismerték el, és 

demokratikus választások megtartását sürgették. Az 1945. november 4-én – 

széleskörű, titkos választójog alapján946 – tartott választásokon a Kisgazdapárt 

abszolút (57 %-os) többséget szerzett, de végül – a Szövetséges Ellenőrző 

Bizottság szovjet elnökének, Vorosilovnak a nyomására – nagykoalíciós 

kormány alakult. A kisgazdapárti elnök, Tildy Zoltán vezette kormányban a 17 

%-os eredményt elért kommunisták három tárcát szereztek meg.947 1946. 

február 1-én Tildyt köztársasági elnökké választották, a miniszterelnök pedig a 

Kisgazdapárt főtitkára, Nagy Ferenc lett.948  

1946 márciusában – a kommunista, a szociáldemokrata és a parasztpárt, illetve 

a szakszervezeti tanács részvételével – megalakult a Baloldali Blokk, a 

kisgazdák pedig kizárták a pártból 20 „reakciós” képviselőjüket.949 1947 

februárjában a Kisgazdapárt szovjetellenes főtitkárát, Kovács Bélát a 

Szovjetunióba hurcolták; ezt követően Pfeiffer Zoltán és közel 50 társa kilépett 

a Kisgazdapártból és megalakította a Magyar Függetlenségi Pártot. Az 

események hatására 1947-ben több politikus – köztük a miniszterelnök is – 

elhagyta az országot.950 

 1947. február 10-én Párizsban aláírták a békeszerződést, ami 

visszaállította a trianoni határokat.951 Miután a köztársasági elnök – a Baloldali 

Blokk nyomására – feloszlatta a négy évre választott nemzetgyűlést, 1947. 
                                                                                                                                                             
előkészítője, Dálnoki Miklós Béla lett. 
945 A Nemzeti Főtanács tagjai Zsedényi Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Dálnoki Miklós Béla és Gerő 
Ernő voltak. (Romsics, 2000, 278. o.) 
946 1945. évi VIII. tc. a nemzetgyűlési választásokról 
947 Rákosi Mátyás az államminiszteri, Nagy Imre a belügyminiszteri, Gerő Ernő a közlekedésügyi 
miniszteri tárcát kapta. 
948 Romsics, 2000, 283-285. o. 
949 Romsics, 2000, 286-287. o.  
Sulyok Dezső vezetésével a kizárt kisgazda képviselőkből alakult meg 1946. március 15-én a Magyar 
Szabadság Párt, amely 1947 júliusában feloszlott, ugyanis az országgyűlési választásokról szóló 
1947. évi XXII. tc. („lex Sulyok”) rendelkezése miatt tagjainak többsége – volt kormánypárti (NEP, 
MÉP) képviselőként – nem indulhatott a választásokon. A párt alelnöke Nagy Vince, a Károlyi és a 
Berinkey-kormányok belügyminisztere volt. 
950 Az 1947 májusában Svájcban tartózkodó Nagy Ferenc azután választotta az emigrációt, hogy a 
helyettesítésével megbízott Rákosi telefonon „köztársaság-ellenes összeesküvéssel” vádolta meg. A 
szociáldemokrata vezető, Peyer Károly novemberben távozott. (Romsics, 2000, 289. o.) 
951 1947. évi XVIII. tc. 
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augusztus 31-én – az 1945-öshöz képest szűkített választójog alapján – újabb 

választásokat tartottak. Az ún. „kékcédulás” – a kommunisták által manipulált 

– választásokon a Baloldali Blokk pártjai a szavazatok 45 %-át szerezték meg 

(az MKP 22 %-ot, az SZDP 15 %-ot, az NPP 8 %-ot), a kisgazdák pedig 15 

%-ot, így ismét a korábbi négy párt részvételével alakult kormány, a 

kisgazdapárti Dinnyés Lajos vezetésével. Az ellenzék legnagyobb pártja a 

Barankovics István vezette Demokrata Néppárt (16,5 %), illetve a Magyar 

Függetlenségi Párt (13,4 %) lett.952  

1948-ban megtörtént a fordulat, 1949 nyarán pedig befejeződött a 

kommunista hatalomátvétel: 1948 júniusában a két baloldali párt Magyar 

Dolgozók Pártja néven egyesült (főtitkára Rákosi Mátyás lett); Tildy Zoltánt 

júliusban lemondatták és házi őrizetbe helyzeték, helyébe a szociáldemokrata 

államminisztert, Szakasits Árpádot választották meg; decemberben pedig a 

kisgazda Dobi Istvánt nevezték ki miniszterelnöknek. 1949. február 1-én – 

Rákosi elnökletével – megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront, és kiépült 

az egypártrendszerű diktatúra.953  

 Az 1949. augusztus 20-án kihirdetett Alkotmány (1949. évi XX. 

törvény) értelmében – a köztársasági elnöki tisztség helyett – létrehozták a 

Népköztársaság Elnöki Tanácsát, amely jórészt átvette az Országgyűlés 

szerepét is. A valódi hatalmat a párt Politikai Bizottsága, illetve a Rákosiból, 

Gerő Ernőből és Farkas Mihályból álló „trojka” gyakorolta. A személyi 

kultuszt kiépítő Rákosi 1952 augusztusában lett a Minisztertanács elnöke, de 

Sztálin halála után, 1953 júliusában le kellett mondania. A Rákosi-korszakban 

az ellenzékkel való leszámolás után a kommunistákra (szociáldemokratákra) 

                                                        
952 A „kék cédulát” (névjegyzéket) leadó kommunisták több helyen is szavaztak, ezáltal több mint 60 
ezer plusz szavazatra tettek szert. Az MFP – a választási csalás miatt – a Választási Bírósághoz 
fordult, ahogy az MKP is (a függetlenségieket vádolva meg csalással). A Major Ákos, NOT-elnök 
vezette Választási Bíróság végül 1947 novemberében megsemmisítette az MFP szavazatait. Az 
összeesküvés miatt feljelentett Pfeiffer emigrált, a pártot feloszlatták. 
953 A Népfront tagjai az MDP mellett a Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt, az összevont Polgári 
Demokrata Párt és a Magyar Radikális Párt, valamint a Független Magyar Demokrata Párt voltak. 
Barankovics István 1949. február 2-án emigrált, pártja pedig feloszlott. 
A meg nem alkuvó Mindszenty József hercegprímás-bíborost 1949 februárjában életfogytig tartó 
fegyházbüntetésre ítélték.  (Romsics, 2000, 293., 325. o.) 



 316 

került a sor; az internáló, illetve munkatáborokban pedig 44 ezer főt tartottak 

fogva, mint osztályellenséget.954 

A szovjet hatalmi harcok következtében 1953-ban az agrárügyekért 

felelős miniszterelnök-helyettes Nagy Imrét nevezték ki kormányfőnek. Az 

első Nagy Imre-kormány idején reformokat vezettek be a gazdasági életben, 

bizonyos politikai elítélteknek közkegyelmet adtak, a koncepciós pereket 

felülvizsgálták, az internálótáborokat megszüntették, az ÁVH-t a 

Belügyminisztérium alá rendelték, az ügyészi szervezetet pedig átalakították. 

A szovjet politikai irányvonal újbóli változásának hatására 1955 áprilisában 

Rákosi ismét magához ragadta az irányítást, Nagy Imrét felmentették és 

Hegedüs Andrást nevezték ki miniszterelnöknek.955  

A szovjetek 1955 májusában kivonultak Ausztriából, a külpolitikai enyhülés 

eredményeként pedig Magyarországot decemberben felvették az ENSZ-be. 

1956 februárjában a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) XX. kongresszusa 

jelentős irányváltást hozott Magyarországon is. Rákosi beismerte, hogy a 

korábbi belügyminisztert, Rajk Lászlót ártatlanul végezték ki, és ebben 

személyes felelősség terheli. A desztalinizáció jegyében Rákosit júliusban 

felmentették a párt első titkári és politikai bizottsági tisztsége alól, helyére 

Gerő lépett.956 A pártból korábban kizárt Nagy Imrét visszahívták, de ő nem 

volt hajlandó „önkritikát gyakorolni”. A rehabilitált Rajk László és társai 

október 6-i újratemetésén több tízezer fő - köztük Nagy Imre - vett részt.957 

 

 Az egyetemisták szerte az országban követeléseket fogalmaztak meg, 

és 1956. október 23-án délutánra békés felvonulást hirdettek Budapesten. A 

tömeg estére több mint 200 ezer főre nőtt, a Rádiónál késő este fegyveres harc 

tört ki, a felkelők reggelre elfoglalták az épületet. Gerő kérésére a szovjet 

                                                        
954 A munkásmozgalmi vezetők elleni koncepciós perekben 28 főt ítéltek halálra és végeztek ki, de a 
kínzások során vagy a börtönben elhunytakkal és az öngyilkosságot elkövetőkkel együtt több mint 80 
személy esett áldozatul. (Romsics, 2000, 340., 343. o.) 
955 Péter Gábort, az ÁVH vezetőjét 1954-ben életfogytiglani börtönre ítélték; az 1952-ben 
életfogytiglani szabadságvesztéssel sújtott Kádár Jánost és más kommunista politikusokat viszont 
szabadon engedtek. (Romsics, 2000, 375., 378., 380. o.) 
956 Rákosi leváltását követően a Szovjetunióba távozott, Moszkvából kitelepítették, és sosem térhetett 
haza. (Romsics, 2000, 381-382. o.) 
957 Romsics, 2000, 382. o. Nagy Imrét október 13-án visszavették a pártba.  
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csapatok azonnal beavatkoztak, a következő napokban városi gerillaharc 

alakult ki. A felkelők követelései a függetlenségre, a politikai és a gazdasági 

rendszer reformjára, illetve a sajtó- és vallásszabadságra irányultak.958 

Október 23-án éjjel Nagy Imrét visszavették a Politikai Bizottságba, majd az 

Elnöki Tanács miniszterelnökké nevezte ki. Október 24-én Nagy Imre 

statáriumot hirdetett, a forradalom leverésére megalakult a Katonai Bizottság, 

továbbá létrejött az első munkástanács, mint forradalmi szerv. Október 25-én 

délelőtt hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth téren, a Parlament előtt, melyre 

– máig nem tisztázott körülmények között, szovjet harckocsik és/vagy ÁVH-

sok – tüzet nyitottak; a sortűznek közel száz halálos áldozata és még több 

sebesültje volt. A népharag az ÁVH-sok ellen fordult, ekkor kezdődtek az 

utcai lincselések.959 A harcok vidékre is átterjedtek, több városban szintén a 

tömegbe lőttek (Mosonmagyaróvár, Miskolc, Tiszakécske).  

Október 25-én Gerőt – a Magyarországra érkezett szovjet tanácsadókkal 

egyetértésben – leváltották, az MDP első titkára Kádár János, korábbi 

belügyminiszter lett, az eseményeket azonban továbbra is 

„ellenforradalomnak” minősítették. Nagy Imre október 27-én jelentősen 

átalakította a kormányát, melybe Tildy Zoltán és Kovács Béla is bekerült; 

október 28-án pedig tűzszünetet rendelt el a Központi Vezetőség határozata 

alapján, „nemzeti demokratikus mozgalomként” értékelve a történéseket. A 

kormány új – a felkelők követeléseivel összhangban álló – programot 

hirdetett, a szovjet csapatok pedig október 29-én megkezdték a kivonulásukat 

a fővárosból. Október 31-én az MDP feloszlott, és helyette megalakult a 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), valamint újjáalakultak a volt 

koalíciós pártok. Október 31-én azonban az SZKP elnöksége – a szuezi válság 

és az Egyesült Államok jegyzéke hatására – a felkelés leverése mellett 

döntött.960 

                                                        
958 Romsics, 2000, 390. o. 
959 A forradalom alatt kivégzett (halálra kínzott) 28 személyből 23 ÁVH-s volt. Október 30-án, a 
Köztársaság téri pártház ostroma során a magukat megadó védők közül 24-et meglincseltek. 
(Romsics, 2000, 391., 600. o.) 
960 Október 29-én Izrael megtámadta Egyiptomot, ehhez Nagy-Britannia és Franciaország is 
csatlakozott, mert a szovjet támogatást élvező egyiptomi elnök államosítani akarta a szuezi csatornát. 
A Szovjetunió azonban nem vállalta a konfliktust és kivonult Egyiptomból. Az USA külügyminisztere 
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A szovjet csapatmozgások hatására Nagy Imre november 1-én bejelentette 

Magyarország semlegességét és a Varsói Szerződésből való kilépését, az 

ENSZ-től pedig kérte ennek elismerését, illetve a magyar kérdés napirendre 

tűzését.961 November 3-án ismét átalakította a kormányát, melyben rajta kívül 

már csak két kommunista politikus kapott helyet.  

November 4-én hajnalban a szovjet csapatok megtámadták Budapestet; a 

magyar honvédség, illetve az október 30-án alakult Nemzetőrség nem 

bocsátkozott harcba velük, a felkelők azonban igen. Nagy Imre és társai a 

jugoszláv követségre menekültek, a parlamentben egyedül Bibó István maradt. 

A fegyveres ellenállást a szovjetek november 10-11-ére számolták fel.962 

 November 4-én a szolnoki rádió Munkácsról sugárzott hullámhosszán 

bejelentették, hogy – a november 1-én Moszkvába, majd hazaszállított – 

Kádár vezetésével megalakult a „magyar forradalmi munkás-paraszt 

kormány”.963 A kormányt szovjet páncélosok november 7-én hozták fel 

Budapestre, az Elnöki Tanács pedig november 12-én nevezte ki (és mentette 

fel a Nagy Imre-kormányt). A Kádár-kormány kezdetben semmiféle 

tekintéllyel és hatalommal nem rendelkezett, a feloszlatott ÁVH helyett 

azonban rövidesen megszervezték a Magyar Forradalmi Honvéd 

Karhatalmat.964  

November 22-én Nagy Imre és társai – Kádár ígéretében bízva – elhagyták a 

jugoszláv szövetséget, a szovjetek azonban – a jugoszlávok tudtával és Kádár 

beleegyezésével – foglyul ejtették, és Romániába szállították őket. December 

elején az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága ellenforradalomnak 

minősítette az eseményeket, ezt követően felszámolták a társadalmi ellenállás 

bázisait, a Központi Munkástanácsot, illetve a Magyar Értelmiség Forradalmi 

                                                                                                                                                             
október 30-án átadott jegyzékében kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem tekinti potenciális 
katonai szövetségesnek a kelet-európai államokat, köztük Magyarországot. (Romsics, 2000, 393. o.) 
961 Az ENSZ november 4-én tűzte napirendre a magyar-ügyet, szabad választásokat és a szovjet 
csapatok kivonását követelte. (Romsics, 2000, 402. o.) 
962 Maléter Pál, honvédelmi miniszter november 3-án a szovjet főparancsnokságra ment tárgyalni, 
ahol letartóztatták. Az október 30-án kiszabadított és Pestre hozott Mindszenty József az amerikai 
követségre menekült. (Romsics, 2000, 394. o.) 
963 Romsics, 2000, 395. o. 
964 Az első karhatalmi („pufajkás”) ezred már november 10-én megalakult. (Romsics, 2000, 402. o.) 
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Tanácsát.965 A novemberben megalakult Katonai Tanács december 4-i ülésén 

elhatározták a tüntetések erőszakos felszámolását: a karhatalmisták 

decemberben több – közel száz halálos áldozatot követelő – sortüzet adtak le a 

tüntető tömegre egyes vidéki nagyvárosokban (Salgótarján, Miskolc, Eger).966 

 

4. Az 1988 és 1990 közötti időszak 

 

 1988 májusában, az MSZMP országos értekezletén – több mint 30 év 

után – leváltották Kádár Jánost, és az 1987 júniusában kinevezett 

miniszterelnököt, Grósz Károlyt választották meg főtitkárnak. Grósz 1988 

novemberében átengedte a miniszterelnöki pozíciót Németh Miklósnak. 1988 

májusában civil szervezetként megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottság, 

amely Nagy Imre és társai rehabilitálását, illetve újratemetését tűzte ki célul. 

1989 januárjában Pozsgay Imre, államminiszter az 1956-os eseményeket 

népfelkelésnek minősítette, és kiállt a többpártrendszer bevezetése mellett. A 

Magyar Demokrata Fórum (MDF) 1987. szeptemberi és a Fiatal Demokraták 

Szövetsége (FIDESZ) 1988. márciusi megalakulását követően, 1988 végén és 

1989 elején számos párt alakult, illetve szerveződött újjá.967  

1989 májusában Kádárt - betegsége miatt - felmentették a pártelnöki tisztsége 

és Központi Bizottsági tagsága alól. Június 16-án a Rákoskeresztúri 

köztemetőben újra eltemették Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, 

Szilágyi Józsefet és Losonczy Gézát; július 6-án – Kádár halála napján – pedig 

a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta Nagy Imrét.  

Június 13-tól szeptember 18-ig – a nyilvánosság kizárása mellett – folytak a 

Nemzeti Kerekasztal tárgyalásai az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal és a 

szakszervezetek, illetve a Hazafias Népfront képviselői között. A tárgyalások 

eredményeként hat sarkalatos törvényről (az Alkotmány módosításáról, az 

                                                        
965 1957 januárjában az Írószövetség, majd a Magyar Újságírók Szövetségének a működését is 
felfüggesztették. 
966 Romsics, 2000, 403. o. Az utolsó sortűzre 1957. január 11-én, Csepelen került sor. 
967 1988 novemberében létrejött a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), és újjáalakult a 
Független Kisgazdapárt. 1989 elején a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt (Magyar Néppárt 
néven) és a Demokrata Néppárt (Kereszténydemokrata Néppártként) is újjászerveződött. (Romsics, 
2000, 541., 607. o.) 
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Alkotmánybíróság felállításáról, a pártok működésének és a választások 

rendjének szabályozásáról, valamint a büntető jogszabályok módosításáról) 

született megállapodás, illetve az MSZMP képviselői szóbeli ígéretet kaptak, 

hogy a párttagokkal szemben nem kerül sor „leszámolásra”.968 

 1989. október elején megszűnt az MSZMP és megalakult a Magyar 

Szocialista Párt. Október 23-án – az 1989. évi XXXI. törvényben foglalt 

alkotmánymódosítás kihirdetésével egyidejűleg – Szűrös Mátyás, az 

Országgyűlés elnöke kikiáltotta a köztársaságot, és ideiglenes köztársasági 

elnök lett. Az 1990 tavaszán tartott szabad választásokat az MDF nyerte meg, 

és a párt elnöke, Antall József alakított koalíciós kormányt.969 Augusztusban 

az Országgyűlés Göncz Árpádot választotta köztársasági elnökké. A diktatúrát 

így békés átalakulás, „tárgyalásos forradalom” révén számolták fel.970 

 
 
II. Nemzetközi kitekintés 
 
 
Népbírósági eljárások Olaszországban és Ausztriában 

 

Olaszországban a fasizmus bukása után kerültek szembe a 

visszamenőleges büntető igazságszolgáltatás problémájával.971 Az 

államszervezet megtisztításának és a súlyos bűncselekményeket elkövetők 

megbüntetésének feladatát nem sikerült megoldani egyrészt a kaotikus – 

egyszerre túl szigorú és engedékeny – jogi szabályozás, másrészt a vezető 

tisztségviselők „önmegőrző” törekvése, harmadrészt a bírói kar jelentős 

ellenállása miatt.972  

                                                        
968 Romsics, 2000, 545. o. A törvényeket még a régi, 1985-ben választott parlament fogadta el.  
969 A március 25-i és az április 8-i választási fordulók eredményeként az MDF a mandátumok 42 %-
át, az SZDSZ 24 %-át, a Kisgazdapárt 11 %-át, az MSZP 9 %-át, a Fidesz és a KDNP 5-5 %-át 
szerezte meg. (Romsics, 2000, 550. o.) 
970 Az 1990. március 9-én kötött megállapodás értelmében a szovjet csapatok 1991. június 30-ig 
elhagyták az országot. (Romsics, 2000, 548. o.) 
971 Giuseppe Di Federico: A visszamenőleges politikai igazságszolgáltatás elméleti problémái, 
valamint Vito Zincani: A büntető törvénykönyvek visszaható hatályának tilalma; Visszamenőleges 
igazságszolgáltatás, 1992, 96-98. o., illetve 100-102. o. 
972 A tisztviselői és a bírói karban, továbbá a rendőrségnél a tisztogatások után is jelentős számban 
maradtak olyanok, akik a fasiszta rezsim idején léptek hivatalba. A fasiszta rezsim húsz évig tartott, és 
bizonyos időszakokban rendkívül széles támogatást élvezett. A súlyos szankciók félelmet keltettek az 
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 Az 1944. július 27-én kihirdetett 159. számú törvényerejű rendelet 

megkülönböztette az 1922 októbere (Mussolini hatalomra jutása) és 1943 

szeptembere (Mussolini bukása) között elkövetett bűncselekményeket a német 

megszállókkal való együttműködéssel és a Salói Köztársasággal összefüggő 

bűncselekményektől. Előbbiek esetében az elkövetéskor hatályos törvényeket 

rendelték alkalmazni az elkövetett bűncselekményekre, az utóbbiaknál viszont 

visszaható hatállyal állapítottak meg új bűncselekményeket. Hamarosan 

azonban, 1946 júniusában, a nemzeti megbékélés jegyében amnesztiát 

hirdettek, amely – az emberölés minősített eseteinek kivételével – a fasizmus 

idején elkövetett bűncselekményekre vonatkozott. „Az amnesztia, valamint a 

bírói jogértelmezés együttes hatására az antifasiszta büntetőnormák 

fokozatosan elvesztették eredeti értelmüket.” Végeredményben „igen kevés 

pert folytattak le a fasizmus alatt elkövetett bűncselekmények miatt.”973  

 

 Ausztriában 1945. május 8-án elfogadták az ún. betiltási törvényt 

(Verbotsgesetz).974 A ma is hatályban levő törvény eredetileg nagyon 

bizonytalan bűncselekményi tényállásokat tartalmazott.975 A 

Nemzetiszocialista Pártot (NSDAP), a katonai szervezeteit (SS, SA, NSKK, 

NSFK), a tagszervezeteit, valamint minden nemzetiszocialista szervezetet és 

intézményt betiltottak; a párttagságot vagy a pártért, illetve annak céljaiért 

való tevékenységet a jövőre nézve hallállal és teljes vagyonelkobzással 

büntették.976 Azoknak az osztrák lakosoknak, akik 1933. július 1. és 1945. 

április 27. között a pártnak vagy valamely katonai szervezetének a tagjai 
                                                                                                                                                             
emberekben, és újjáteremtették a régi szolidaritásokat. A népbírák közül sokan felelősnek érezték 
magukat azért, hogy hozzájárultak a rezsim fenntartásához, ezért még a hivatásos bíráknál is 
elnézőbbek voltak.  
973 Zincani, 1992, 101. o. A fasizmus idején alkotott jogszabályokat nem helyezték hatályon kívül, 
vagyis a jogrendszer folytonossága nem szakadt meg. (102. o.)  
974 Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP  
http://www.entnazifizierung.at/literatur/downloads/gesetzesquellen/Verbotsgesetz1945.pdf 
975 Brandstetter, Wolfgang: A nemzetiszocializmus legyőzése 1945 után az osztrák büntetőjog révén; 
Erhard von der Bank (szerk.): A múlt feldolgozása a jogállam eszközeivel; Konrad Adenauer Stiftung, 
Bp. 1992, 11. o. Az előadás a „Jogállam és igazság” c. nemzetközi konferencián hangzott el 
(Budapest, 1992. május 15-16.). A jelenleg is hatályos törvény szövegét lásd: 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000020
7 
976 I. cikk, 3. § Kivételes méltánylást érdemlő esetben a halálbüntetés helyett tíztől húsz évig terjedő 
börtönbüntetés is kiszabható volt. 
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voltak, vagy az SS-be jelentkeztek, - egytől öt évig terjedő börtönbüntetés 

terhe mellett - regisztráció céljából jelentkezniük kellett. A 

nemzetiszocialistákról készült listákat közszemlére tették.977 A passzív 

„útitársak” elleni szankciók összességükben túlzottak voltak és ellenkező 

hatást váltottak ki.978  

A törvény kimondta, hogy az 1852-es büntetőtörvény alapján 

hazaárulást követett el és öttől tíz évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő 

az a 18. életévét betöltött „illegális” személy, aki 1933. július 1. és 1938. 

március 13. között a Nemzetiszocialista Párthoz vagy valamely katonai 

szervezetéhez tartozott.979 Ezeket a személyeket elbocsátották az állami, 

tartományi, közösségi hivatalokból, köztestületektől, alapítványoktól, továbbá 

a nyugdíjukat is megvonták. 

Sokkal súlyosabban, tíztől húsz évig terjedő börtönbüntetéssel és teljes 

vagyonelkobzással fenyegették azokat az „illegálisokat”, akik - bizonyos 

pozíciókban - politikai vezetőként tevékenykedtek, vagy pártkitüntetést 

kaptak, vagy a nemzetiszocialista tevékenységükkel összefüggésben 

különösen elítélendő gondolkodásból fakadó cselekményeket, különösen 

gyalázatos cselekményeket vagy az emberséges magatartás törvényeit durván 

sértő cselekményeket követtek el. 

Ugyanilyen büntetéssel sújtották azokat is, akik 1933 és 1938 között jelentős 

pénzügyi támogatást nyújtottak az NSDAP-nak, valamelyik katonai 

szervezetének, vagy más nemzetiszocialista szervezetnek (intézménynek), 

vagy akik ezen szervezetek céljai érdekében, az osztrák gazdaság 

megkárosítása révén az önálló osztrák állam létét aláásni törekedtek 

(„támogatók”).980  
                                                        
977 II. cikk, 4-6. §. Aki a jelentkezést elmulasztotta, vagy jelentős körülményről valótlan adatot közölt, 
csalást követett el (8. §). 
978 Brandstetter, 1992, 12. o. 
979 III. cikk, 10. § A bűncselekményt azonban csak bizonyos - a törvényben meghatározott - feltételek 
esetén lehetett üldözni, ezért a gyakorlati jelenősége csekély volt. (Brandstetter, 1992, 13. o.) 
980 III. cikk, 11-12. § Az „illegálisok” nem lehettek jogi személy ügyvezető testületének vagy 
felügyelő bizottságának tagjai, a gazdasági életben sem tölthettek be vezető pozíciót, valamint nem 
űzhettek olyan foglalkozást, ami megbízhatóságot és feddhetetlenséget kívánt meg (15. §).  
A párttagokkal és támogatókkal, a katonai szervezetek tagjaival szemben további szankciókat is 
alkalmazhattak: az első fokú közigazgatási hatóság rendőri felügyelet alá helyezhette, 
kényszermunkára kötelezhette vagy kényszermunkatáborban tarthatta őket (IV. cikk, 17-18. §). 
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Az „illegálisok” és a „támogatók” elítélését az amnesztia és a kegyelmi 

döntések nem akadályozhatták. Rögzítették, hogy a törvényben meghatározott, 

büntetendő cselekmények elévülése legkorábban a törvény hatályba lépése 

napján, 1945. június 6-án kezdődik.981 

 Az ítélkezés feladatának ellátására népbíróságokat (népbírósági 

tanácsokat) állítottak fel a tartományi legfelsőbb bíróságok székhelyén, 

melyek két hivatásos bíróból és három ülnökből álltak. A döntésük ellen nem 

lehetett jogorvoslattal élni, a büntetéseket halasztás nélkül végre kellett 

hajtani.982 A népbíróságok jártak el a fiatalkorúakkal szemben is; a 

büntetésüket a törvényi minimum felénél többel nem csökkenthették.983  

Ha az elkövetővel szemben az eljárást – üldözhetetlenség vagy 

büntethetőséget kizáró ok miatt – nem lehetett lefolytatatni, a népbíróságnak 

az ügyész indítványára bizonyos bűncselekmények elkövetőivel szemben - 

külön eljárásban - teljes vagyonelkobzást kellett kimondania.984  

Az ideiglenes kormány egyes esetekben kivételt tehetett a törvényi 

rendelkezések alól, ha az érintett sohasem élt vissza az NSDAP-hoz vagy 

katonai szervezetéhez való tartozásával, és még a felszabadulás előtti 

magatartásából a független Osztrák Köztársasághoz való pozitív hozzáállására 

lehetett következtetni.985 A törvényt 1945 augusztusában, illetve 

novemberében, 1946 júliusában, majd 1947 februárjában jelentősen 

módosították.986 

  

1945. június 26-án elfogadták a háborús bűncselekményekről és más 

nemzetiszocialista gaztettekről szóló törvényt (Kriegsverbrechergesetz),987 ami 
                                                        
981 III. cikk, 13, 16. § 
982 V. cikk, 24. § Csak később hatalmazták fel a Legfelsőbb Bíróságot, hogy a népbíróság ítéleteit 
bizonyos esetekben hivatalból hatályon kívül helyezhessék, és egy másik népbíróságnak átadhassák. 
(Brandstetter, 1992, 17. o.) 
983 V. cikk, 25-26. § Halálbüntetés vagy életfogytig tartó szabadságvesztés esetén fiatalkorúakkal 
szemben hét évnél kevesebb büntetést nem lehetett kiszabni. A népbíróságok a távollevő (szökésben 
levő) terhelttel szemben is eljárhattak. 
984 V. cikk, 26. § (A 3., a 11. és a 12. §-ban meghatározott bűncselekmények esetén kellett 
alkalmazni.) 
985 VI. cikk, 27. § 
986 Bundesverfassungsgesetz vom 6. Februar 1947 über die Behandlung der Nationalsozialisten 
http://www.entnazifizierung.at/literatur/downloads/gesetzesquellen/Nationalsozialistengesetz1947.pdf 
987 Verfassungsgesetz vom 26. Juni 1945 über Kriegsverbrechen und andere nationalsozialistische 
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a második világháború alatt elkövetett háborús és más bűncselekmények 

megtorlására irányult. A törvény részben abszolút visszaható hatályú, ráadásul 

rendkívül bizonytalanul megfogalmazott tényállásokat tartalmazott.988  

Háborús bűnösnek minősült, aki a háborús ellenfelek hadseregének 

vagy a civil lakosságnak a tagjával szemben szándékosan olyan cselekményt 

követett vagy rendelt el, ami ellentmond az emberség természetes 

követelményeinek és a nemzetközi jog, illetve a hadijog általánosan elismert 

alapelveinek. Háborús bűnösnek tekintették azt is, aki a német hadsereg vagy 

a nemzetiszocialista erőszakuralom érdekében – háborús vagy katonai 

cselekményekkel összefüggésben – más személyekkel szemben olyan 

cselekményt követett vagy rendelt el, ami ellentmond az emberség természetes 

követelményeinek. A háborús bűncselekményeket tíztől húsz évig terjedő 

szabadságvesztéssel, súlyos testi sérülés vagy nagy vagyoni kár okozása 

esetén életfogytig tartó szabadságvesztéssel, halálos eredmény esetén pedig 

halállal büntették.989 

Ugyancsak háborús bűnösnek tekintették azokat a személyeket, akik a 

nemzetiszocialista erőszakuralom idején a birodalmi kormány tagjaiként, az 

NSDAP meghatározott rangú tisztségviselőiként, birodalmi helytartóként 

birodalmi védelmi biztosként vagy SS-vezetőként (beleértve a Waffen-SS-t is) 

tevékenykedtek. Őket, mint a háborús bűncselekmények kezdeményezőit 

hallállal rendelte büntetni a törvény.990  

A háborús uszítókat, akik a propaganda eszközeivel (különösen 

nyomtatásban, rádióban) a háborúra, annak folytatására uszítottak, a háborút 

az állam vagy a nép jóléte érdekében szükségesnek mutatták be, tíztől húsz 

évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel, ha a tettes fenyegetést is 

alkalmazott, akkor halállal büntették.991  

Öttől tíz, illetve tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel vagy – az 

emberi méltóság és az emberség törvényeinek durva megsértése vagy halál 

                                                                                                                                                             
Untaten; http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1945_32_0/1945_32_0.pdf 
988 Brandstetter, 1992, 14. o. 
989 1. § (1)-(2) és (4) bek.  
990 1. § (6) bek.  
991 2. § 
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okozása esetén – halállal büntették azokat, akik a nemzetiszocialista 

erőszakuralom idején politikai gyűlölködésből, vagy hivatali vagy egyéb 

erőszakot felhasználva más embert kínoztak vagy bántalmaztak. A törvény 

szerint különösen felelősek és halállal büntetendők ezen cselekményekért a 

koncentrációs táborok parancsnokai és helyetteseik, a Gestapo vagy a 

biztonsági szolgálat (SD) vezető hivatalnokai, a népbíróságok tagjai vagy 

birodalmi ügyészei és a helyetteseik.992 

A cselekmény súlyosságától függően különböző tartamú szabadságvesztéssel 

vagy halállal büntették azokat, akik – politikai gyűlöletből, vagy hivatali vagy 

egyéb erőszakot felhasználva – megsértették más személy emberi méltóságát, 

vagy arra tekintet nélkül erőszakosan bántak más emberrel.993  

A parancsra való elkövetés egyik bűncselekmény esetén sem 

mentesített a felelősség alól. A parancsot kiadót súlyosabban kellett büntetni, 

mint a végrehajtót. A parancs ismételt kiadását szintén súlyosabb büntetéssel 

fenyegették.994  

Bűncselekménnyé nyilvánították a jogellenes vagyonszerzést, mások 

feljelentését a nemzetiszocialista erőszakuralom támogatása érdekében vagy 

más elvetendő okból, és az osztrák kormányforma erőszakos 

megváltoztatásának elősegítését az NSDAP javára (hazaárulás/az osztrák nép 

elárulása).995 

A törvényben foglalt bűncselekmények miatti elítélés mellett teljes 

vagyonelkobzást is ki kellett mondani; ettől – részben vagy egészben – csak 

különös méltánylást érdemlő esetben lehetett eltekinteni.996 

A bűncselekmények elévülése legkorábban a törvény hatályba lépésének 

napján kezdődött.997 Az eljárás a betiltási törvényben meghatározott 

népbíróságok hatáskörébe tartozott.998  

                                                        
992 3. § 
993 4. § 
994 1. § (3), (5) bek. és 5. § 
995 6., 7. és 8. § A háborús bűnösökről szóló törvényben és a betiltási törvényben meghatározott 
bűncselekmények részben hasonló cselekményeket szankcionáltak. 
996 9. § 
997 11. § A törvényt 1945. június 28-án hirdették ki. 
998 13. § (1) bek. A népbíróság különös méltánylást érdemlő esetben - egyhangúlag - halálbüntetés 
helyett életfogytig vagy tíztől húsz évig tartó szabadságvesztést szabhatott ki.  
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A törvényt 1957-ben hatályon kívül helyezték, a betiltási törvényt pedig 

úgy módosították, hogy a jövőben már csak a „rendes” büntetőjogi szabályok 

betartásával folyhat büntetőeljárás. Az 1945-ben rögzített húsz éves elévülési 

idő lejárta előtt, 1965-ben a főbenjáró bűncselekmények elévülését teljesen 

kizárták.999  

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium dokumentációja szerint 1945-

től 1955-ig a népbíróságok előtt összesen 136 829 eljárás volt folyamatban. 

Ezek legnagyobb részét megszüntették, 13 607 esetben marasztaló, 9870 

ügyben felmentő ítéletet hoztak. Mindössze 41 halálos ítélet született, ebből 

30-at hajtottak végre. Életfogytiglani börtönbüntetést is csak 27 esetben 

szabtak ki.1000 A népbíróságokat 1955-ben szüntették meg, az ügyeket az 

illetékes esküdtbíróságokhoz tették át. 

A magyar népbíróságok gyakorlatához képest tehát jóval enyhébb ítéletek 

születtek, noha a vonatkozó jogszabályok hasonlóan szigorú anyagi és eljárási 

szabályokat tartalmaztak a háborús bűnösök felelősségre vonása 

érdekében.1001 

 Az osztrák törvényi szabályozás és annak gyakorlati alkalmazása máig 

vitatott: a szabályozással szemben felhozható, hogy megsértette a jogállami 

elveket, túlzott kriminalizálást jelentett mind a bűncselekmények bizonytalan 

megfogalmazása, mind a súlyos szankciók meghatározása miatt. Ráadásul az 

alkotmányossági szempontú vizsgáltuk is kizárt, hiszen 

alkotmánytörvényekről van szó. A gyakorlatban viszont a „nácitlanítást” nem 

hajtották végre olyan következetesen és szigorúan, mint ahogy az a törvények 

alapján várható lett volna. „Ez az eredmény tulajdonképpen csalódást keltő, ha 

az ember meggondolja, hogy az Osztrák Köztársaság – a jogállam vívmányai 

terhére – milyen nagy árat volt hajlandó fizetni az említett törvényekkel.”1002 
 
                                                        
999 Brandstetter, 1992, 17-18. o. 
1000 Brandstetter, 1992, 17. o. A legtöbb ítéletben egytől öt évig terjedő szabadságvesztést szabtak ki.  
1001 Figyelembe kell azonban venni, hogy az elkövetőkkel szemben nemcsak az osztrák népbíróságok, 
hanem a szövetséges hatalmak bíróságai, valamint azon államok bíróságai is eljártak, ahol a 
bűncselekményeket elkövették. Ausztria törvényt is hozott az ilyen eljárások elősegítésére. 
(Brandstetter, 1992, 18-19. o.) 
1002 Brandstetter, 1992, 19. o. Véleménye szerint a jogállami elvek ilyen mértékű feladása végső soron 
káros volt (20. o.). 
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FÜGGELÉK 

 
Egyes jogszabályok szövege 

 
I. Miniszteri felelősség 
 
 
1848. évi III. törvénycikk a független magyar felelős ministerium alakításáról: 

1. § Ő Felségének a királynak személye szent és sérthetetlen. 
3. § Ő Felsége, s az Ő távollétében a nádor s királyi helytartó a végrehajtó hatalmat 

a törvények értelmében független magyar ministerium által gyakorolják, s bármely 
rendeleteik, parancsolataik, határozataik, kinevezéseik csak úgy érvényesek, ha a 
Buda-Pesten székelő ministerek egyike által is aláíratnak. 

4. § A ministeriumnak mindegyik tagja mindennemű hivatalos eljárásáért felelős. 
5. § A ministerium székhelye Buda-Pest. 
6. § Mindazon tárgyakban, melyek eddig a m. k. udvari kanczelláriának, a k. 

helytartó tanácsnak, s a k. kincstárnak, ide értvén a bányászatot is, köréhez tartoztak, 
vagy azokhoz tartozniok kellett volna, s általában minden polgári, egyházi, kincstári, 
katonai, és általában minden honvédelmi tárgyakban Ő Felsége a végrehajtó hatalmat 
ezentúl kizárólag csak a magyar ministerium által fogja gyakorolni. 

7. § Az érsekek, püspökök, prépostok, s apátoknak és az ország zászlósainak 
kinevezése, a kegyelmezés jogának gyakorlata, és a nemességnek, czímeknek, s 
rendeknek osztása, mindig az illető felelős magyar minister ellenjegyzése mellett, 
egyenesen Ő Felségét illeti. 

8. § A magyar hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazását, nemkülönben a 
katonai hivatalokrai kinevezéseket szinte úgy Ő Felsége fogja, a 13. § szerint 
folyvást királyi személye körül leendő felelős magyar minister ellenjegyzése mellett 
elhatározni. 

10. § A ministerium áll: egy elnökből, s ha az maga tárczát nem vállal, kívüle még 
nyolcz ministerből. 

11. § A ministerelnököt Ő Felségének az országbóli távollétében a nádor s királyi 
helytartó, Ő Felségének jóváhagyásával nevezi. 

12. § Ministertársait legfelsőbb megerősítés végett az elnök teszi javaslatba. 
13. § A ministerek egyike folyvást Ő Felségének személye körül lesz, s mindazon 

viszonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen érdeklik, befolyván, 
azokban az országot felelősség mellett képviseli. 

14. § A ministeriumnak, azon tagján kívül, mely a Felség személye körül a 13. §-
ban említett ügyekre ügyelend, következő osztályai lesznek: 

a) Belügyek. 
b) Országos pénzügy. 
c) Közmunka és közlekedési eszközök, és hajózás. 
d) Földművelés, ipar és kereskedés. 
e) Vallás és közoktatás. 
f) Igazságszolgáltatás és kegyelem; és 
g) Honvédelem osztályai. 
15. § Mindegyik osztálynak, valamint az ahhoz tartozó, s az illető osztályfőnökök 

vezérlete alatt állandó hivatalos személyzetnek élén külön minister áll. 
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16. § A kebelébeni ügykezelés módját a ministerium maga határozandja meg. 
17. § Az összes ministerium tanácsülésében, midőn Ő Felsége, vagy a nádor 

királyi helytartó abban jelen nincs, a ministerelnök elnököl, ki e tanácsot, midőn 
szükségesnek látja, mindenkor összehívhatja. 

18. § Mindegyik minister azon rendeletért, melyet aláír, felelősséggel tartozik. 
26. § Az ország minden törvényhatóságainak eddigi törvényes hatósága ezentúl is 

teljes épségében fenntartandó. 
27. § A törvényes bíróságok és ítélőszékek törvényes önállásukban, s a törvény 

további rendeletéig eddigi szerkezetökben fenntartandók. 
28. § A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájánál üléssel bírnak, s 

nyilatkozni kívánván, meghallgatandók. 
29. § A ministerek az országgyűlés mindegyik táblájánál annak kívánatára 

megjelenni, s a megkívántató felvilágosításokat előadni tartoznak. 
30. § A ministerek hivatalos irataikat az országgyűlés mindegyik táblájának 

kívánatára, magának a táblának, vagy a tábla által kinevezett küldöttségnek 
megvizsgálása alá bocsátani köteleztetnek. 

31. § A ministerek szavazattal az országgyűlésen csak azon esetben bírnak, ha a 
felső táblának törvény szerint tagjai, vagy követül az alsó táblához megválasztatnak. 

32. § A ministerek feleletre vonathatnak: 
a) Minden oly tettért, vagy rendeletért, mely az ország függetlenségét, az 

alkotmány biztosítékait, a fennálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot, vagy 
a tulajdon szentségét sérti, s általuk hivatalos minőségükben követtetik el, vagy 
illetőleg adatik ki. 

b) A kezeikre bízott pénz, s egyéb értékek elsikkasztásáért, vagy törvényellenes 
alkalmazásáért. 

c) A törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és bátorság fenntartásában 
elkövetett mulasztásokért, a mennyiben ezek a törvény által rendelkezésükre bízott 
végrehajtási eszközökkel elháríthatók valának. 

33. § A ministereknek vád alá helyeztetését az alsó tábla szavazatainak általános 
többségével rendeli el. 

34. § A bíráskodást a felső tábla által, saját tagjai közül titkos szavazással 
választandó bíróság, nyilvános eljárás mellett gyakorlandja, és a büntetést a 
vétséghez aránylag határozandja meg. 

Választatik pedig összesen 36 tag, kik közül azonban tizenkettőt az alsó tábla által 
a vádpör elévitelére kiküldött biztosok, tizenkettőt pedig a vád alá vont ministerek 
vethetnek vissza. Az eként alakított, és tizenkét személyből álló bíróság fog fölöttök 
ítéletet mondani. 

35. § Az elmarasztalt ministerre nézve a királyi kegyelmezési jog csak általános 
közbocsánat esetében gyakorolható. 

36. § Hivatalos minőségükön kívül elkövetett egyéb vétségökre nézve a ministerek 
a köztörvény alatt állanak. 

37. § A ministerium az ország jövedelmeinek és szükségeinek kimutatását - s a 
múltra nézve az általa kezelt jövedelmekrőli számadását országgyűlési megvizsgálás, 
s illetőleg jóváhagyás végett - évenként az alsó táblánál bemutatni köteles. 

38. § A miniszterium hivatalbeli fizetését, a törvényhozás további rendeletéig, a 
nádor s királyi helytartó határozandja meg. 
 
 
1919. évi XXIII. néptörvény a háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni 
eljárás előkészítéséről: 



 329 

1. § A nemzetgyűlés összeülése előtt is meg kell tenni a felelősségre vonás 
előkészítése végett szükséges intézkedéseket azokkal szemben, akik ellen 
nyomatékos gyanu merül fel, hogy mint magyar vagy közös miniszterek a 
világháború előidézésében vagy annak vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában akár 
szándékos, akár gondatlan cselekményük vagy mulasztásuk által részesek voltak, 
avagy a világháborúval összefüggésben az 1848:III. tc. 32. §-ában meghatározott 
valamely cselekményt vagy mulasztást követtek el, kivételével a kezeikre bízott pénz 
vagy egyéb értékek elsikkasztásának, mely miatt az 1919:XXII. néptörvény 
értelmében a törvény rendes útján kell eljárni. 

Ugyancsak meg kell indítani az eljárást azok ellen is, akiket nyomatékos gyanú 
terhel, hogy mint magyar vagy közös közhivatalnokok a világháború előidézésében 
avagy annak vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában akár szándékos, akár 
gondatlan cselekményük vagy mulasztásuk által - felelős állásban - hivatalos 
ténykedésükkel részesek voltak. Nem vonható felelősségre az, aki csupán hivatali 
kötelességét teljesítette. 

2. § A perbefogást a Nemzeti Tanács intéző bizottsága (1918. évi november hó 16. 
napján kelt néphatározat III. Cikke), az általa szükségesnek tartott eljárás után rendeli 
el. A perbefogás kérdésében a Nemzeti Tanács intéző bizottsága a döntést tizenegy 
tagú külön bizottságra is bízhatja, amelynek tagjait mindazok köréből választhatja, 
akik az 1918. évi: I. néptörvény értelmében a nemzetgyűlés tagjaivá választhatók. 

3. § A perbefogás alapján vizsgálatot kell folytatni azoknak az adatoknak bírói 
kiderítése és megállapítása végett, amelyek a vád alá helyezés (7. §) szempontjából 
jelentősek. 

A vizsgálatot a népköztársaság elnöke által bármely bíróság tagjai köréből kijelölt 
ítélőbíró teljesíti, aki mellé helyettesekül a népköztársaság elnöke egy vagy több 
ítélőbírót jelölhet ki. 

Az eljárásra nézve a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896:XXXIII. törvénycikknek, 
különösen e törvénycikk IX-XIV. fejezeteinek rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell. A vizsgálat megszüntetése és befejezése kérdésében azonban a 
vizsgálóbíró nem határozhat. 

4. § A vizsgálat során a vádat a Nemzeti Tanács intéző bizottsága által - vagy 
ennek felhatalmazása esetén a 2. § szerint alakított külön bizottság által - választott 
népbiztos képviselői, aki mellé egy vagy több helyettes is válaszható. Népbiztos vagy 
helyettese bárki lehet, aki az 1918: I. néptörvény értelmében a nemzetgyűlés tagjává 
választható. A népbiztos bármely vizsgálati cselekmény elrendelését 
indítványozhatja és az iratokat bármikor megtekintheti. 

A bűnvádi perrendtartásnak a védelemről szóló V. fejezetét megfelelően 
alkalmazni kell. 

A vizsgálati cselekményeknél mind a népbiztos, mind a terhelt vagy védője jelen 
lehet, s halasztást nem tűrő sürgősség esetét kivéve, a vizsgálati cselekmények 
helyéről és idejéről értesítendők. A terheltnek és védőjének értesítése mellőzhető 
akkor is, ha a vizsgálat célját veszélyeztetné; ilyen esetben a vizsgálati 
cselekménynél sem a terhelt, sem védője nem lehet jelen. 

5. § A vizsgálóbíró határozata vagy intézkedése ellen a bűnvádi perrendtartás 
értelmében felfolyamodásnak van helye a Kúria három tagú tanácsához, amelynek 
tagjait, valamint két póttagját a Kúria teljes ülése titkos szavazással választja meg. 

6. § Ha a vizsgálóbíró a vizsgálatot befejezhetőnek tartja, erről a népbiztost értesíti, 
aki a Nemzeti Tanács intéző bizottságához, illetőleg ennek felhatalmazása esetén a 2. 
§-ban meghatározott külön bizottsághoz tesz jelentést, amely amennyiben a vizsgálat 
kiegészítését szükségesnek nem tartja, a vizsgálatot befejezettnek nyilvánítja. 
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A vizsgálat befejezése után a népbiztos a vád alá helyezés kérdésében indokolt 
jelentést tesz a Nemzeti Tanács intéző bizottságához, illetőleg ennek felhatalmazása 
esetében a 2. §-ban meghatározott külön bizottsághoz, amely a jelentést tárgyalás alá 
veszi és saját indítványát a nemzetgyűlés elé terjeszti. 

7. § A vád alá helyezés feletti határozat és az ítélethozatal a nemzetgyűlésnek 
marad fenntartva. 

8. § A minisztertanács azok ellen, akikkel szemben a jelen néptörvény 1. §-ában 
meghatározott cselekmény nyomatékos gyanuja merül fel, a forradalom vívmányait 
veszélyeztető egyéneknek rendőri felügyelet alá helyezéséről és őrizetéről szóló 
1919:XX. néptörvény rendelkezéseit alkalmazhatja. 

9. § Ez a néptörvény kihirdetésének napján azonnal életbelép. 
E néptörvényt a népkormány hajtja végre. 

 
 
1920. évi X. törvénycikk a miniszterek felelősségre vonása esetében követendő 
eljárásnak ideiglenes szabályozásáról: 

1. § A miniszterek felelősségre vonása felől a független magyar felelős 
minisztérium alakításáról szóló 1848:III. törvénycikk 32. §-ában meghatározott 
esetekben addig, amíg a törvényhozó hatalmat a nemzetgyűlés gyakorolja, a 
nemzetgyűlés határoz. 

A bíráskodást a jelen törvény értelmében választott alkotmányvédelmi bizottságból 
alakuló bíróság gyakorolja, mely a vádaláhelyezett miniszterekkel szemben a 
nemzetgyűlés feloszlatása esetében is eljárni köteles. 

2. § Az alkotmányvédelmi bizottságba a nemzetgyűlés a jelen törvény 
kihirdetésétől számított tizenöt napon belül titkos szavazással elnököt, két helyettes 
elnököt és harminc tagot választ a magyar államnak olyan független állású polgárai 
közül, akik nem tagjai a nemzetgyűlésnek, továbbá ugyanezen időn belül a kir. Kúria 
és a m. kir. közigazgatási bíróság teljes ülésében titkos szavazással tizenöt-tizenöt 
tagot választ saját elnöke, másodelnöke, tanácselnökei és többi ítélőbírái sorából. A 
megválasztottak tisztüket vissza nem utasíthatják. 

Vád alá helyezés elrendelése esetében az ítélőbíróságot az alkotmányvédelmi 
bizottság elnöke a jelen törvény rendelkezései szerint alakítja meg. 

Az alkotmányvédelmi bizottság elnöke szükség esetében a bizottság tagjaiból több 
ítélőbíróságot alakíthat. 

3. § A nemzetgyűlés a miniszterek vád alá helyezését összes tagjai általános 
többségének szavazatával rendeli el. Az erre vonatkozó indítványt érdemleges 
tárgyalásának elrendelése esetében a nemzetgyűlés bizottsághoz utasítja s 
egyszersmind a jelentés megtételére záros határidőt tűz. A bizottság jelentésének 
napirendre tűzése iránt a nemzetgyűlés elnöke oly időben köteles előterjesztést tenni, 
hogy a nemzetgyűlés a vádindítványt a bizottság jelentésének bemutatásától 
számított nyolc nap múlva, de legkésőbb tizennégy nap eltelte előtt tárgyalás alá 
vehesse. 

4. § A vád alá helyezés elrendelése esetében a nemzetgyűlés határozatát az 
alkotmányvédelmi bizottság elnökével (2. §) közli és a vád képviseletére titkos 
szavazással egy vagy több vádlóbiztost választ. 

5. § Az alkotmányvédelmi bizottság elnöke a bíróság megalakítása végett 
határnapot tűz ki és arra a megválasztott hatvan tagot, valamint a vádlóbiztost 
meghívja és a vádlottat megidézi. A vádlott védőjét is magával hozhatja. Az olyan 
vádlott részére, aki távollét, ismeretlen helyen tartózkodás vagy bármely más ok 
miatt nem volt megidézhető, ha védelméről maga nem gondoskodott, az elnök a 
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gyakorló ügyvédek sorából védőt rendel és őt is megidézi. 
6. § Az alkotmányvédelmi bizottság elnöke a megalakításra kitűzött határnapon a 

megjelentekhez kérdést intéz, hogy nem áll-e a megválasztott tagok valamelyike a 
vádlottal egyeneságon vagy unokatestvérig bezárólag oldalágon rokonságban, vagy a 
tagok valamelyikére nézve a vádlott elítélése vagy felmentése nem jár-e vagyoni 
előnnyel vagy kárral és általában nincs-e tudomásuk egyéb olyan viszonyról vagy 
körülményről, amely a megválasztott tagok valamelyikének elfogulatlanságát 
aggályossá teszi. 

A bejelentett akadályok felett az elnök a jelenlevő bizottsági tagok előtt az illető 
tagnak, a vádlóbiztosnak és a vádlottnak vagy védőjének meghallgatása után határoz. 

Ha az elnök a bejelentett rokonsági viszonyt vagy vagyoni érdekeltséget 
megállapítja, vagy ha a bejelentett aggályt alaposnak találja, az illető tagot a bírói 
tiszt alól felmenti. Az elnök felmentheti a bírói tiszt alól az oly tagot is, akit a bírói 
tiszt ellátásában súlyos betegség gátol. 

A bíróságot csak akkor lehet megalakítani, ha a bírói tiszt alól felmentettek 
leszámításával mind az ítélőbírák, mind az egyéb polgárok sorából választottak közül 
legalább tizennyolc-tizennyolc tag van jelen. 

Ha a bíróságot a szükséges számú tagok jelenlétének hiánya miatt megalakítani 
nem lehetne, az alkotmányvédelmi bizottság elnöke a bíróság megalakítására újabb 
határnapot tűz ki és arra az összes tagokat meghívja és a feleket megidézi. Ha pedig a 
bíróság megalakítása azért ütközik akadályba, mert az alkotmányvédelmi bizottság 
tagjainak száma halálozás vagy egyéb körülmény folytán a szükséges számnál 
kevesebbre csökkent, az elnök a hiányzó tagok pótlása végett a nemzetgyűléshez, 
illetőleg a kir. Kúria vagy a m. kir. közigazgatási bíróság elnökéhez fordul. 

7. § A bíróságot a megmaradt tagok sorából tizenkét rendes és négy póttag 
kiválasztásával úgy kell megalakítani, hogy hat rendes és két póttag az ítélőbírák 
sorából, hat rendes és két póttag pedig az egyéb polgárok sorából választottak közül 
legyen. 

A tagok kiválasztásánál mind a vádlóbiztost, mind a vádlottat visszautasítási jog 
illeti meg. Mindegyik csoportból annyi tag utasítható vissza, ahánnyal több a 
megmaradt tagok száma a bíróság megalakításához szükséges rendes és póttagok 
számánál. 

A visszautasítható tagoknak felét a vádlóbiztos, másik felét a vádlott utasíthatja 
vissza. Ha e szám páratlan, a vádlott eggyel több tagot utasíthat vissza. 

Több vádlott - több vádlóbiztos - a visszautasítás jogát együttesen, ha pedig nem 
jutnak egyetértő megállapodásra, váltakozva sorshúzással megállapítandó sorrendben 
gyakorolja. 

A visszautasítás jogának gyakorlását a vádlott védőjére bízhatja. 
8. § A bíróság tagjainak kiválasztása úgy történik, hogy az alkotmányvédelmi 

bizottság elnöke a megmaradt bizottsági tagoknak külön papirszeletre írt nevét 
felolvassa és egyfelől az ítélőbírák sorából, másfelől az egyéb polgárok sorából 
választott tagok nevét külön-külön urnába helyezi. 

Az elnök az urnában levő papirszeleteket előbb az egyik, azután a másik urnából 
egyenkint kihúzza és mindegyik papirszeletnek kihúzása és a rajta levő névnek 
felolvasása után kérdést intéz előbb a vádlóbiztoshoz, azután a vádlotthoz, illetőleg 
védőjéhez, hogy az illető tagot elfogadják-e? 

Erre a vádlóbiztos és utána a vádlott «elfogadom» vagy «visszautasítom» szóval 
nyilatkozik. A nyilatkozás elmulasztását elfogadásnak kell tekinteni. 

Ha az elnök az urnából annyi olyan tag nevét húzta ki, akiket a jogosultak egyike 
sem utasított vissza, amennyi az illető csoportból a bíróság megalakításához 



 332 

szükséges, vagy ha a jogosultak visszautasító jogának kimerülte után a szükséges 
számból még hiányzó tagok neveit az urnából kihúzta: a bíróság tagjainak névsorát 
felolvastatja. 

Póttagok azok lesznek, akiknek nevét az elnök utóljára húzta ki az urnából. 
9. § A tizenkét rendes és a négy póttag névsorának megállapítása után a bíróság 

tagjai az alkotmányvédelmi bizottság elnöke előtt a következő esküt teszik: 
«Esküszöm a mindentudó és mindenható Istenre, hogy bírói tisztemmel járó 
kötelességeimet híven, pontosan, elfogultság és részrehajlás nélkül legjobb 
meggyőződésem és lelkiismeretem szerint, igazságosan és a törvény értelmében 
fogom teljesíteni. Isten engem úgy segéljen.» 

Az eskü letétele után az elnök a bíróságot megalakultnak nyilvánítja. 
10. § Az alkotmányvédelmi bizottság elnökének akadályoztatása esetében az elnök 

helyébe az alkotmányvédelmi bizottság kor szerint idősebb helyettes elnöke lép. 
11. § Az ítélőbíróság a kiválasztott tizenkét rendes tagból áll (7. § első bekezdése). 
Az ítélőbíróság elnökét a korra nézve legidősebb tagjának vezetése alatt saját tagjai 

sorából titkos szavazással maga választja. 
A bíróság elé tartozó kérdések tárgyalásánál a rendes tagokon felül a kiválasztott 

póttagoknak is jelen kell lenniök. Valamelyik rendes tag akadályoztatása esetében 
helyébe a sorshúzás sorrendje szerint az ugyanazon csoportba tartozó egyik póttag 
lép. 

12. § A terhelt esetleges letartóztatásának kérdésében és egyéb előzetes bírói 
intézkedések felől a bíróság megalakulásáig a nemzetgyűlés határoz. A 
letartóztatottat az ítélethozásig az államfoglyokat megillető elbánásban kell 
részesíteni. A határozatok foganatosítása végett a szükséges lépéseket a budapesti 
kir. büntető törvényszék mellett működő kir. ügyészség teszi meg. 

13. § A bíróság megalakulása után a bíróság elnöke megteszi a tárgyalás 
előkészítése végett szükséges intézkedéseket. 

A bíróság tagjai közül háromtagú tanácsot alakít. 
A tanács a nemzetgyűlés vád alá helyező határozatának és a vádlóbiztos 

indítványainak alapul vételével egybegyűjti a tárgyalás előkészítéséhez szükséges 
adatokat és bizonyítékokat s e célból a bírósághoz és más hatóságokhoz 
megkereséseket intézhet; értesíti a vádlottat és a védőt, hogy az ügy iratait nála 
megtekinthetik. A vádlóbiztos, a vádlott és a védő a tanács által kitűzött határidő alatt 
a tárgyalás előkészítése keretében az adatok és bizonyítékok kiegészítését vagy újabb 
adatok és bizonyítékok beszerzését kérheti. E kérelem felől, valamint általában a 
tárgyalás kitűzése előtt esetleg felmerülő minden olyan kérdésben, amely előzetes 
bírói intézkedést tesz szükségessé, a tanács határoz. 

A tárgyalásra előkészített ügy iratait a tanács összefoglaló jelentés kíséretében a 
bíróság elnöke elé terjeszti. 

14. § A bizonyítás felvétele nyilvános szóbeli tárgyaláson történik. 
A vád felől a bíróság a tárgyalás alapján titkos szavazással ítél. 
A bíróság a nyilvánosságot az egész tárgyalásra vagy annak egy részére nézve 

kizárhatja vagy korlátozhatja, amennyiben az állam biztonságának vagy a 
közerkölcsiségnek érdekében elkerülhetetlenül szükséges. 

A vádlott távolléte az eljárást és az ítélethozatalt nem gátolja. 
A bűnösség megállapításához legalább nyolc szavazat szükséges. Egyébként a 

bíróság egyszerű szavazattöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetében az válik 
határozattá, ami a vádlottra nézve kedvezőbb. 

Eljárását a bíróság egyebekben a bűnvádi és a polgári perrendtartás alapelveinek 
figyelembe vételével maga állapítja meg. 
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15. § A bíróság a vádlott bűnösségének és a cselekmény súlyának figyelembe 
vételével belátása szerint a büntető törvényekben ismert bármely büntetést szabadon 
megállapíthat. 

Ezenfelül a bíróság a vádlottat az államkincstár javára belátása szerint 
megállapítandó összeg megfizetésében marasztalhatja, az alkotmány súlyos 
megsértése esetében pedig a vádlott ellen a hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló 
1915:XVIII. törvénycikkben megállapított jogkövetkezményt is kimondhatja. 

Az állam magánjogi igénye felől a bíróság maga határozhat. 
A bíróság ítélete végérvényes. 
16. § A jelen törvény rendelkezései irányadók a legfőbb állami számvevőszék 

elnökének felelősségre vonása esetében követendő eljárásra. Ugyanezen törvény 
rendelkezéseit továbbá alkalmazni kell arra is, akit a nemzetgyűlés, mint a jelen 
törvény életbelépte előtt - habár nem alkotmányos úton - alakult minisztérium tagját, 
vagy mint az 1919. évi március hó 21-ik napja előtt alakult úgynevezett 
népköztársaság elnökét vagy miniszterét az 1848:III. törvénycikk 32. §-ában 
meghatározott valamely cselekmény vagy mulasztás miatt vád alá helyez. 

17. § A miniszterek vagy a legfőbb állami számvevőszék elnöke által nem 
hivatalos minőségükben elkövetett bűncselekmények felett a rendes 
büntetőbíróságok gyakorolják a bíráskodást. 

18. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe. 
E törvény hatályának tartama alatt az 1848:III. törvénycikk 33., 34. és 36. §-a nem 

nyer alkalmazást. 
 
 
II. Vagyoni felelősség 
 
 
1915. évi XVIII. törvénycikk a hazaárulók vagyoni felelősségéről: 

1. § Akit a háború idejében (1912:LXIII. tc. 13. és 28. §) az a nyomatékos gyanú 
terhel, hogy az ellenséghez pártolt és azt kémkedéssel, fegyveres szolgálattal vagy 
másnemű szolgáltatással támogatta, vagy evégből ellenséges csapathoz csatlakozott, 
vagy önként ellenséges területre távozott, annak belföldön található ingó és ingatlan 
vagyonára az állam igényének (2. §) biztosítása végett a kir. ügyészség indítványára, 
akár a polgári, akár a katonai büntetőbíróság hatáskörébe tartozik az elkövetett 
bűncselekmény miatt a bűnvádi eljárás, azonnal - a veszély igazolása nélkül is - a 
végrehajtási törvénynek megfelelő zárlatot kell elrendelni. Az ily zárlatot az 
igazságügyminiszter által külön kijelölendő vizsgálóbíró rendeli el. 

Az 1. bekezdésben említett zárlat elrendelésének, foganatosításának és 
feloldásának részletes szabályait - tekintettel a terhelt házastársának a házassági 
vagyonjogból folyó törvényes igényeire és a terhelttel szemben a törvénynél fogva 
eltartásra jogosultak tartásra is, addig is, míg törvényhozási úton szabályozható nem 
lesz, - a minisztérium rendelettel állapítja meg. 

2. § Aki az 1. §-ban említett cselekménnyel a magyar büntető törvényekben 
meghatározott felségsértés vagy hűtlenség bűncselekményét követi el, a 
cselekményéből keletkező kár, sérelem és egyéb hátrány megtérítéséért - tekintet 
nélkül a hátrány nagyságára és arra, hogy tényleg bekövetkezett-e - a belföldön 
található vagyonával akként felel, hogy az a bűncselekmény elkövetésével 
törvénynél fogva az államra száll. 

Az államnak az 1. bekezdésen alapuló igényét - annak mérve tekintetében is - 
külön perrel kell érvényesíteni. A per kizárólag a budapesti kir. törvényszéknek 
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hatáskörébe és illetékességéhez tartozik. Ilyen perben a budapesti kir. törvényszék öt 
tagból alakított tanácsban határoz. A tanács két tagját a budapesti kir. büntető 
törvényszék bírái közül a budapesti kir. ítélőtábla elnöke jelöli ki. Az eljárásra 
egyebekben a polgári perrendtartás szabályai irányadók. 

3. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe és azt a minisztérium hajtja 
végre. 
 
 
1921. évi XLIII. törvénycikk a hazaárulók vagyoni felelősségéről szóló 1915. évi 
XVIII. törvénycikk kiegészítéséről: 

1. § Amennyiben az 1915:XVIII. törvénycikk értelmében vagyoni felelősséggel 
tartozó személy vagyonához harmadik személy jogával vagy egyébként korlátolt 
tulajdonjog, hitbizomány birtoklása vagy várományosi joga, haszonélvezet vagy 
egyéb korlátolt jog tartozik, ez a jog ugyanazon korlátok közt száll át az államra, 
amint a felelős személyt illette. 

A felelős személynek a felelősségét megállapító bűncselekmény elkövetése után az 
átszállás tárgyára nézve tett lemondó vagy elegendő nyilatkozata vagy más 
rendelkezése az állammal szemben hatálytalan. 

2. § Ha hitbizomány birtoklása vagy várományosi joga az átszállás tárgya, ez a jog 
az államot a felelős személy és az ő ágán hitbizományi utódlásra jogosult akár már 
élő, akár ezután születendő leszármazói életének tartamára illeti meg. Az államnak 
azonban az ő szabad választása szerint joga van a reászállott birtoklási és 
várományosi jog helyett egyszersmindenkorra szóló váltságképen a felelős személy 
birtokában volt hitbizomány állagának egy részét a hitbizományi köteléktől teljesen 
mentesen természetben tulajdonul bármikor átvenni. Ezt a jogát az állam már 
folyamatban lévő perben (1915:XVIII. tc. 2. § 2. bek.) is érvényesítheti. 

A tulajdonul átveendő állag mérvét az államot illető birtoklási és várományosi jog 
valószínű tartamának, vagyoni jelentőségének és az összes egyéb körülményeknek 
figyelembevételével a bíróság (1915:XVIII. tc. 2. §) határozza meg; az államnak jutó 
rész azonban nem lehet kisebb a hitbizományhoz tartozó összes ingó és ingatlan 
vagyon tiszta értékének a felénél. 

Egyebekben a megosztás módozatait - ideértve a vagyon tiszta értékének a 
megállapítását is - az Országos Földbirtokrendező Bíróság állapítja meg annak szem 
előtt tartásával, hogy az államnak jutó részt az állam kívánságához képest 
ingatlanokból, lehetőleg mező- és erdőgazdasági ingatlanokból és tartozékaikból kell 
a gazdasági összetartozóság figyelembevételével kihasítani, az ingóságot ellenben 
lehetőleg a hitbizományban maradó részhez kell számítani. 

A felelős személyt és leszármazóit (1. bek.) az államra szállt birtoklási és 
várományosi jog szempontjából a bűncselekmény elkövetésétől kezdve mint 
érdemetleneket nemlétezőnek kell tekinteni akkor is, ha az állam a reá szállt jogok 
váltságaképen az állag egy részét természetben átveszi. A hitbizomány megmaradó 
részére nézve a birtoklás és az utódlás joga, úgyszintén az állam joga alól a 
megváltás következtében felszabadult várományosi jog a felelős személynek és 
leszármazóinak kizárásával az utódlásra hivatott többi várományost illeti az 
utódlásnak az alapító levélben megszabott rendje szerint. 

A hitbizományi várományosokat az államnak jutó része meghatározásának (2. és 3. 
bek.) kérdésében meg kell hallgatni. Értesítésükre és meghallgatásukra a földbirtok 
helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920:XXXVI. tc. 90. §-a 
irányadó azzal az eltéréssel, hogy az ismeretlen, a távollévő vagy az eljárásban 
egyébként akadályozott várományos nevében nyilatkozattételre jogosult gondnokot 
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az a bíróság nevezi ki, amely előtt az ügy folyamatban van. 
Hitbizományra az 1915:XVIII. tc. 1. §-a alapján elrendelt zárlat esetében a 

zárgondnokot a földmívelésügyi és a pénzügyi miniszter meghallgatása után az 
igazságügyminiszter jelöli ki. A zárgondnok hatáskörének részletes szabályait az 
igazságügyminiszter rendelettel állapíthatja meg. 

3. § A bíróság (1915:XVIII. tc. 2. §) a vagyon átszállásának büntetőjogi 
előfeltételeit is önállóan vizsgálja és a vagyoni felelősség kérdésében a bűnvádi 
eljárás eredményének bevárása nélkül attól függetlenül jár el és határoz. 

A hitbizományhoz tartozó és az államnak jutó ingatlan egy éven belül 
földbirtokpolitikai célokra felhasználandó és elsősorban a rokkantak jöhetnek 
figyelembe a birtok felosztásánál. 

4. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe és alkalmazást nyer azokban az 
ügyekben is, amelyek a jelen törvény életbelépése előtt elkövetett bűncselekmények 
alapján merültek fel, tekintet nélkül arra, hogy az eljárást e törvény életbelépése előtt 
vagy után indították meg. 

Ahol korábbi jogszabály az 1915:XVIII. törvénycikkre hivatkozik, ott e 
törvénycikken felül a jelen törvényt is kell érteni. 

E törvényt a minisztérium hajtja végre. 
 
 
III. Rögtönítélő és gyorsított eljárás 
 
 
1849. évi I. törvénycikk a rögtönitélő hadi s polgári vegyes biróságok felállitása, 
szerkezete, eljárása, - s itéletek alá tartozó esetek meghatározása tárgyában: 

1. § A Honvédelmi Bizottmány felhatalmaztatik, hogy hadi munkálatok, 
táborozások vagy rendes katonai parancsnokságok működése helyén - s általában ott, 
hol a körülmények megkivánnák - rögtönitélő, hadi s polgári vegyes biróságot 
alakittasson. 

2. § Ezen biróság, melly az alább meghatározandó esetekben, úgy katonai, mint 
polgári egyének felett itél, öt tagból fog állani. 

3. § Az elnök lehet akár polgári, akár katonai egyén - a közbirák közül pedig kettő 
mindig polgári, s kettő katonai leend, kiket - az országgyülési testület tagjainak 
kivételével, alkalmas egyénekből, a Honvédelmi Bizottmány nevez - egyszersmind 
egyik vagy másik tagnak törvényes akadályozása esetére a biróságnak helyettesités 
által nyomban lehető kiegészitéséről - valamint a birósági tagok illető napi dijairól is 
gondoskodik. 

4. § Közvádlót, ki a vádlott ellen a közállomány nevében eljár, a Honvédelmi 
Bizottmány nevez. 

5. § A 18 éven alóliak, őrültek és terhes asszonyok kivételével ezen rögtön itélő 
biróság itélete alá tartozik sors és nem különbség nélkül, a magyar haza polgárai és 
lakosai közül, legyen az polgári, egyházi vagy katonai egyén: 

a) Ki a magyar haza, annak polgári alkotmánya, független önállása, s területi 
épsége ellen valósággal fegyvert fog - vagy másokat illy cselekvésre izgat. 

b) Ki az ellenséggel czimborál - annak szabad akaratból - tettleges kényszerités 
nélkül, bármi szolgálatot tesz - kémül szolgál, eleséget, fegyvert, pénzt visz - 
zsoldosokat szerez, utat és ösvényt mutat - irott vagy szóbeli utasitással segedelmére 
van. 

c) Ki az ellenség rendeleteit, intézkedéseit, s csábitó felhivásait ellenállhatlan 
kényszerités közbejötte nélkül - foganatba veszi s terjesztgeti. 
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d) Ki Magyarország katonáját s bármely más polgárát, - ugyszintén bárminemű 
fegyvert, lőport s egyéb hadi szereket az ellenség kezébe szolgáltat. 

e) Ki ellenállhatlan kényszerités közbejötte nélkül az ellenségtől hivatalt vagy 
bárminemü megbizatást elfogad - s annak érdekében működik. 

f) Ki az ország hadseregét, vagy annak osztályát - vagy szolgálatban eljáró 
bármelly hivatalnokát, biztosát, futárát szándékosan tévutra vezeti, ezek müködéseit 
tettleg gátolja, vagy személyeiket utazásaik közben letartóztatja. 

g) Ki az ország seregének, élelemmel, zsolddal, szállásali ellátását, vagy 
továbbszállitását tettlegesen, és szándékosan akadályozza. 

h) Ki az országgyülés, annak határozatai, s rendeletei s intézkedéseinek tettlegesen 
ellenszegül, vagy tettleges ellenszegülésre határozottan izgat. 

i) Ki magánál, tudva, ellenséges katonát vagy kémet rejteget. 
6. § Önként értetik, hogy a törvényhozó test tagjai sem vizsgálat alá, sem pörbe 

nem fogathatnak, ha csak a ház minden előforduló esetre különös felhatalmazást nem 
ád - melly rendelet kiterjesztetik a felsőház mindazon tagjaira is, kik vagy 
személyesen az országgyülés helyén lévén, mint a törvényhozó testület résztvevő 
tagjai tekintetnek, vagy kormányi kiküldetés, és a felház engedelme folytában 
vannak távol. 

7. § Rögtöni rajtakapás esetében az illy bünösök bárki által elfoghatók, - de az 
illető vagy polgári vagy legközelebbi katonai hatóságnak személyes bántalom nélkül 
általadandók. 

8. § A rögtönitélő vegyes biróság eljárása következő: 
a) A vádlott egyén általadása után legfeljebb 24 óra alatt a biróság elébe állitandó. 
b) A biróság azonnal öszveül, s jelen szabályok felolvasása után, a tagok 

egyenként következő esküt tesznek le: "Esküszöm az élő istenre, hogy minden 
kedvezést, félelmet és gyülölséget, s bármi személyes tekintetet félretévén, egyedül a 
vizsgálatból kifejlő okok s erősségek nyomán, s a felolvasott szabályok értelmében, 
benső meggyőződésem szerint szabadon s igazán itélendek". 

c) A biróság az egész eljárásról készitendő rendes jegyzőkönyv vezetésére saját 
tagjai közül jegyzőt választ. 

d) A vádlottnak az általa megnevezendő birósági tag ellen törvényes kifogást tenni 
szabadságában állván, azon esetben, midőn a kifogás alá esett tag alapos okoknál 
fogva itéletileg elmozditatott, a biróság a 3. § értelmében kiegészittetni fog. 

e) Ha a biróság elé való állitás valamelly feladás következtében történik, a feladás, 
és a feladónak neve a vádlottal és védőjével minden esetre és azonnal közöltessék. 

f) A vádlott önmagát védheti, vagy tetszése szerint védőt nevezhet; ha azonban ezt 
a biróság általi felszóllittatásától számitandó 6 óra alatt nem tenné, részére védőt a 
biróság rendel. 

g) A vádlott sem vallomásra, sem bárminemü nyilvántartásra nem 
kényszeritethetik; - ha azonban önként nyilatkozni kiván - ebbeli szabad nyilatkozata 
tulajdon szavaival, az egész biróság jelenlétében, pontosan feljegyeztetik, melly 
előtte felolvastatván, általa, ha kivánná, a biróság valamennyi tagja által pedig 
mindenesetre aláiratik. 

h) A tanuk és pedig elsőben a vádlóé, ugy a vádlotté, mindenkor az összes biróság 
előtt, szemben a vádlottal, a közvádlónak, és a vádlottnak, vagy védőjének 
jelenlétében körülményesen kihallgatandók. 

i) Mind a közvádló, mint a vádlott és annak védője, mind a biróságnak tagjai 
tehetnek a tanuknak kérdéseket. 

k) A tanuknak előadása, és a kérdésekre adott minden felelet azonnal 
feljegyeztetik, s nyomban felolvastatván, a biróság tagjai által aláiratik. 
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l) A tanuk kihallgatása után kivánhat a közvádló bővebb vizsgálatot is, melly miatt 
az eljárás felfüggeszthető, de 12 óránál tovább nem halasztható. 

m) Ellenben, ha a vádlott kivánja az eljárás felfüggesztését azért, hogy ellenpróbáit 
megszerezhesse, a biróság szótöbbséggel fogja meghatározni az időt, meddig az 
eljárás felfüggesztetik, figyelmezve különösen arra, hogy az időnek rövidsége a 
próbák megszerzését lehetetlenné ne tegye. Illy esetben köteles a biró mindent 
elkövetni, hogy a vádlottnak ártatlanságát netalán bebizonyitható ellenpróbák 
megszereztethessenek. 

n) Ha azonban a vádbeli tetten éretett, vagy ha az ellene felhozott és általa meg 
nem gyengitett bizonyitványok olly erősek és nyilvánosak, hogy a vádnak valósága 
kétségtelen, és a személynek ugyanazonossága is bizonyos, a biróságnak joga leend 
az eljárás felfüggesztését teljesen megtagadni. 

o) Ha az eljárás fel nem függesztetett, vagy a felfüggesztési idő lefolytával ismét 
megkezdetett, és a közvádlónak tanui rendesen kihallgattattak a közvádló röviden 
előadja ismét a vádat, annak próbáit, ezután pedig a vádlott vagy védője mondják el 
azt, mit a védelemre szükségesnek látnak, mellyek után a biróság külön szobába 
vonulva okokkal támogatott itéletet hoz, és az itéletet minden tag aláirja. 

p) Az eljárás mindenesetre nyilvános leend. Ha azonban az álladalom érdekében 
felmerülő fontos okok a nyilvános eljárást károsnak mutatnák, a biróság az eljárást 
ezen okok megszüntéig elhalaszthatja. 

q) A vádnak bebizonyitására mulhatatlanul szükséges a vádlottnak a 
körülményekkel öszvehangzó elismerése, vagy ennek hiányában legalább két kifogás 
nélküli teljes hitelü tanunak szinte a körülményekkel egybevágó határozott 
bizonyitása, avagy végre hasonló hitelességü eredeti okiratok. 

r) A vádlottnak akár elmarasztalására, akár teljes felmentésére minden tagnak 
egyhangu beleegyezése szükséges. 

s) Elmarasztalás esetében csak halálos büntetést mondhat a biróság, melly 
mindenkor puskapor és golyó által hajtatik végre - felmentés esetében pedig a vádlott 
azonnal szabadon bocsájtandó. 

t) Ha a vádlott sem el nem marasztaltatott, sem teljesen ártatlannak nem találtatott: 
a köztörvény szerinti rendes biróságnak általadandó. 

u) A rögtönitélő biróság itéletétől sem fellebbvitelnek, sem kegyelemérti 
folyamodásnak helye nem leend, hanem a vádlottra kimondott halálos itélet a 
vádlottnak azonnal kihirdettetik, s 3 óra mulva a biróság egyik tagjának jelentétében 
végrehajtatik. 

v) A végrehajtásnál jelenvolt birótag a biróságnak, melly folyvást együtt van, 
jelentést tesz a végrehajtásról. Ezen szóbeli jelentés is jegyzőkönyvbe igtattatik, s 
ekkép a jegyzőkönyv befejeztetvén, a biróság minden tagja által aláiratik, s az 
igazságügyi ministeriumnak megküldetik. 

y) A rögtönitélő biróság eljárásának minden egyes esetre nézve, az eljárás 
megkezdésétől az itélet végrehajtásáig számitandó háromszor 24 óra alatt teljesen be 
kell fejezve lenni; kivétetnek ezen szabály alól azon esetek, mellyekben az eljárás az 
m) alatti szabály értelmében, avagy a p) pont szerint birói határozat folytán 
ideiglenesen felfüggesztetett. A vádlott kérelmére tett felfüggesztés esetében a 
háromszor 24 óra az eljárás isméti megkezdésétől számittatik. 

z) A rögtönitélő biróság tagjai az ezen törvényben megállapitott szabályoknak 
szoros megtartásáért szigorú felelettel tartoznak, azoknak áthágása esetében az 
igazságyügyi ministerium által kereset alá vétetendvén. 

9. § A fellebb elősorolt vétségi esetekben csak a jelen szabályok értelmében 
mondathatik itélet; minélfogva azokra nézve minden más rendkivül felállitott 
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biróságok, s kiadott rendeletek megszüntetnek. 
10. § Nem-katonai egyének egyéb e szabályokban nem érintett vétségekért a hazai 

köztörvények szerint levén megbüntetendők a hadügyministeriumnak f. év január 28-
ról 121. és 126. sz. a. rögtönitélő haditörvényszék iránt kiadott rendeletei alól 
ezennel kivétetnek. 
 
 
2.060/1915. ME számú rendelet a gyorsított bűnvádi eljárás módositott és 
kiegészített szabályainak életbeléptetéséről: 

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
1912:LXIII. tc. 12. §-ának 4. pontjában nyert felhatalmazás alapján, továbbá az 
1915:XIX. tc. 15. és 16. §-aiban foglalt rendelkezések végrehajtásául a következőket 
rendeli: 

I. A gyorsitott bűnvádi eljárás rendes szabályai 

1. § Amennyiben az 1912:XXXIII. tc. 14. §-a alapján - az 5.491/1914. M. E. szám 
alatt kiadott rendelet, továbbá az 5.735/1914. M. E. szám alatt kiadott rendeletnek 
12. pontja értelmében - a katonai büntetőbiráskodás alá nem esnek, tekintet nélkül a 
terhelt korára, a gyorsitott bűnvádi eljárásnak az igazságügyminiszter által 
megállapított rendes szabályai nyernek alkalmazást: 

1. valamennyi kir. törvényszéknél az 1915:XIX. tc. 16. §-ában felsorolt 
bűncselekmények eseteiben; 

2. az aranyosmaróti, beregszászi, beszterczei, beszterczebányai, brassói, 
csíkszeredai, dési, dévai, eperjesi, erzsébetvárosi, fehértemplomi, fiumei, 
gyulafehervári, karánsebesi, kassai, kézdivásárhelyi, kolozsvári, lőcsei, lugosi, 
marosvásárhelyi, máramarosszigeti, nagybecskereki, nagykikindai, nagyszebeni, 
nyitrai, pancsovai, pécsi, pozsonyi, rózsahegyi, sátoraljaújhelyi, szabadkai, szegedi, 
székelyudvarhelyi, temesvári, tordai, trencséni, újvidéki, zilahi és zombori kir. 
törvényszékek területén lévő polgári büntetőbiróságoknál a 2. §-ban felsorolt 
bűncselekmények eseteiben. 

A gyorsított bűnvádi eljárásnak rendes szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a 
bűncselekményt a jelen rendelet életbelépésének napja előtt követték el, kivéve, ha a 
bűncselekmény miatt rendes eljárást inditottak és ennek során a főtárgyalást 
(járásbirósági ügyben a tárgyalást) már kitüzték. 

2. § Az 1. § 2. pontja értelmében a gyorsitott bűnvádi eljárás rendes szabályai alá 
tartoznak a következő bűncselekmények: 

I. 
A felségsértés (Btk. 126., 127., 130-135. §-ok); a király és a királyi ház tagjainak 

bántalmazása (Btk. 139-141. §-ok); a király megsértése (1913:XXXIV. tc. 2. §); a 
hűtlenség (Btk. 142-149. §-ok, 1912:LXIII. tc. 18.  §); a lázadás (Btk. 152-158., 161. 
§-ok); a hatóságok vagy országgyűlési tagok elleni erőszak (1914:XL. tc. 2. és 11. §-
ok); az alkotmány, a törvény vagy a hatóságok elleni izgatás (Btk. 172., 173. §-ok, 
1912:LXIII. tc. 19. §); a királyság intézményének megtámadása (1913:XXXIV. tc. 3.  
§); az 1912:LXIII. tc. 20. §-ában meghatározott bűncselekmények; a vaspályákon, 
távírdákon (távbeszélőkön) vagy tengeralatti kábelen elkövetett közveszélyű 
cselekmények (Btk. 434-441. §-ok, 1912:LXIII. tc. 21. §, 1888:XXXI. tc. 12. §, 
1888:XII. tc. 5. és 6. §); a fegyveres erő elleni bűntettek és vétségek (Btk. 453., 454., 
455., 456. §-ok, 1912:XXX. tc. 66., 67., 69. §-ok, 1912:LXIII. tc. 22., 23. és 29. §-
ok); a katonai behivási parancs iránt engedetlenségre való csábitás (1890:XXI. tc. 6. 
§); a Btk. 465., 467., 470., 471., 475., 478-481. §-aiban meghatározott hivatali 
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bűntettek és vétségek; az 1912:LXIII. tc. 24., 25. és 26. §-aiban meghatározott 
bűncselekmények; az 1915:XIX. t.-cikben meghatározott bűntettek és vétségek, a 
Btk. 171. §-ában meghatározott felhívás és a Btk. 174. §-ában meghatározott 
feldicsérés, ha a fentebb felsorolt bűncselekmények valamelyikére irányulnak. 

II. 
Amennyiben a közös hadsereg (haditengerészet), a magyar vagy az osztrák 

honvédseg, a magyar vagy az osztrák népfölkelés tényleges szolgálatában álló 
egyéneivel, vagy a tábori csendőrség közegeivel, a csendőrség, a pénzügyőrség és az 
állami erdészeti személyzet kötelékébe tartozó egyénekkel, avagy a 
hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVIII. tc. 4. §-a alapján bevont oly egyénekkel 
szemben követték el, akik katonailag szervezett vasút- vagy távirda- (távbeszélő) 
biztosító szolgálatban, vagy katonailag szervezett határvédő (tengerpartvédő) 
szolgálatban állanak, a következő bűncselekmények: hatóság közege elleni erőszak 
(1914:XL. tc. 4., 5. és 11. §-ok); az ember élete elleni bűntettek és vétségek (278-
283. §-ok, 287. § 2. és 3. bekezdése, 288. §); szándékosan elkövetett testi sértés (Btk. 
301-303., 305-309. §-ok); a Btk. 336. § 5. pontjába és a Btk. 337. §-ába ütköző lopás; 
a rablás (Btk. 344-346. §-ok); a zsarolás (Btk. 350., 351. és 353. §-ok); a Btk. 171. §-
ában meghatározott felhivás, és a Btk. 174. §-ában meghatározott feldicsérés, ha a 
fentebb felsorolt bűncselekmények valamelyikére irányulnak; az 1879:XL. tc. 41. §-
ában meghatározott közcsend elleni és 46. §-ában meghatározott hatóság elleni 
kihágás. 

III. 
Amennyiben a katonai igazgatás használatában vagy üzemében álló dolgon, vagy a 

II. pontban felsorolt egyének veszélyeztetésével, vagy a fegyveres erő érdekének 
megsértésével, vagy végül a hadjárat sikeres eredményének veszélyeztetésével 
követték el, a következő bűncselekmények: a közegészség elleni bűntett és vétség 
(Btk. 314-315. §-ok); a csalás (1908:XXXVI. tc. 50. §, Btk. 380-383. §-ok); más 
vagyonának megrongálasa (Btk. 418-421. §-ok); a gyujtogatás bűntette (Btk. 422-
424., 428. §-ok), a vizáradás okozásának bűntette (Btk. 429-431. §-ok); a hajókon 
elkövetett közveszélyű cselekmények bűntettei (Btk. 434. és 444. §-ok); az 1914: 
XIV. tc. 24. §-ának 7. pontjában meghatározott bűncselekmény; a Btk. 171. §-ában 
meghatározott felhivás, és a Btk. 174. §-ában meghatározott feldicsérés, ha a fentebb 
felsorolt bűncselekmények valamelyikére irányulnak. 

3. § A jelen rendelet 1. §-ának 1. pontja alá eső bűncselekmények eseteiben 
valamennyi kir. törvényszéknél a kir. törvényszéknek öt tagból alakitott tanácsa előtt 
kell megtartani a főtárgyalást. 

Ha a főtárgyalás a jelen rendelet életbelépésének napja előtt már megkezdetett, 
tovább is az eddigi szabályok szerint alakitott tanács jár el. 

4. § Az 1915:XIX. tc. 15. §-a alá eső azokban az ügyekben, amelyekben a 
főtárgyalást már kitűzték, az eddig illetékes kir. törvényszék jár el, az itélőtanácsot 
azonban ily esetben is öt tagból kell megalakitani. 

II. A gyorsitott bűnvádi eljárás rögtönbiráskodási szabályai 

5. § Előzetes kihirdetés után a rögtönbíráskodásnak lehet helye a kihirdetés után 
elkövetett, az 1912:LXIII. tc. 12. §-ának 4. pontjában megjelölt következő 
bűntettekre nézve: a hűtlenségre, a lázadás bűntettére, a gyilkosságra, a szándékos 
emberölésre, a közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűntettre, a rablásra, a 
gyujtogatásra, a vízáradás okozásának bűntettére, a vaspályákon, távirdákon 
(távbeszélőn) vagy hajókon elkövetett közveszélyű cselekmények bűntetteire nézve. 
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A rögtönbiráskodás kihirdetésének ezekben az esetekben is csak akkor van helye, 
ha a felsorolt bűntettek oly fenyegető módon harapóznak el, hogy a katonai fegyelem 
csorbulásának, vagy a közbiztonság veszélyeztetésének, vagy az állam hadierejét 
fenyegető bűncselekmények szélesebbkörü elterjedésének megakadályozása végett 
elrettentő példaadás válik szükségessé. 

Mihelyt a rögtönbiráskodás elrendelésének oka megszünt, főleg ha a 
halálbüntetésnek egy vagy több bűnösön foganatosított végrehajtásával az elrettentő 
példa, már megadatott, a rögtönbiráskodás megszüntetését azonnal ki kell mondani 
és mindig ugyanoly módon ki kell hirdetni, mint a rögtönbiráskodás elrendelését. 

A rögtönbiráskodás kihirdetésének szükségessége, valamint a kihirdetett 
rögtönbiráskodás megszűnése fölött az igazságügyminiszter a belügyminiszterrel és a 
honvédelmi miniszterrel egyetértve határoz. Ugyanők jelölik ki azt a területet és 
azokat a bűntetteket, amelyekre a rögtönítélő eljárás hatályba lép. 

A rögtönitélő eljárásra a gyorsított bünvádi eljárásnak rögtönbiráskodási szabályai 
irányadók. 

III. Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet 1915. évi junius hó 17. napján lép életbe. 
Ettől a naptól kezdve a m. kir. minisztérium által a gyorsitott bűnvádi eljárás 

szabályainak életbeléptetése tárgyában 1914. évi julius hó 27. napján 5.488/1914. M. 
E. szám alatt kiadott rendelet, továbbá a m. kir. minisztérium által a háború esetére 
szóló kivételes intézkedésekről alkotott egyes rendeletek hatályának kiterjesztése 
tárgyában 1914. évi augusztus hó 1. napján 5.735/1914. M. E. szám alatt kiadott 
rendelet 11. pontja, végül a m. kir. minisztérium által ugyane tárgyban 1914. évi 
augusztus hó 14. napján 6.082/1914. M. E. szám alatt kiadott rendelet 3. pontja 
helyébe a jövőre nézve a jelen rendelet rendelkezései lépnek. 
 
 
IV. Népbíráskodás 
 
 
1945. évi VII. törvénycikk a népbíráskodás tárgyában kibocsátott 
kormányrendeletek törvényerőre emeléséről: 

1. § (1) Az ideiglenes nemzetgyűlés ezennel törvényerőre emeli az ideiglenes 
nemzeti kormánynak a népbíráskodás tárgyában kibocsátott következő rendeleteit: 

81/1945. M. E. számú rendelet a népbíráskodásról; kibocsáttatott Debrecenben az 
1945. évi január hó 25. napján, hatálybalépett az 1945. évi február hó 5. napján; 

1440/1945. M. E. számú rendelet a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú 
rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában; kibocsáttatott Budapesten, az 1945. 
évi április hó 27. napján, hatálybalépett az 1945. évi május hó 1. napján; 

5900/1945. M. E. számú rendelet a népbíráskodás körében a távollevő terhelt ellen 
folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegészítése 
tárgyában; kibocsáttatott Budapesten, az 1945. évi augusztus hó 1. napján; 
hatálybalépett az 1945. évi augusztus hó 5. napján; 

6750/1945. M. E. számú rendelet a közhivatalnokok munkafegyelmének 
fokozottabb biztosítása tárgyában; kibocsáttatott Budapesten, az 1945. évi augusztus 
hó 16. napján, hatályba lépett az 1945. évi augusztus hó 19. napján. 

(2) Az előbbi bekezdésben említett rendeletek szövegét ennek a törvénynek I-IV. 
mellékletei tartalmazzák. 
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2. § Felhatalmaztatik az ideiglenes nemzeti kormány, hogy a szükséghez képest a 
törvényerőre emelt fenti rendeleteket az ideiglenes nemzetgyűlés politikai 
bizottságának előzetes hozzájárulásával módosíthassa és kiegészíthesse. 

3. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép hatályba. 

I. számú melléklet az 1945. évi VII. törvénycikkhez 

Az ideiglenes nemzeti kormány 81/1945. M. E. számú rendelete  
a népbíráskodásról: 

Az ideiglenes Nemzetgyűlés által 1944. évi december hó 21. és 22. napjain a 
Debrecenben adott felhatalmazás alapján az ideiglenes nemzeti kormány attól a 
szükségtől vezettetve, hogy mindazok, akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa 
okozói, illetve részesei voltak, mielőbb elnyerjék büntetésüket, - az esküdtbíróságnak 
törvényhozás útján való visszaállításáig a népbíráskodás megvalósítása tárgyában a 
következőket rendeli: 

Általános rendelkezések 

1. § A jelen rendeletben körülírt bűncselekmények az esetben is büntethetők, ha a 
cselekmény a rendelet életbeléptekor már befejeztetett s a cselekmény befejezésének 
időpontjában fennállott törvényes rendelkezések alapján az büntethető nem volt. 

2. § A népbíróság jogköre kiterjed a polgári egyénekre és a fegyveres erő tagjaira, 
ideértve a rendőrséget és a csendőrséget is, valamint a magyar állam területén 
elfogott vagy a magyar államnak kiadott egyénekre, tekintet nélkül azok 
állampolgárságára. 

A magyar állam területén kívül elkövetett bűncselekmény tekintetében, valamint a 
netán kiadatás alá kerülő bármely bűntettessel szemben, a népbíróság jogköre 
mindaddig fennáll, amíg a tettes kiadása elrendelve nincs. 

Jelen rendelet alkalmazásában közalkalmazottnak az 1940. évi XVIII. tc. 3. §-ában 
felsorolt személy tekintendő. 

3. § A népbíróság által kiszabható büntetések: 
1. halál, 
2. fegyház, 
3. börtön, 
4. fogház, 
5. internálás, 
6. vagyonelkobzásig terjedhető pénzbüntetés, 
7. állásvesztés, vagy foglalkozástól való eltiltás, 
8. politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, 
9. a 15/1945. M. E. számú rendelet 19. § 3. bekezdésének a), b), c) pontjaiban 

meghatározott fegyelmi jellegű büntetések. 
A felsorolt büntetések önmagukban főbüntetésként, - a 6-8. pontban felsorolt 

büntetések mellékbüntetésként is alkalmazhatók a népbíróság hatáskörébe utalt 
minden bűncselekmény esetében, akkor is, ha a vonatkozó jogszabály a 6-8. pontban 
felsorolt büntetéseket mellékbüntetésként alkalmazandóknak nem mondja ki. Egy 
ítéletben több mellékbüntetés is kiszabható. 

Az internálás legkisebb tartama hat hó, - leghosszabb tartama kettő év. 
Amennyiben a rendelet büntetésként internálás kiszabását rendeli, annak legkisebb 

tartamát a népbíróság ítéletében megszabja. A megszabott időnek eltelte után 
azonban az internálótáborba utalt csak abban az esetben bocsátható szabadon, ha 
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internálásának tartama alatt példás magatartást tanusított. Ellenkező esetben az 
internálótábor felügyelőhatósága az elítélt fogvatartását további 6 hónapig terjedő 
idővel meghosszabbíthatja. Az internálás leghosszabb tartama ebben az esetben sem 
haladhatja meg a két (2) évet. 

A pénzbüntetés kiszabására, átváltoztatására, behajtására vonatkozóan az 1928:X. 
tc. rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

A népbíróság teljes vagyonelkobzás helyett a vagyon meghatározott hányadának 
elkobzását is kimondhatja. 

A vagyonelkobzást kimondó ítéletet végrehajtás végett közölni kell a területileg 
illetékes pénzügyigazgatósággal, amely a Pénzügyminiszter rendelete szerint jár el. 

Az állásvesztésre ítélt elveszti közhivatalát és közszolgálati állását. 
Nyugdíjigényét, nyug- és kegydíját csak akkor veszti el, ha ezt a népbíróság 
ítéletében kifejezetten kimondja. Az elítélt ellátatlan családtagjait megillető 
nyugdíjigényt a népbíróság fenntarthatja. 

Az állásvesztés vezető állásban levő magánalkalmazottal szemben is kimondható. 
Ennek kimondása nem akadálya annak, hogy az elítélt nem vezető jellegű állást 
tölthessen be. 

A foglalkozástól eltiltott foglalkozását öt évig nem folytathatja abban a helységben 
vagy helységekben, amelyekre nézve ezt a népbíróság ítéletében kimondja. 

4. § A Te. 125. §-a nem alkalmazható. 
5. § A büntetés kiszabásánál a Btk. 91. és 92. §-ai alkalmazhatók azzal, hogy a 

Btk. 92. §-ában foglalt enyhítéseken túlmenően a 3. §-ban felsorolt bármelyik 
enyhébb büntetés is alkalmazható. 

6. § Bűnvádi eljárás a szökésben levő terhelt ellen is lefolytatható az 1921:III. tc. 
12. § 2. bekezdésében foglalt korlátok között azzal, hogy a terheltet nem kell 
hirdetmény útján megidézni, de a tárgyalás kitűzését a terhelt utolsó lakhelyén 30 
nappal előbb szokásos módon meg kell hirdetni. Ennek elmulasztása az eljárás 
megsemmisítésének okául nem szolgálhat. 

7. § A népbíróság által kiszabott halálbüntetés kegyelmi úton életfogytiglani, vagy 
10-15 évig terjedő, határozott tartamú fegyházbüntetésre változtatható át. 

A kegyelmezés joga a Nemzeti Főtanácsot illeti. 
A Nemzeti Főtanács határozatát az Igazságügyminiszter javaslatára hozza meg. 
8. § A büntetés megkezdésére halasztást vagy a megkezdett büntetés 

félbeszakítását az igazságügyminiszter engedélyezheti. 
A még ki nem töltött büntetés elengedése a Nemzett Főtanács hatáskörébe tartozik 

abban az esetben, ha az elítélt büntetésének kétharmad részét nem töltötte ki. 
Ha az elítélt büntetésének kétharmad részét kitöltötte, a még hátralevő büntetés 

elengedése miniszterelnök hatáskörébe tartozik, aki az igazságügyminiszter 
javaslatára határoz. 

9. § Az elévülés tekintetében a Btk. 106. §-a alkalmazandó azzal, hogy az 1941. 
június 21. napja után a fegyverszünet megkötéséig elkövetett cselekményekre az 
elévülés a fegyverszünet megkötésének napjával (1945. január 20.) veszi kezdetét. 

Az 1919. évben és az azután elkövetett ama politikai gyilkosságokra vonatkozólag, 
- amelyek üldöztetését az uralmon volt hatalom megakadályozta - az elévülés csak 
1944. évi december hó 21. napján veszi kezdetét. 

10. § Az 1878:V. tc. első részében foglalt rendelkezések - amennyiben a jelen 
rendelettel nem állanak ellentétben - megfelelően alkalmazandók. 

Különös rész 
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11. § Háborús bűnös az: 
1. aki az 1939. évi háborúnak Magyarországra való kiterjedését, vagy 

Magyarországnak a háborúba mind fokozottabb mértékben történt belesodródását 
vezető állásban kifejtett tevékenységével vagy magatartásával elősegítette, 

vagy azt megakadályozni nem törekedett, bár erre vezető közhivatali állásánál, 
politikai, közgazdasági, közéleti szerepénél fogva módja lett volna, 

2. aki, mint a kormány, országgyűlés tagja, vagy mint vezető állást betöltő 
közalkalmazott, kezdeményezője, vagy, bár a következményeket előre láthatta, 
részese volt olyan határozat hozatalának, amely a magyar népet az 1939. évben kitört 
világháborúba sodorta, 

3. aki a fegyverszünet megkötését erőszakkal vagy befolyásának kihasználásával 
megakadályozni igyekezett, 

4. aki vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyujtott a 
hatalom megszerzésére irányuló lázadáshoz, a hatalom megtartásához vagy aki e 
hatalom megszerzése után kapott kinevezés alapján a nyilas kormányzatban, 
közigazgatásban vagy honvédelem keretében életét fenyegető kényszerű szükség 
nélkül vezető állást vállalt (vezető állás alatt miniszteri, államtitkári, főispáni, 
főpolgármesteri, hadseregparancsnoki, hadtestparancsnoki vagy hasonló fontosságú 
állást kell érteni). 

5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás 
tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette, 
vagy a visszacsatolt területek lakosságával a reábízott hatalommal visszaélve, 
kegyetlenkedett, vagy aki általában felbujtója, tettese vagy részese volt emberek 
törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának. 

12. § Amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, 
a népbíróság által kiszabható legsúlyosabb büntetés: 

a 11. § 1. pontjának első bekezdésében és a 3., 4., 5. pontokban meghatározott 
bűncselekményekre halál, 

a 11. § 1. pontjának második bekezdésében meghatározott bűncselekmény 
esetében tíz (10) évi fegyház, 

a 11. § 2. pontja esetében tizenöt (15) évi fegyház. 
13. § Háborús bűnös az is: 
1. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt 

elmondott beszédben vagy rádió útján a háború fokozottabb mértékben való 
folytatására izgatott, 

2. aki valamilyen katonai jellegű alakulatnak személy vagy vagyontárgy ellen 
elkövetett erőszakos cselekményhez segítséget nyujtott, 

3. aki nem vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget 
nyujtott a hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához, 

vagy aki e hatalom megszerzése után kapott kinevezés alapján a nyilas 
közigazgatásban vagy honvédelem keretében önként a 11. § 4. bekezdésében fel nem 
sorolt egyéb fontos állást vállalt, 

4. aki magyar állampolgár létére a német hadsereg vagy biztonsági szolgálat (SS., 
Gestapo stb.) kötelékébe lépett, 

5. aki valamilyen német alakulatnak a magyarság érdekeit sértő adatokat 
szolgáltatott vagy mint besúgó működött, 

6. aki a háborús hírverés szolgálatában jelentős szellemi munkát végzett. 
14. § Amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, 

a népbíróság által kiszabható legsúlyosabb büntetés: 
a 13. § 1. pontjában meghatározott cselekményre három (3) évi börtön, 
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a 2., 3. pontokban meghatározott cselekményekre kettő (2) évi börtön, 
a 4. pontban meghatározott cselekményre öt (5) évi börtön, 
az 5. pontban meghatározott cselekményre három (3) évi börtön, 
a 6. pontban meghatározott cselekményre egy (1) évi börtön. 
A 13. § 2. pontja esetében, ha az erőszakos cselekmény a sértettnek 20 napon túl 

gyógyuló súlyos testi sértést okozott, a legsúlyosabb büntetés három (3) évi börtön, 
ha pedig a cselekmény a sértett halálát okozta, a legsúlyosabb büntetés tíz (10) évi 
fegyház. 

A 13. § 4. pontja esetében, ha a tettes magyar állampolgárok elleni erőszakos 
cselekményben részes volt, a kiszabható legsúlyosabb büntetés tíz (10) évi fegyház, 
ha magyar állampolgár halálát okozta, vagy a magyar honvédség ellen harcolt, illetve 
fegyveres erőszakkal megakadályozta, hogy egyesek vagy csapatok a vörös 
hadsereghez átálljanak, a legsúlyosabb büntetés halál. 

A 13. § 5. pontja esetében, ha a feljelentés folytán a feljelentett magyar 
állampolgárt megölték, vagy feltehetőleg külföldre hurcolták, a legsúlyosabb 
büntetés tizenöt (15) évi fegyház, ha pedig rendszeresen vagy jutalom ellenében 
működött, a legsúlyosabb büntetés halál. 

15. § Népellenes bűntettben bűnös: 
1. a minisztériumnak, az országgyűlésnek az a tagja vagy az a vezető állást betöltő 

közalkalmazott, ki a nép érdekeit súlyosan sértő jogszabály kezdeményezője volt, 
vagy annak meghozatalában tudatosan résztvett, 

2. aki az 1939. évi szeptember hó 1. napját követő időben közhivatali ténykedése 
során a nép egyes rétegei ellen irányuló törvények és rendeletek végrehajtásában a 
számára előírt ténykedést túlhaladva, olyan tevékenységet fejtett ki, amely a 
személyes szabadságot vagy a testi épséget veszélyeztette vagy sértette, vagy egyes 
személyek vagyoni romlását elősegítette, 

3. az a joghatósággal bíró közalkalmazott, aki következetesen népellenes, fasiszta-
barát hivatali működést fejtett ki. 

16. § Amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, 
a 15. § 1. pontjában meghatározott cselekmény legsúlyosabb büntetése öt (5) évi 

fegyház, 
a 15. § 2. pontjában meghatározott cselekmény legsúlyosabb büntetése három (3) 

évi börtön. 
Ha a 2. pontban meghatározott cselekmény a sértettnek 20 napon túl gyógyuló 

súlyos testi sértést okozott, a legsúlyosabb büntetés öt (5) évi börtön, 
ha pedig az elkövetett testi sértés következtében sértett a Btk. 303. §-ában írt 

sérülést szenvedte, a legsúlyosabb büntetés öt (5) évi fegyház, 
a 15. § 3. pontjában meghatározott cselekmény legsúlyosabb büntetése pedig kettő 

(2) évi börtön. 
17. § Népellenes vétségben bűnös az, 
1. aki a 15. § 2. pontjában írt cselekmények elkövetését megakadályozni nem 

igyekezett, bár ez törvényes hatáskörben módjában állott volna, 
2. aki fasiszta, demokráciaellenes pártban fejtett ki kevésbbé jelentős, de még 

vezető jellegű tevékenységet, 
3. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt, 

rádió útján vagy egyébként, nyilvánosan népellenes vagy demokráciaellenes 
intézkedések meghozatalát sürgette, vagy a meghozottakat feldícsérte, 

4. aki kényszerű szükség nélkül a nép- vagy demokráciaellenes hírverés 
szolgálatába szegődött, 

5. aki fenyegető magatartásával fasiszta (nyilas-, német-, háború-) ellenes 



 345 

vélemény nyilvánítását akadályozta. 
18. § Amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, 

a népbíróság által kiszabható legsúlyosabb büntetés, 
a 17. § 1. pontjában meghatározott cselekményre egy (1) évi fogház, 
a 17. § 2. és 3. pontjaiban meghatározott cselekményekre egy (1) évi internálás, 
a 17. § 4. és 5. pontjaiban meghatározott cselekményekre egy (1) évi fogház. 
19. § A jelen rendeletben felsorolt bűncselekmények hivatalból üldözendők. 

Hatáskör és illetékesség 

20. § A jelen rendelet 11., 13., 15. és 17. §-aiban meghatározott bűncselekmények 
feletti ítélkezés a népbíráskodás elé tartozik. 

A népbíróság hatásköre kiterjed továbbá: 
az 1921. évi III. tc. 1-5. §-aiban, 
az 1930. évi III. tc. 58-59. §-aiban, 
az 1878. évi V. tc. IV. fejezetében, 
az 1878. évi V. tc. 172. §-ának 1. bekezdésében (1912. évi LXIII. tc. 19. §) 

meghatározott bűncselekményekre, 
valamint a jelen §-ban eddig felsorolt bűncselekményekkel összefüggésben levő 

más bűncselekményekre, különösen az 1878. évi V. tc. XVIII., XX., XXI., XXII., 
XXXVI., XXXVII., XXXVIII. és XXXIX. fejezeteiben meghatározott 
bűncselekményekre. 

21. § A 20. § utolsó bekezdésében felsorolt bűncselekményekben az ott megjelölt 
összefüggés nélkül a népbíróság csak abban az esetben bír hatáskörrel, ha a 
cselekmény politikai jellegű és a Bp. szerint illetékes ügyészség vezetője az ügynek 
népbíróság elé viteléhez a népügyészség vezetőjének előterjesztésére hozzájárul. 

22. § A népbíróság a fiatalkorúak ügyében is eljárhat. Fiatalkorúak ügyében az 
1908. évi XXXVI. tc. II. fejezetének IV. Cikkében meghatározott intézkedéseken 
kívül a jelen rendelet 3. §-ában megjelölt büntetések alkalmazásának is helye van, 
mégis azzal az eltéréssel, hogy halálbüntetés nem szabható ki - börtön- vagy 
fegyházbüntetés pedig csak a 15. életévét betöltött fiatalkorúval szemben 
alkalmazható. 

23. § Az illetékességre az 1896. évi XXXIII. tc. II. fejezetében foglaltak irányadók. 
Ha a gyanusított ellen több helyen elkövetett több bűncselekmény gyanúja merül 

fel, úgy az eljáró népügyész a cselekmények és az esetleges bizonyítékok 
megjelölésével az ügyet a gyanúsított lakóhelye szerint illetékes népbíróság mellett 
működő népügyészséghez teszi át további eljárás végett. 

Népügyészség 

24. § A népbíróság előtt a vádat a népügyész képviseli. A népügyészeket és azok 
vezetőit az igazságügyminiszter nevezi ki a bírói és ügyvédi vizsgával vagy szükség 
esetén jogtudori oklevéllel rendelkező egyének közül, a helyi nemzeti bizottság 
ajánlása, illetve meghallgatása után. Az igazságügyminiszter a népügyészeket 
bármikor felmentheti. 

A népügyész működésének tartama alatt, amennyiben még nem kinevezett ügyész, 
a bírákra és ügyészekre felállított I. fizetési csoport 4. fokozatának megfelelő fizetést 
kap. 

A népügyész más kereső foglalkozást nem folytathat. 
A népügyész alkalmazása ideiglenes. Felmentésekor, amennyiben az 

igazságügyminiszter ügyésszé ki nem nevezi, háromhavi fizetést kap végkielégítésül. 
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A népügyész, amennyiben még ügyészi esküt nem tett, a 17/1945. M. E. számú 
rendelet 2. §-ában írt esküt tesz az ügyészség vezetője előtt. 

25. § Az igazságügyminiszter felügyeleti joga tekintetében az 1871. évi XXXIII. 
tc. 5. §-át, illetve a 4600/1899. I. M. számú rendeletet, valamint az azokat kiegészítő 
jogszabályokat kell alkalmazni. 

26. § A népügyész az általa szerkesztett vádiratokat és határozatokat saját maga 
írja alá, s azokat a népügyészség vezetője láttamozza. Láttamozás nélkül határozat, 
vádirat ki nem adható. 

A népügyész az általa aláírt határozatokért a felelősséget saját személyében viseli. 
A láttamozott határozatokért a vezető népügyész is felelős. 

27. § A törvényszék és az ügyészség vezetője együttesen jelöli ki a népügyészség 
segédszemélyzetét a bíróságok és az ügyészség segédszemélyzetének tagjai közül. 

28. § Ugyancsak együttesen jelöli ki a törvényszék és az ügyészség vezetője a 
népügyészség helyiségeit úgy, hogy azok lehetőleg a népbíróság részére kijelölt 
helyiségek közelében legyenek. 

29. § A nyomozás tekintetében a Bp. 83-86. §-ai alkalmazandók. 
30. § A Bp. XII. fejezetében a vizsgálóbíróra megszabott jogok (kötelességek) a 

népügyészt illetik. 
31. § A népügyész feljelentést csak abban az esetben vehet figyelembe, ha abban a 

feljelentő pontos lakcímét feltünteti és azt aláírja. A hiányos vagy hamis név alatt 
tett, nyilván alaptalan feljelentést figyelembevenni nem szabad. 

Szóbeli feljelentésről a népügyész jegyzőkönyvet vesz fel, amely a feljelentő nevét 
és lakcímét, a feljelentés alapját képező tényeket és a vonatkozó bizonyítékokat 
tartalmazza. A jegyzőkönyvet a feljelentővel alá kell iratni. 

A népügyészség előtt tett feljelentés esetében a feljelentő ellen az 1914. évi XLI. 
tc. 20. §-ába ütköző cselekmény miatt eljárást indítani nem lehet. Ez a rendelkezés 
nem érinti a Btk. XIII. fejezetének alkalmazását. 

32. § A 15/1945. M. E. számú rendelet 19. §-ának 2. pontja alapján a népbíróság 
elé utalt ügyeket a népügyészhez kell megküldeni. A népügyész az így áttett 
ügyekben úgy jár el, mint a feljelentésre megindult ügyekben. 

33. § Az előzetes letartóztatást a népügyész rendeli el a Bp. 141. §-ában felsorolt 
esetekben. 

Az előzetes letartóztatás elrendelése ellen felfolyamodásnak helye nincs. 
Amennyiben a népügyész nem állította a terheltet 30 nap alatt ügyének 

letárgyalása végett a népbíróság elé, vagy ugyanezen idő alatt nem nyujtott be 
vádiratot a népbírósághoz, az előzetes letartóztatást meg kell szüntetni, vagy az 
iratokat haladéktalanul a népbíróság elé kell terjeszteni. A népbíróság az előzetes 
letartóztatás fenntartása tárgyában három nap alatt határozni köteles. A népbíróság az 
előzetes letartóztatást a népügyész indítványára 30 nappal meghosszabbíthatja. 
Érdemleges tárgyaláson az előzetes letartóztatás a népbíróság érdemi határozatának 
hozataláig is meghosszabbítható. Az előzetes letartóztatás azonban a népbírósági 
ítélet meghozataláig összesen 6 hónapot nem haladhat meg. 

Amennyiben azonban a népbíróság a vád tárgyává tett valamely bűncselekmény 
tekintetében a vádlott bűnösségét megindokolt közbenszóló határozattal megállapítja, 
úgy az előzetes letartóztatás további 6 hónappal hosszabbítható meg. 

A népbíróság ítéletének kihirdetése után meghosszabbított előzetes letartóztatás az 
ügyben hozandó jogerős határozat hozataláig tart. 

34. § A népügyész vagy vádiratot nyujt be, vagy csekélyebb jelentőségű ügyekben 
a Te. 107., 108. §-ainak megfelelő alkalmazásával terheltet a népbíróság elé állítja. 

35. § Közbenső eljárásnak helye nincs. 
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36. § A védelem tekintetében a Bp. V. fejezete alkalmazandó. 

A népbíróságok 

37. § Minden törvényszéki székhelyen népbíróságot kell felállítani. 
Az igazságügyminiszter ugyanazon népbíróság keretén belül több tanács 

felállítását rendelheti el. 
38. § A népbírósági tárgyalásra a törvényszék vezetője jelöl ki alkalmas helyiséget. 
39. § A népbírósági tanács 5 tagból áll. 
A jelen rendelet hatálybalépésétől számított 8 nap alatt a Magyar Nemzeti 

Függetlenségi Frontba tömörült öt politikai párt (Demokratikus Polgári Párt, 
Független Kisgazdapárt, Magyar Kommunistapárt, Nemzeti Parasztpárt, 
Szociáldemokrata Párt) helyi szervezetei annyiszor 5 tagot hoznak javaslatba, ahány 
tanács felállítását az igazságügyminiszter az illető helyre elrendelte. A főispán a 
tagnévsorok beterjesztésétől számított további 8 napon belül egy-egy rendes és egy-
egy póttagot jelöl ki mindegyik névsorból a helyi nemzeti bizottság javaslata alapján. 
Ekkép a népbíróság tanácsában a felsorolt politikai pártok mindegyike egy rendes és 
egy póttaggal van képviselve. Amennyiben a tanács valamelyik rendes tagja 
akadályozva van, úgy azon párt póttagja hivandó be, amely pártnak tagja az 
akadályozott tag. 

Nem nevezhető ki népbíróként az, aki bűntett, nyereségvágyból elkövetett vétség, 
vagy fasiszta jellegű cselekmény miatt elítéltetett. A jelen rendelet alkalmazása 
szempontjából nem tekintendő büntetett előéletűnek az, aki fasisztaellenes 
cselekmény vagy a zsidótörvényekben meghatározott valamely cselekmény miatt 
ítéltetett el. 

A politikai pártok által beterjesztett névsorhoz csatolni kell a jelöltek írásbeli 
nyilatkozatát, amelyben büntetőjogi felelősségük mellett kijelentik, hogy e 
rendelkezés értelmében büntetlen előéletűek. 

Amennyiben a felállítandó népbíróság székhelyén valamely felsorolt politikai párt 
működést nem fejtene ki, a főispán a felsorolásban nem szereplő más demokratikus 
párt vagy pártok által felajánlott 5 személy közül - ilyen párt hiányában pedig 
pártonkívüli, de politikailag megbízható személyek közül - jelöli ki a hiányzó tagot 
és póttagot, ugyancsak a nemzeti bizottság véleményének meghallgatása alapján. 

A kijelölt népbíró a kijelölést nem utasíthatja vissza. 
A népbíróság tagja vagy póttagja háromhónapi működés után felmentését kérheti a 

főispántól, aki az új tagot és póttagot e §-ban meghatározott eljárással jelöli ki. 
40. § A népbíró tárgyalási naponként az igazságügyminiszter által megállapítandó 

díjat kap. A díjazás összege ezidőszerint tárgyalási naponként 20 P. Tárgyaláson 
kívüli ülésért díjazás nem jár. 

A költségeket - ideértve a helyszínre történő esetleges kiszállással felmerülő 
költségeket - a székhely szerinti törvényhatóság előlegezi az államkincstár helyett. 

41. § Ha mind a rendes, mind a póttag tartósan akadályozva van, a főispán az illető 
párt által ajánlott öt tag közül jelöl ki új tagot és póttagot. 

42. § Az igazságügyminiszter minden tanács mellé szakképzett tanácsvezető bírót 
(továbbiakban: vezető bíró) és helyettes bírót jelöl ki. 

Népbírósági eljárás 

43. § A tárgyalás előkészítése (a vádlott és a tanuk megidézése, a tanács tagjainak 
és póttagjainak értesítése) a vezető bíró feladata. Ugyancsak a vezető bíró jelöli ki a 
székhelyen lévő bíróságok fogalmazói személyzete közül a jegyzőkönyvvezetőt is. 
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44. § A jegyzőkönyv vezetésére a Bp. 331-332., valamint a Te. 113. §-ai 
irányadók. 

45. § A népbírák az első tárgyalás előtt esküt (fogadalmat) tesznek. Az esküt a 
vezető bíró veszi ki. Az eskü szövegére a 45.010/1945. I. M. sz. rendelet 1. §-a 
irányadó. Fogadalomtétel esetén az esküszöveg a 15/1945. M. E. számú rendelet 8. 
§-a 3. bekezdésének megfelelően helyesbítendő. 

46. § A vezető bíró, népbíró, jegyzőkönyvvezető, népügyész kizárására a Bp. VI. 
fejezete irányadó. 

47. § A tárgyalást a vezető bíró vezeti a Bp.-nak a főtárgyalásra vonatkozó 
rendelkezései szerint. 

A vádlotthoz, tanuhoz a vezető bíró kérdései után a népbírák, a népügyész és a 
védő - a tanukhoz ezeken felül a vádlott is intézhet kérdéseket. 

48. § A népbíróság a bizonyítási eljárás teljes lefolytatása előtt a már 
bebizonyítottnak látszó bűncselekmények tekintetében közbenszóló határozattal 
állapíthatja meg a vádlott bűnösségét. Ilyen határozatot - amely az ítélethozatalra 
megállapított eljárással történik - a népbíróság csak abban az esetben hoz, ha a 
vádlott letartóztatásban van és előrelátható, hogy a letartóztatás leghosszabb 
tartamának (6 hónap) lejártáig az összes vád tárgyává tett cselekmények tekintetében 
a főtárgyalás le nem folytatható. A közbenszóló határozatot a népbíróság indokolni 
köteles. 

Közbenszóló határozat alapján a vádlott előzetes letartóztatása csak abban az 
esetben hosszabbítható meg, ha feltehető, hogy az ügyben hozandó ítélet a vádlottat 
legalább egy évi szabadságvesztés büntetéssel fogja sujtani. 

A közbenszóló határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
Az ügyben hozandó ítéletet a népbíróság a közbenszóló határozatra tekintet nélkül 

hozhatja meg. 
49. § A bizonyítási eljárás befejezése után a tanács határozathozatalra vonul vissza. 

A tanácskozás zárt s azon a népbírákon kívül a vezető bíró és a jegyzőkönyvvezető 
vesz részt. 

A tanácskozáson a vezető bíró összefoglalja a tárgyalás eredményét, szakszerű 
felvilágosítást nyujt az alkalmazható törvény-, illetve rendelethelyekről, a kiszabható 
büntetésnemekről és azok mértékéről. A vezető bíró köteles indokolt véleményt 
nyilvánítani abban a kérdésben is, hogy a tárgyalás bizonyítási anyagához képest 
milyen bűncselekmények elkövetése látszik bizonyítottnak. Tilos azonban véleményt 
nyilvánítania a tekintetben, hogy mint ítélőbíró, milyen nemű és mérvű büntetést 
szabna ki. 

A tanács előbb abban a kérdésben határoz, hogy milyen bűncselekmény, illetve 
bűncselekmények bizonyítása állapítható meg. 

A szavazás sorrendjét a népbírák életkora határozza meg akként, hogy legelőször a 
legidősebb, legutoljára pedig a legfiatalabb népbíró szavaz. A vezető bíró nem 
szavaz. 

A bűnösség kérdésében való döntés után a vezető bíró újból felvilágosítást ad a 
népbíráknak arra vonatkozólag, hogy a már megállapított bűncselekményekre milyen 
nemű és mérvű büntetések szabhatók ki. A népbírák a fentírt sorrendben szavaznak a 
kiszabandó büntetés neméről és mérvéről. 

Amennyiben a határozathozatalhoz szükséges három egybehangzó vélemény 
(szavazat) nem alakulna ki, a vezető bíró jogosult két népbíró egybehangzó 
szavazatához csatlakozni. Ettől az esettől eltekintve, a vezető bírónak szavazati joga 
nincs. 

A szavazásról csak abban az esetben kell jegyzőkönyvet felvenni, ha azt a vezető 
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bíró szükségesnek tartja. 
Az ítéletet a vezető bíró szerkeszti a fennálló törvényes rendelkezések szerint. 
50. § Ha a vezető bíró meggyőződése szerint a népbírák határozatukat a törvények, 

illetve a jelen rendelet lényeges intézkedéseinek megsértésével hozták és a határozat 
ellen fellebbezésnek helye nincs, - a vezető bíró borítékba zárt, indokolt 
előterjesztéssel fordulhat a Népbíróságok Országos Tanácsához a vádlott javára. A 
vezető bírónak ezt az elhatározását kinyilvánítania nem szabad s az előterjesztésnek 
halasztó hatálya nincs. 

51. § A népbíróság és a Népbíróságok Országos Tanácsa ítéletét "A magyar nép 
nevében" hozza. 

52. § A bűnvádi perrendtartásban felsorolt eseteken kívül, a jogerőre emelkedett 
ítélet rendelkező része kiadandó a népügyészségnek, az Országos Bűnügyi 
Nyilvántartó Hivatalnak, az elítélt lakhelye szerint illetékes törvényhatósági 
elöljáróságnak, a központi választmánynak és a lakáshivatalnak. 

Fellebbvitel 

53. § A népbíróságnak halálbüntetést, teljes vagyonelkobzást vagy állásvesztést 
kimondó, három évi szabadságvesztés büntetést, 20.000 pengő pénzbüntetést 
meghaladó ítélete ellen az elítélt fellebbezéssel élhet a Népbíróságok Országos 
Tanácsához. 

Az ítélet ellen az elítélt által bármilyen formában vagy elnevezéssel bejelentett 
jogorvoslat fellebbezésnek tekintendő. 

A védőt önálló fellebbezési jog nem illeti meg, kivéve a jelen rendelet 6. §-ában írt 
eljárást. 

A népügyész felmentés miatt, vagy az ítélet súlyosbítása végett minden esetben 
fellebbezéssel élhet. A népügyész által bejelentett fellebbezés alapján az ítélet az 
elítélt javára is megváltoztatható. 

A népügyész az elítélt által bejelentett fellebbezéshez az elítélt terhére 
csatlakozhatik (1928. évi X. t -c. 29. §). 

A fellebbezésre egyébként a Bp. 388. §-a alkalmazandó. 

Népfőügyész 

54. § A Népbíróságok Országos Tanácsa előtt a vádat a népfőügyész vagy 
helyettese képviseli. 

Népfőügyész vagy helyettesei csak bírói és ügyvédi vizsgát tett egyének lehetnek, 
akiket az igazságügyminiszter javaslatára a kormány nevez ki. 

A népfőügyész a bírákra és ügyészekre megállapított III. fizetési csoport 1. 
fokozatának, helyettesei a II. fizetési csoport 1. fokozatának megfelelő illetményben 
részesülnek, amennyiben egyéb közhivatali állásukban magasabb illetményük nincs. 

E rendelet 24., 25. és 26. §-ai a népfőügyészre és helyetteseire megfelelően 
alkalmazandók. 

55. § A népfőügyész a népügyész által bejelentett fellebbezést vagy csatlakozást 
visszavonhatja. 

A népfőügyészre és helyetteseire nézve a főügyészre és helyettesére vonatkozó 
jogszabályok megfelelően alkalmazandók. 

Népbíróságok Országos Tanácsa 

56. § A népbíróságok jogorvoslattal megtámadott ítéleteit a Népbíróságok 



 350 

Országos Tanácsa bírálja felül. 
A Népbíróságok Országos Tanácsa öttagú tanácsokban jár el, a tanácsok számát az 

igazságügyminiszter határozza meg. 
A Népbíróságok Országos Tanácsának székhelye a kormány mindenkori 

székhelye. 
57. § A rendelet 39. §-ában felsorolt mindegyik politikai párt országos vezetősége 

a felállítandó minden egyes tanácsba beküld egy-egy bírói és ügyvédi vizsgát tett, 
büntetlen előéletű (39. § 3. bek.) állandó tanácstagot. Az így megalakult tanács egy 
tagját az igazságügyminiszter a tanács vezetésével megbízza. 

Minden egyes politikai párt a tanácsok számára tekintet nélkül egy póttagot jelöl 
ki. 

A pártok a tanács tagjaiul kijelölt tagok és póttagok megbizatását vissza nem 
vonhatják. 

A kijelölt tanácsvezető tagok és póttagok a Tanács működése alatt a bírákra és 
ügyészekre megállapított III. fizetési csoport 1. fokozatának megfelelő 
illetményekben részesülnek, amennyiben mint köztisztviselők részére magasabb 
illetmény egyébként megállapítva nincs. 

A rendes- és póttagok más kereső foglalkozást nem folytathatnak. 
A tagok és póttagok eskütételére a 45. § megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az 

esküt (fogadalmat) a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke előtt kell letenni. 
58. § A Népbíróságok Országos Tanácsa az elnök vezetése alatt áll, akit az 

igazságügyminiszter nevez ki. Illetményeire nézve az 67. § negyedik bekezdése 
irányadó. 

Az elnök a Népbíróságok Országos Tanácsának ügyvitelével felmerülő teendőket 
végzi (póttagok behívása, ügyek szétosztása, sürgősség elrendelése stb.). 

59. § A Népbíróságok Országos Tanácsának jegyzője az igazságügyminiszter által 
berendelt bíró vagy bírósági fogalmazó. 

60. § A Népbíróságok Országos Tanácsa előtti eljárásra a Bp. és az 1928. évi X. tc. 
33. §-ának rendelkezései megfelelően alkalmazandók azzal, hogy a tanács a 
bizonyítást maga is felveheti, avégett valamelyik bíráját kiküldheti, de a bizonyítás 
felvétele végett bármelyik bíróságot is megkeresheti. A tárgyalásra vagy a bizonyítás 
felvételére az előzetes letartóztatásban lévő vádlottat csak abban az esetben kell 
elővezetni, ha ezt a tanács elrendeli. Egyébként a vádlott és védője a tárgyalásról 
vagy bizonyításfelvételről értesítendő, de az értesítés elmaradása az eljárás 
ismétlésére okul nem szolgálhat. 

61. § A vezető bíró előterjesztése (50. §) tárgyában a tanács zárt ülésben határoz. 
A tanács a következő határozatokat hozza: 
1. az előterjesztést figyelmen kívül hagyja, 
2. bizonyítást rendel el és annak felvételére 
a) tárgyalást tűz ki, 
b) saját bíráját kiküldi, 
c) valamelyik bíróságot megkeresi, 
3. a népbíróság ítéletét feloldja és az ügyet újabb eljárás végett ugyanazon, 
vagy az általa kijelölt más népbírósághoz megküldi, 
4. a népbíróság ítéletét a vádlott javára megváltoztatja. 
A 2. pont b) és c) eseteiben a bizonyítás felvétele után a tanács tárgyaláson határoz. 
62. § A vádlott által bejelentett fellebbezés és a népügyész által bejelentett 

csatlakozás tárgyában a Népbíróságok Országos Tanácsa a Bp. XX. fejezetének II. 
címében foglaltak szerint határoz. 

A Népbíróságok Országos Tanácsa a fellebbezés folytán eléje került ítéletet egész 
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terjedelmében bírálja felül. 

Újrafelvétel 

63. § Az ítélet jogerőre emelkedése után újrafelvételnek van helye. 
Újrafelvételre a Bp. XXI. fejezete megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az elítélt 

terhére újrafelvételnek csak az ítéletnek jogerőre emelkedésétől számított két éven 
belül van helye. 

Vegyes határozatok 

64. § Amennyiben a jelen rendeletből más nem következik, az 1896. évi XXXIII. 
tc. és az azt kiegészítő törvények, illetve rendelkezések megfelelően alkalmazandók. 

65. § E rendeletnek a vagyonelkobzás végrehajtására vonatkozó eljárását a 
pénzügyminiszter rendeleti úton szabályozza. 

66. § E rendelet végrehajtása során felmerülő eljárási és szervezeti kérdéseket az 
igazságügyminiszter rendelettel szabályozza. 

67. § A népügyész a helyi lakáshivatal előtti felhasználás céljára bizonyítványt 
állíthat ki arról, hogy a kérelmező ellen népbírósági eljárás nincs folyamatban. 

68. § Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba. 

II. számú melléklet az 1945. évi VII. törvénycikkhez 

Az ideiglenes nemzeti kormány 1.400/1945. M. E. számú rendelete a 
népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése 
tárgyában: 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. napján adott 
felhatalmazás alapján a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet 
módosítása és kiegészítése tárgyában az ideiglenes nemzeti kormány a következőket 
rendeli: 

1. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek. 

A népbíráskodás körében a büntetések nemei a következők: 
1. halál; 
2. kényszermunka; 
3. fegyház; 
4. börtön; 
5. pénzbüntetés; 
6. vagyonelkobzás; 
7. állásvesztés vagy foglalkozástól való eltiltás; 
8. politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése. 
Az előbbi bekezdés 1-4. pontjában felsorolt büntetési nemek főbüntetések. Az 5-8. 

pontban felsorolt büntetési nemek mellékbüntetések; ezek alkalmazásának helye van 
abban az esetben is, ha alkalmazásukat a bűncselekményre vonatkozó jogszabály 
nem rendeli. A 8. pontban megjelölt mellékbüntetés alkalmazása az elítélés minden 
esetében kötelező. Ugyanazon elítélttel szemben többféle mellékbüntetést is ki lehet 
szabni. 

A halálbüntetést kötél vagy golyó által zárt helyen, de a nyilvánosság kizárása 
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nélkül kell végrehajtani. 
A kényszermunka kiszabható életfogytig vagy határozatlan időre. Ez utóbbi 

esetben az időtartam és a szabadulás feltételei tekintetében a szigorított dologházra 
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. A kényszermunka munkatáborokban 
hajtandó végre. A végrehajtás részletes szabályait az igazságügyminiszter a 
belügyminiszterrel egyetértve állapítja meg. 

A pénzbüntetés kiszabására, átváltoztatására és behajtására vonatkozóan az 
1928:X. törvénycikk rendelkezései megfelelően irányadók. 

A népbíróság teljes vagyonelkobzás helyett a vagyon meghatározott hányadának 
vagy egyes vagyontárgyaknak elkobzását is kimondhatja. 

A vagyonelkobzást kimondó ítéletet végrehajtás végett közölni kell a területileg 
illetékes pénzügyigazgatósággal, amely a pénzügyminiszter rendelete szerint jár el. 

Az állásvesztésre ítélt elveszti közszolgálati állását. Nyugdíjigényét, nyug- és 
kegydíját csak akkor veszti el, ha ezt a népbíróság ítéletében kifejezetten kimondja. 
Az elítélt ellátatlan családtagjait megillető nyugdíjigényét a népbíróság fenntarthatja; 
ebben az esetben a nyugdíjigény megállapításánál az elítéltet úgy kell tekinteni, 
mintha az ítélet jogerőre emelkedésének napján elhalálozott volna. Az állásvesztés 
vezető állásban lévő magánalkalmazottal szemben is kimondható. Ennek kimondása 
nem akadálya annak, hogy az elítélt a jövőben a magánalkalmazás körében nem 
vezető jellegű állást tölthessen be. 

Azt, akit állásvesztésre ítéltek, utóbb - a bíróság ítéletében kimondandó 
rendelkezéshez képest - közhivatalra vagy a magánalkalmazás körében vezető állásra 
egyáltalában nem, illetőleg meghatározott idő tartamára nem lehet alkalmazni. 

A foglalkozástól eltiltott foglalkozását öt évig nem folytathatja abban a 
helységben, vagy helységekben, amelyekre nézve ezt a népbíróság ítéletében 
kimondja. 

Az állásvesztésnek vagy a foglalkozástól való eltiltásnak kimondása maga után 
vonja a Btk. 55. §-ának 3. és 4. pontjában meghatározott következményeket is; 
ezeknek tartamát a bíróság az ítéletben határozza meg. 

Ha a bűncselekmény következtében a sértett vagy jogutódja válságos helyzetbe 
jutott, a népbíróság ítéletében a megfelelő vagyonú vagy jövedelmű elítéltet a nem 
vitás kárnak vagy hányadának megtérítésére kötelezheti; az ezt meghaladó 
magánjogi igény a törvény rendes útján érvényesíthető. 

2. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 6. §-a hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezések lépnek. 

A büntetés kiszabása tekintetében az alábbi szabályok irányadók: 
Halálbüntetés kiszabásának akkor van helye, ha a cselekményre a büntető 

törvények vagy a jelen rendelet halálbüntetést állapítanak meg és ha a cselekmény 
tárgyi súlyával és a vádlott alanyi bűnösségének fokával egyedül a halálbüntetés áll 
arányban. A Bn. 32. §-a alkalmazásának a népbíróság előtti eljárásban nincs helye. 

Ahol valamely cselekményre a jelen rendelet többféle szabadságvesztés büntetési 
nemet állapít meg, a cselekményre megállapított legsúlyosabb szabadságvesztés 
büntetési nem legmagasabb tartamát kell alkalmazni vagy megközelíteni, ha a 
súlyosító körülmények számuk vagy nyomatékuk tekintetében túlnyomóak (Btk. 90. 
§); 

a cselekményre megállapított legenyhébb szabadságvesztés büntetési nemnek a 
jelen rendeletben megállapított legkisebb tartamát kell alkalmazni vagy 
megközelíteni, ha az enyhítő körülmények számuk vagy nyomatékuk tekintetében 
túlnyomóak (Btk. 91. §). 

Ha az enyhítő körülmények annyira nyomatékosak vagy olyan nagy számmal 
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forognak fenn, hogy a cselekményre meghatározott legenyhébb büntetési nemnek a 
cselekményre meghatározott legkisebb tartama is aránytalanul súlyos lenne, a 
cselekményre megállapított legkisebb büntetési nemnek a Btk.-ban megállapított 
legkisebb tartama alkalmazható. Enyhébb büntetési nem alkalmazásának a Btk. 92. 
§-ának felhívásával sincs helye. 

Kényszermunka helyett fegyházbüntetést csak akkor lehet kiszabni, ha a vádlott 
koránál vagy egészségi állapotánál fogva kényszermunkára alkalmatlan. 

3. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 7. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

Kegyelmezési jog gyakorlásának - a közkegyelem esetét kivéve - csak 
halálbüntetés esetében és csak az elítéltnek vagy védőjének kérelmére van helye. 

A halálbüntetés kegyelem útján életfogytig tartó kényszermunkára vagy testi 
alkalmatlanság esetében életfogytig tartó fegyházra változtatható át. 

A kegyelmezés joga a Nemzeti Főtanácsot illeti. 
A Nemzeti Főtanács határozatát az igazságügyminiszter javaslatára hozza meg. Az 

igazságügyminiszter a kegyelmi ügyben javaslatát az iratoknak hozzá érkezésétől 
számított két nap alatt teszi meg a Nemzeti Főtanács a kegyelmi kérvény felett 
érkezésétől számított öt nap alatt határoz. 

Ha a Népbíróságok Országos Tanácsa a halálraítéltet egyhangúlag nem találja 
kegyelemre javaslatba hozhatónak, a kegyelmi kérvényt s továbbterjesztés 
mellőzésével saját hatáskörében maga utasítja el. 

4. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 8. §-a hatályát veszti és helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 

A szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának elhalasztása tekintetében a Bp. 507. 
§-át és 508. §-ának első bekezdését kell alkalmazni. A Bp. 508. §-ának második 
bekezdése és 509. §-a nem alkalmazható. Az elhalasztás felől az igazságügyminiszter 
határoz. 

A szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának félbeszakítását csak újrafelvétel 
esetében (Bp. 453. §) és csak a népbíróság rendelheti el. A Bp. 468. és 513. §-át nem 
lehet alkalmazni. 

5. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 9. §-ának második bekezdése hatályát veszti 
és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Az 1919. évben és azt követően elkövetett azoknak a politikai 
bűncselekményeknek elévülése, amelyeknek emberélet esett áldozatul, úgyszintén a 
sajtó útján elkövetett azoknak a bűncselekményeknek elévülése, amelyeknek 
tényálladékát a jelen rendelet határozza meg, - és amelyek üldözhetését az uralmon 
volt hatalom megakadályozta, az 1944. évi december hó 21. napján veszi kezdetét. 

6. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 11. §-ának 5. pontja helyébe az a 
rendelkezés lép, hogy háborús bűnös az is, 

5. aki a megszállott területek lakosságával vagy a hadifoglyokkal való bánás 
tekintetében a háborúra vonatkozó nemzetközi jogszabályokat súlyosan megsértette 
vagy a visszacsatolt területek lakosságával, a reábízott hatalommal visszaélve, 
kegyetlenkedett, vagy aki általában akár belföldön, akár külföldön felbujtója, tettese 
vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának. 

A 81/1945. M. E. számú rendelet 11. §-a azzal a 6. ponttal egészíttetik ki, hogy 
háborús bűnös az is, 

6. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt 
elmondott beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és 
folyamatos tevékenységet fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy az ország 
háborúba lépése, illetőleg a háboru fokozottabb mértékben való folytatása érdekében 
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a közfelfogást jelentős mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje. 
7. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 12. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 

rendelkezések lépnek: 
A 11. § 1-6. pontjaiban felsorolt cselekményekre főbüntetésként a következő 

büntetéseket lehet alkalmazni: 
a) halál vagy 
b) életfogytig tartó kényszermunka, testi alkalmatlanság esetében életfogytig tartó 

fegyház vagy 
c) kényszermunka, amelynek legrövidebb tartama tíz évnél kevesebb nem lehet, 

testi alkalmatlanság esetében tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegyház. 
8. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 13. §-ának 1. pontja azzal egészíttetik ki, 

hogy az e pont alá eső háborús bűnös az is, aki az ott meghatározott módon a 
háborúba lépésre izgatott. 

A 81/1945. M. E. számú rendelet 13. §-a azzal a 7. ponttal egészíttetik ki, hogy 
háborús bűnös az is, 

7. aki bármilyen formában olyan tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg 
mozdított vagy mozdít elő, amely a népek háború utáni békéjének vagy 
együttműködésének megnehezítésére vagy megbontására, avagy nemzetközi viszály 
előidézésére alkalmas. 

9. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 14. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

A 13. § 1-7. pontjaiban felsorolt cselekményekre főbüntetésként a következő 
büntetéseket lehet alkalmazni: 

a) halál vagy 
b) életfogytig tartó kényszermunka, testi alkalmatlanság esetében életfogytig tartó 

fegyház vagy 
c) kényszermunka, amelynek legrövidebb tartama öt évnél kevesebb nem lehet, 

testi alkalmatlanság esetében öt évtől tizenöt évig terjedhető fegyház vagy 
d) öt évtől tíz évig terjedhető börtön. 
10. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 15. §-a azzal a 4., 5. és 6. ponttal 

egészíttetik ki, hogy népellenes bűntettben bűnös az is, 
4. aki nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt 

elmondott beszédben vagy rádió útján huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és 
folyamatos tevékenységet fejtett ki, amely alkalmas volt arra, hogy a fasiszta és a 
demokráciaellenes irányzatok elterjesztése és megerősítése végett vagy a faji és 
felekezeti gyűlölet felkeltése, illetőleg ébrentartása céljára a közfelfogást jelentős 
mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje; 

5. aki a fasiszta és a demokráciaellenes törekvéseknek vagy a társadalom egyes 
rétegei üldözésének célját szolgáló hivatalos szerv, párt vagy társadalmi szervezet 
besúgójaként működött vagy annak számára adatokat szolgáltatott; 

6. aki a fasiszta és a demokráciaellenes uralmi rendszer hatalmi eszközeinek saját 
céljaira való felhasználásával szemérem, vagyon vagy személyes szabadság elleni 
bűncselekményt követett el. 

11. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 16. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, a 15. 
§ 1-6. pontjaiban felsorolt cselekményekre főbüntetésként a következő büntetéseket 
lehet alkalmazni: 

a) kényszermunka, amelynek legrövidebb tartama öt évnél kevesebb nem lehet, 
testi alkalmatlanság esetében öt évtől tíz évig terjedhető fegyház vagy 
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b) öt évtől tíz évig terjedhető börtön. 
12. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 17. §-a hatályát veszti s helyébe a 

következő rendelkezések lépnek. 
Népellenes bűntettben bűnös az is: 
1. aki a 15. § 2. pontjában meghatározott cselekmények elkövetését 

megakadályozni nem igyekezett, bár ez törvényes hatáskörében módjában állott 
volna; 

2. aki anélkül, hogy evégből vele szemben közvetlenül vagy közvetve kényszer 
alkalmaztatott volna, a németek által Magyarországon szervezett Volksbundba 
tagként belépett, vagy fasiszta, illetőleg demokráciaellenes pártban, szervezetben 
vagy alakulatban tisztséget vállalt, avagy tagként tevékeny működést fejtett ki; 

3. aki - a 11. § 6. pontjának, illetőleg a 15. § 4. pontjának esetét ide nem értve - 
nyomtatványban (bármilyen módon sokszorosított iratban), gyülekezet előtt, rádió 
útján vagy egyébként nyilvánosan népellenes vagy demokráciaellenes intézkedések 
meghozatalát sürgette vagy a meghozottakat feldícsérte; 

4. aki kényszerű szükség nélkül a nép- vagy demokráciaellenes hírverés 
szolgálatába szegődött; 

5. aki magatartásával fasiszta- (nyilas-, német-, háború-) ellenes vélemény 
nyilvánítását akadályozta; 

6. aki a 11., 13., 15. §-ban vagy a jelen §-ban felsorolt cselekmények 
valamelyikére nézve - a Btk. 378. §-ának esetét kivéve - a Btk. 374. vagy 375. §-
ában meghatározott bűnpártolást követ el; 

7. aki tudomással bír arról, hogy valaki a 11. § 5. pontja alá eső cselekménnyel 
kapcsolatos kivégzésnek vagy kínzásnak tettese vagy részese és ezt a hatóságnak 
haladéktalanul fel nem jelenti. 

13. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 18. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

Amennyiben más jogszabály a cselekményre súlyosabb büntetést nem rendel, a 17. 
§ 1-7. pontjaiban felsorolt cselekményekre főbüntetésként két évtől öt évig terjedhető 
börtönbüntetést lehet kiszabni. 

14. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 21. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

A 20. § utolsó bekezdésében felsorolt bűncselekményekben az ott megjelölt 
összefüggés nélkül a népbíróság csak abban az esetben bír hatáskörrel, ha a 
cselekmény politikai jellegű. 

Ha a tekintetben, hogy a cselekmény politikai jellegű-e, a Bp. szerint illetékes 
ügyészségnek és a népügyészségnek álláspontja eltérő, a főügyész dönt. 

15. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 22. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 

A népbíróság a fiatalkorúak bűnügyében is eljár. 
Ha a fiatalkorú a cselekményt élete tizenötödik évének betöltése után követte el, a 

Bn. II. fejezetének IV. Cikkében meghatározott intézkedéseken felül a 3. §-ban 
felsorolt büntetések alkalmazásának is helye van. Halálbüntetést mégis csak akkor 
lehet kiszabni, ha a fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét már 
betöltötte. 

A 3. § 5-7. pontjaiban felsorolt mellékbüntetéseket a tizenötödik életévét még be 
nem töltött fiatalkorúval szemben is alkalmazni lehet. 

A népbíróság előtti eljárásban fiatalkorúval szemben dorgálásnak és 
próbárabocsátásnak nincs helye. 

16. § A jelen rendeletnek az előző §-okban foglalt rendelkezéseit visszaható erővel 
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kell alkalmazni, még pedig a folyamatban levő azokban az ügyekben is, amelyekben 
az eljárást a jelen rendelet hatálybalépéséig jogerősen nem fejezték be. 

17. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 33. §-a akként egészíttetik ki, hogy az 
előzetes letartóztatást a népbíróság is elrendelheti, továbbá, hogy az előzetes 
letartóztatás meghosszabbításának több ízben is helye lehet. 

18. § Budapesten csak egy népbíróság működik, amelynek illetékessége a 
budapesti büntető és a pestvidéki törvényszék területére terjed ki. 

19. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 39. és 41. §-ai hatályukat vesztik és 
helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek. 

A népbírósági tanács hat tagból áll. 
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült öt politikai párt (Független 

Kisgazdapárt, Magyar Kommunistapárt, Nemzeti Parasztpárt, Polgári 
Demokratapárt, Szociáldemokrata Párt) helyi szervezetei, úgyszintén az Országos 
Szakszervezeti Tanács helyi szervezete a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 
nyolc nap alatt annyiszor egy-egy rendes és két-két póttagot jelölnek ki, ahány tanács 
szervezését az igazságügyminiszter elrendelte. A népbírósági tanács a kijelölt rendes 
tagokból alakul meg. A tanács valamelyik rendes tagjának akadályoztatása esetében 
a vezető bíró annak a pártnak (szakszervezetnek) az első póttagját hívja be, amely 
pártnak (szakszervezetnek) tagja az akadályozott személy. A póttag akadályoztatása 
esetében a második póttag behívására kerül a sor; ha pedig ez is akadályozott, új 
beküldésnek van helye. 

Nem járhat el népbíróként az, akit bűntett, nyereségvágyból elkövetett vétség vagy 
fasiszta jellegű cselekmény miatt elítéltek. A jelen rendelet alkalmazása 
szempontjából nem lehet büntetett előéletűnek tekinteni azt, akit fasisztaellenes 
cselekmény vagy az úgynevezett zsidótörvényben meghatározott valamely 
cselekmény miatt ítéltek el. 

A beküldés alkalmával be kell mutatni a tagok és póttagok írásbeli nyilatkozatát, 
amelyben büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy az előbbi bekezdés 
értelmében büntetlen előéletűek. 

Ha a népbíróság székhelyén a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült 
pártok közül valamelyik működést nem fejt ki, a hiányzó tagot és póttagokat a vezető 
bíró sorsolja ki a működő pártok által ajánlott öt-öt személy közül. 

A kijelölt tag és póttag a megbízást nem utasíthatja vissza. 
A népbíróság tagjainak és póttagjainak megbízása három hónapig tart, a megbízás 

azonban megismételhető. 
20. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 49. §-a akként módosíttatik, hogy a vezető 

bíró a bűncselekmény elkövetésének bizonyított voltára nézve csak akkor nyilvánít 
véleményt, ha erre nézve a tanácsnak legalább egy tagja felkéri, továbbá, hogy 
szavazategyenlőség esetében a vezető bíró is szavaz. 

21. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 53. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek. 

A népbíróság ítélete ellen a népügyész az elítélt terhére fellebbezéssel élhet. A 
népügyész által bejelentett fellebbezés alapján az ítélet az elítélt javára is 
megváltoztatható. 

Az elítélt abban az esetben, ha a 11. § 1-6. pontja alá eső cselekmények 
valamelyikében mondták ki bűnösnek, a népbíróság ítélete ellen egyáltalán nem, 
egyéb esetekben pedig csak a halált vagy az öt évet meghaladó 
szabadságvesztésbüntetést kimondó ítélet ellen élhet fellebbezéssel. Az elítélt által az 
ítélet ellen bármilyen formában vagy elnevezéssel bejelentett jogorvoslat 
fellebbezésnek tekintendő. 
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A védő - a 6. §-ban megjelölt eljárás kivételével - csak az elítélt hozzájárulásával 
jelenthet be fellebbezést. A védő egyébként ugyanolyan korlátok között élhet 
fellebbezéssel, mint az elítélt. 

A népfőügyész az elítélt által bejelentett fellebbezéshez az elítélt terhére 
csatlakozhatik (1928:X. tc. 29. §). 

A népbíróság előtti eljárásban a Bp. 388. §-ának utolsó bekezdése nem 
alkalmazható. 

Halálbüntetést kiszabó ítélet ellen bejelentett fellebbezés esetében a népbíróság az 
ügyet az ítélethozataltól számított nyolc nap alatt köteles a Népbíróságok Országos 
Tanácsához felterjeszteni. Az ilyen ítélet szóbeli indokait a kihirdetés alkalmával 
részletesen ki kell fejteni és az ítéletet három nap alatt írásba kell foglalni. A 
Népbíróságok Országos Tanácsa az ügyben az iratoknak hozzá érkezésétől számított 
három nap alatt köteles a lehetőség szerint minél közelebbi tárgyalási határnapot 
kitűzni, illetőleg a bizonyítás kiegészítése tárgyában intézkedni. 

Ha a jelen § a halálbüntetést kimondó ítélet ellen a fellebbezést kizárja és a 
népbíróság a Bp. 497. §-ának megfelelő eljárásban akként határozott, hogy az elítélt 
kegyelemre nem méltó, a halálbüntetést ettől számított két órán belül végre kell 
hajtani. 

Az előbbi bekezdés esetében az ítéletet rövid indokolással együtt azonnal írásba 
kell foglalni. 

22. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 20. és 21. §-a értelmében a népbíróság 
hatáskörébe vont azoknak a szándékos bűncselekményeknek a büntetése, amelyekre 
a büntető törvények fogházbüntetést állapítanak meg, ugyanolyan tartamú börtön, 
mint amilyen tartamú a törvényben megszabott fogházbüntetés. 

23. § Ha alaposan tartani lehet attól, hogy az, akit a népbíróság hatáskörébe tartozó 
bűntett nyomatékos gyanuja terhel, vagyonának vagy vagyonához tartozó dolognak 
elidegenítése vagy elrejtése által a vagyonelkobzás foganatosítását meghiúsítja: a 
népügyészség ingóságaira bűnügyi zárlatot, illetőleg mind ingó; mind ingatlan 
vagyonára biztosítási végrehajtást rendel el. 

A bűnügyi zárlat, illetőleg a biztosítási végrehajtás elrendelése ellen 
felfolyamodásnak helye nincs. 

A bűnvádi eljárás megindítása után szerzett jogot nem lehet az államkincstárral 
szemben érvényesíteni olyan vagyonra, illetőleg olyan vagyontárgyra, melyre a 
bűnügyi zárlatot vagy a biztosítási végrehajtást elrendelték, feltéve, hogy a 
népbíróság utóbb a vagyont, illetőleg a vagyontárgyat elkobozta. 

Egyebekben a bűnügyi zárlat, illetőleg a biztosítási végrehajtás tekintetében a Bp. 
rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

24. § A népbírósági vezetőbírák és népügyészek az igazságügyminiszter által 
megállapítandó pótdíjban részesülnek. 

25. § A jelen rendelet hatálybalépése előtt megalakult népbíróságok működésének 
érvényét nem érinti az a körülmény, hogy megalakításuk a 81/1945. M. E. számú 
rendelet 39. §-ának nem felelt meg; a már működő tanácsok tagjainak számát 
azonban a jelen rendelet hatálybalépésétől számított nyolc nap alatt a 19. § 
értelmében hatra ki kell egészíteni. 

26. § A népbíróság az 1080/1945. M. E. számú rendelet hatálybalépése előtt az 
igazolóbizottságnak a népbíróság elé utaló határozatával a népbírósághoz áttett ügyet 
haladéktalanul visszaküldi az igazolóbizottság elnökének. 

A budapesti népbíróság előtt igazolófellebbezési eljárásban a törvényszéki eljárás 
szabályai irányadók 

27. § A jelen rendelet az 1945. évi május hó 1. napján lép hatályba. 
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III. számú melléklet az 1945. évi VII. törvénycikkhez 

Az ideiglenes nemzeti kormány 5.900/1945. M. E. számú rendelete  
a népbíráskodás körében a távollevő terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a 
közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában: 

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. 
napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. § A népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 3. 
szám) 6. §-a az alábbi rendelkezésekkel egészíttetik ki: 

Ha a főtárgyalás adatai szerint a terhelt olyan cselekményt követett el, amelyre a 
fennálló jogszabályok halálbüntetést állapítanak meg, a terhelt távolléte a 
halálbüntetése kiszabását és a megfelelő mellékbüntetések megállapítását nem 
akadályozza. A terhelt távollétében hozott halálos ítélet ellen az ítélet 
meghozatalakor fellebbezés bejelentésének nincs helye és az ítélet pénzbüntetést, 
illetőleg vagyonelkobzást megállapító részében végrehajtható. A terheltet 
jelentkezése vagy kézrekerülése után haladéktalanul a népbíróság elé kell állítani. A 
népbíróság a terheltet nyilvános tárgyaláson kihallgatja és a kihallgatás 
eredményéhez képest határoz a halálos ítélet fenntartása vagy a Bp. 460-462. §-ai 
szerint tartandó új főtárgyalás elrendelése iránt. Ha a népbíróság a halálos ítélet 
fenntartása mellett dönt, az ítéletet a terhelt előtt haladéktalanul nyilvánosan 
kihirdeti. Az ítélet kihirdetését követő eljárásra ugyanazok a szabályok irányadók, 
mint a terhelt jelenlétében tartott tárgyalás alapján hozott ítélet esetében. 

2. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 24. §-a az alábbi rendelkezésekkel 
egészíttetik ki: 

A közvádló tennivalóinak ellátásával az igazságügyminiszter egyes ügyekben a 
népügyészség szervezetén kívül álló személyt is megbízhat. A megbízott közvádlót e 
megbízatása körében ugyanazok a jogok illetik, mint a népügyészt. A megbízott 
közvádló díjazása iránt az igazságügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve 
esetenként intézkedik. 

3. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a már 
folyamatban levő azokban az ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben első fokon 
érdemleges határozatot nem hoztak. 

IV. számú melléklet az 1945. évi VII. törvénycikkhez 

Az ideiglenes nemzeti kormány 6.750/1945. M. E. számú rendelete  
a közhivatalok munkafegyelmének fokozottabb biztosítása tárgyában: 

A minisztérium az Ideiglenes Nemzetgyűlés által az 1944. évi december hó 22. 
napján adott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. § A 81/1945. M. E. számú rendelet 15. §-a (az 1440/1945. M. E. számú rendelet 
10. §-a) azzal a 7. ponttal egészíttetik ki, hogy népellenes bűntettben bűnös 

7. az a közhivatalnok, aki hivatali kötelességét szándékosan súlyosan megsérti, 
különösen felettes hatóságának törvényszerű szolgálati utasítását nem teljesíti vagy 
rosszhiszeműen nem a kellő időben vagy nem a megszabott módon teljesíti, ha 
ezáltal a demokratikus kormányzat rendelkezéseinek zavartalan végrehajtását 
súlyosan veszélyezteti, vagy az ország népi és demokratikus szellemben való 
újjászervezését lényegesen akadályozza. 

2. § Az 1. §-ban meghatározott bűncselekmény miatt a bűnvádi eljárást csupán az 
illetékes miniszter feljelentésére lehet megindítani. A terhelt előzetes 



 359 

letartóztatásának elrendeléséhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. 
3. § Az 1. §-ban meghatározott cselekményre az 1440/1945. M. E. számú rendelet 

16. §-át nem lehet alkalmazni. 
4. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 
 
1947. évi XXXIV. törvénycikk a népbíráskodással kapcsolatos egyes 
rendelkezésekről: 

 
Anyagi jogi rendelkezések 

1. § (1) Az 1945:VII. törvénycikkel törvényerőre emelt 81/1945. M. E. rendelet - a 
következőkben röviden Nbr. - 3. §-a (az 1440/1945. M. E. rendelet - a 
következőkben röviden Nbnov. - 1. §-a) harmadik bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép: A halálbüntetést zárt helyen, kötél által, ha pedig a kötél 
általi végrehajtás akadályokba ütközik, golyó által kell végrehajtani. A népügyészség 
a kivégzésnél való jelenlétet bármely felnőtt személynek megengedheti. 

(2) A Nbr. 3. §-ának (a Nbnov. 1. §-ának) hatodik bekezdése a következő 
rendelkezésekkel egészíttetik ki: A vagyonelkobzást kimondó határozat az elkobzást 
azokra a vagyontárgyakra is kiterjesztheti, amelyek öröklés vagy élők között létrejött 
ingyenes jogügylet címén az 1944. évi március hó 19. napja után az elkövetőtől 
másra szálltak, úgyszintén azokra a vagyontárgyakra is, amelyeket az elkövető a 
vagyonelkobzás kijátszása céljából az 1919. évi augusztus hó 1. napja után élők 
között létrejött, akár visszterhes, akár ingyenes jogügylettel hozzátartozójára (Btk. 
78. §-a) vagy olyan személyre ruházott át, aki az átruházásnak a kijátszásra irányuló 
célját a szerzéskor ismerte, kivéve, ha az illető vagyontárgyak által érintett 
személynek a vagyonelkobzást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 
harminc nap alatt beadott keresete folytán a polgári bíróság a vagyonelkobzás fenti 
előfeltételeinek hiányát megállapítja. Halálbüntetés kiszabása esetében, úgyszintén, 
ha a kiszabott szabadságvesztés-büntetés öt évet meghalad, a teljes vagyonelkobzás 
kimondása kötelező; a népbíróság azonban az elkobzás alá eső vagyon egy részét az 
elkövető tartásra jogosult hozzátartozói javára, ráutaltságuk esetében, a 
létfenntartásuk biztosításához szükséges mértékben az elkobzás alól mentesítheti. 

(3) A Nbr. 3. §-a (a Nbnov. 1. §-a) a következő rendelkezésekkel egészíttetik ki: A 
népbíróság által elítéltekre nézve a Btk. 43. §-a értelmében alakított 
felügyelőbizottság jogkörében az alábbiak szerint szervezett felügyelőbizottság jár el. 
A felügyelőbizottság elnöke Budapesten a népbíróság elnöke vagy helyettese, 
vidéken a törvényszék elnöke vagy helyettese; tagjai pedig a népügyész, az igazgató 
(felügyelő), valamint a Független Kisgazda-Földmunkás- és Polgári Pártnak, a 
Magyar Kommunista Pártnak, a Nemzeti Parasztpártnak és a Szociáldemokrata 
Pártnak a helyi nemzeti bizottság közbejöttével kiküldött egy-egy tagja. A 
felügyelőbizottságot a jelen törvény hatálybalépésétől számított 30 nap alatt meg kell 
alakítani. 

2. § (1) A Nbr. 5. §-a (a Nbnov. 2. §-a) akként módosíttatik, hogy az említett § 
utolsó előtti bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásának csupán a háborús és 
népellenes bűncselekmények tekintetében van helye, a népbíráskodásra utalt egyéb 
bűncselekmények esetében ehhez képest a Btk. 92. §-ának alkalmazása korlátozás 
alá nem esik. 

(2) A Nbr. 5. §-a (a Nbnov. 2. §-a) az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki: A 
népbíróság által kiszabott fegyház- vagy börtönbüntetésbe a Btk. 94. §-ának 
megfelelő alkalmazásával be kell számítani azt az időt, amely alatt a vádlott háborús 
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vagy népellenes bűncselekmény, illetőleg magatartás címén a bűnvádi eljárást 
megelőzően rendőrhatósági őrizet (internálás) alatt állott. A jelen törvény 
hatálybalépése előtt jogerőre emelkedett határozatban kiszabott szabadságvesztés-
büntetésbe való beszámítás tárgyában az elsőfokon eljárt népbíróság végzéssel 
határoz. 

3. § A Nbr. 6. §-ának és az 5900/1945. M. E. rendelet 1. §-ának helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: A terhelt távolléte sem a tárgyalás megtartását, sem az 
ítélethozatalt és ennek keretében a megfelelő büntetés kiszabását nem akadályozza. 
Ilyen esetben a tárgyalás kitűzését a terhelt utolsó lakhelyén a szokásos módon a 
tárgyalás határnapját harminc nappal megelőzően ki kell hirdetni, ennek elmulasztása 
azonban az eljárás érvényességét nem érint. Ha a terhelt a tárgyaláson meg nem 
jelenik és választott védője nincs, részére hivatalból kell védőt rendelni. A terhelt 
ellen távollétében hozott büntetést megállapító ítélet ellen az ítélet meghozatalakor 
perorvoslat bejelentésének nincs helye és az ítélet a főbüntetést megállapító részének 
kivételével végrehajtható. A terhelt jelentkezése vagy kézrekerítése esetében a Bp. 
460-462. §-ai szerint új tárgyalást kell tartani. 

4. § A Nbr. 8. §-ának (a Nbnov. 4. §-ának) második bekezdése azzal a 
rendelkezéssel egészíttetik ki, hogy a szabadságvesztés-büntetés félbeszakítását az 
igazságügyminiszter a Bp. 507. §-ában és 508. §-a első bekezdésében felsorolt 
okokból megengedheti. 

5. § A Nbr. 11. §-ának 4. pontja, úgyszintén 13. §-a 3. pontjának második 
bekezdése akként módosíttatik, hogy az ott említett vezető, vagy egyéb fontos állás 
elvállalása abban az esetben is háborús bűntett, ha az nem kinevezés, hanem 
megbizatás alapján történt. 

6. § (1) A Nbr. 15. §-a azzal a 8. ponttal egészíttetik ki, hogy népellenes bűnös és a 
Nbnov. 11. §-ában meghatározott büntetéssel büntetendő. 

8. az újjáépítés vagy a jóvátételi kötelezettség szempontjából jelentős üzem felelős 
vezetője vagy önálló intézkedésre jogosult közege, ha jogszabály rendelkezése, 
jogszabályon alapuló hatósági intézkedés vagy a rendes gazdálkodás szabályai 
ellenére, illetőleg szerződéses kötelezettség megszegésével az üzem működését 
korlátozza vagy megszünteti vagy a munkát késedelmesen, hibásan vagy hiányosan 
végezteti és ezáltal az ország újjáépítéséhez, illetőleg a jóvátételi kötelezettség 
zavartalan teljesítéséhez fűződő érdekeket szándékosan súlyosan sérti vagy 
veszélyezteti. 

(2) Vétséget követ el és - a Nbr. 3. §-ában (a Nbnov. 1. §-ában) foglalt általános 
szabályoktól eltérően - öt évig terjedhető fogházzal büntetendő az üzem felelős 
vezetője vagy önálló intézkedésre jogosult közege, ha a felügyelet vagy ellenőrzés 
gyakorlásában tanusított mulasztásával másnak a jelen §-ban meghatározott 
cselekményét lehetővé teszi. 

(3) Vétséget követ el és - a Nbr. 3. §-ában (a Nbnov. 1. §-ában) foglalt általános 
szabályoktól eltérően - öt évig terjedhető fogházzal büntetendő, aki a fentebbi 8. pont 
esetén kívül az ott említett üzem működését a munka abbahagyásával, a munkának 
tervszerűen lassú, hibás vagy hiányos végzésével, rongálással, az üzemhez tartozó 
helyiségbe jogtalan behatolással vagy ott-tartózkodással megzavarja és ezáltal az 
ország újjáépítéséhez, illetőleg a jóvátételi kötelezettség zavartalan teljesítéséhez 
fűződő érdekeket szándékosan súlyosan sérti vagy veszélyezteti. 

(4) A jelen §-ban meghatározott bűncselekmények miatt a bűnvádi eljárást csak 
akkor lehet megindítani, ha azt az üzem tárgya szerint illetékes miniszter - külön 
szakbizottság (32. §) meghallgatása után - közérdekből szükségesnek tartja. 

7. § Bűntettet követ el és két évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki 
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1. akár mint hivatali elöljáró, munkáltató (illetőleg a munkáltató képviselője), akár 
mint az igazoló eljárás során joghátránnyal sújtott személy, az igazolás tárgyában 
hozott jogerős határozatnak nem tesz eleget, illetőleg azt nem hajtja végre, vagy az 
abból folyó jogkorlátozást vagy tilalmat egyéb módon megszegi vagy kijátssza; 

2. mint hivatali elöljáró, munkáltató (illetőleg a munkáltató képviselője) mást 
azért, mert népbírói tisztségével vagy igazolóbizottsági tagságával járó 
kötelezettségét teljesíti, hátránnyal fenyeget vagy sújt. 

8. § A 6. és 7. §-ban meghatározott cselekményekre a Nbr. 1. §-a, úgyszintén a 
Nbnov. 16. §-a nem alkalmazható. 

Hatásköri rendelkezések 
9. § (1) A Nbr. 20. §-a akként módosíttatik, hogy a népbíróság hatásköre az 

1930:III. tc. 57-71. §-ai (az 1934:XVIII. tc. 2-4. §-ai) alá eső valamennyi 
bűncselekményre kiterjed, kivéve, ha az elkövető tényleges katonai szolgálatban áll. 
A népbíráskodásban irányadó különleges anyagi jogszabályok e bűncselekményekre 
nem nyernek alkalmazást. 

(2) Katonai titok kikémlelése vagy elárulása miatt indított ügyben a tárgyaláson 
meg kell hallgatni a honvédelmi miniszter által kijelölt katonai szakértőt. 

(3) Az 1930:III. tc. 94. és 98. §-ai hatályukat vesztik. 
(4) A Nbr. 21. §-ának (a Nbnov. 14. §-ának) második bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: Ha atekintetben, hogy a cselekmény politikai jellegű-e, a 
Bp. szerint illetékes államügyészségnek és a népügyészségnek álláspontja eltérő, a 
népfőügyész dönt. 

 
Szervezeti rendelkezések 

10. § A Nbr. 24. §-a az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki: Az az ügyvéd, aki az 
ügyvédek névjegyzékébe való felvétel előtt népügyészi állást töltött be, e hivatali 
működésének megszüntétől számított három éven át nem képviselhet feleket sem az 
előtt a népügyészség előtt, amelynél működött, sem az előtt a népbíróság előtt, amely 
mellé van rendelve az a népügyészség, amelynek tagja volt. 

11. § A Nbr. 37. §-a az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki:Felhatalmaztatik az 
igazságügyminiszter, hogy a kellő ügyforgalommal nem rendelkező népbíróságokat 
rendelettel megszüntesse és a megszüntetett népbíróság területére más szomszédos 
népbíróság illetékességét kiterjessze, úgyszintén arra is, hogy az ekként 
megszüntetett népbíróságot a felmerülő szükséghez képest rendelettel ismét 
felállíthassa. 

12. § (1) A Nbr. 39. §-ának (a Nbnov. 19. §-ának) első, második, harmadik, 
negyedik és ötödik bekezdései, úgyszintén a Nbr. 42. §-a helyébe az alábbi (2)-(6) 
bekezdésekben foglalt rendelkezések lépnek. 

(2) A népbírósági tanács öt tagból áll. A tanács elnökét (helyettes elnökét) a bírói 
(ügyvédi) képesítésű személyek sorából az igazságügyminiszter jelöli ki, egy-egy 
tagját (póttagját) pedig a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a 
Magyar Kommunista Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt helyi 
szervezetei küldik ki. Csak olyan személy küldhető ki, aki magyar állampolgár, 
harmincadik életévét betöltötte, írni, olvasni tud, szülői hatalom, gyámság, 
gondnokság, vagy csőd alatt nem áll és bűntett, nyereségvágyból elkövetett, vagy az 
1946:VII. törvénycikkben meghatározott vétség miatt büntetve nem volt. 

(3) Az elsőfolyamodású bíróságnál működő azt az ítélőbírót, aki a hivatali 
székhelyén alakított népbírósághoz a népbírósági tanács elnökévé, vagy helyettes 
elnökévé való kijelölésének elfogadható indok nélkül nem tesz eleget, közhivatali 
állásáról lemondottnak kell tekinteni. Az indok elfogadhatósága tekintetében az 
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igazságügyminiszter jogorvoslat kizárásával dönt. Ez a rendelkezés a törvényszék és 
a járásbíróság elnökére nem vonatkozik. 

(4) A jelen törvény hatálybalépésétől számított harminc nap elteltével a 
népbírósági tanácsokba eddig beküldött tagok (póttagok) megbizatása megszűnik. Az 
említett határidő alatt az előbbi bekezdésben felsorolt politikai pártok helyi 
szervezetei - Budapesten a népbíróság elnökének, vidéken a törvényszék elnökének 
megkeresésére - kötelesek annyi tagot (póttagot) kiküldeni, ahány tanács az illető 
népbíróság kebelében működik. Ha valamely párt kiküldési kötelességének 
egyáltalán nem, vagy nem a kellő időben, vagy mértékben tesz eleget, a hiány 
pótlásáról Budapesten a népbíróság elnöke, vidéken pedig a törvényszék elnöke 
gondoskodik akként, hogy a hiányzó tag (póttag) helyett elsősorban a mulasztó párt 
által kiküldött tagok (póttagok) közül kisorsolja a szükséges számú tagot (póttagot). 
A sorsoláson alapuló megbízás hatályát veszti, ha a mulasztó párt kiküldési 
kötelességének utóbb eleget tesz. 

 (5) A beküldő párt a népbírósági tanács tagjának (póttagjának) megbizatását új tag 
(póttag) egyidejű beküldése mellett bármikor visszavonhatja. 

(6) Ahol valamely jogszabály népbírósági tanácsvezető bírót (vezetőbírót) vagy 
helyettes bírót említ, ahelyett a jövőben a népbírósági tanács elnökét, illetőleg 
helyettes elnökét kell érteni. 

13. § A Nbr. 39. §-a (a Nbnov. 19. §-a) az alábbi rendelkezéssel egészíttetik ki: Azt 
a rendes tagot, illetőleg póttagot, aki a tárgyaláson szabályszerű meghívás ellenére 
egyáltalában nem vagy késedelmesen jelenik meg és elmaradását vagy késedelmét 
alapos okkal ki nem menti, úgyszintén aki a tárgyalásról a tanácselnök engedélye 
nélkül eltávozik és ezzel a tárgyalás elhalasztására ad okot, Budapesten a népbíróság 
elnöke, vidéken pedig az illetékes törvényszék elnöke ezer forintig terjedhető 
pénzbírsággal sújtja. Ez intézkedés ellen jogorvoslatnak nincs helye; ha azonban a 
pénzbírsággal sújtott tag (póttag) a határozat közlésétől számított nyolc nap alatt 
mulasztását alapos okkal kimenti, az intézkedést hatályon kívül kell helyezni. 

14. § (1) A Nbr. 57. §-a első és harmadik bekezdésének helyébe az alábbi (2)-(5) 
bekezdésekben foglalt rendelkezések lépnek. 

(2) A Független Kisgazda- Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Kommunista 
Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szociáldemokrata Párt országos vezetősége beküld a 
Népbíróságok Országos Tanácsának minden tanácsába egy-egy bírói (ügyvédi) 
képesítéssel rendelkező, büntetlen előéletű (Nbnov. 19. §-ának harmadik bekezdése) 
állandó tanácstagot. Ha valamely párt kiküldési kötelességének egyáltalán nem, vagy 
nem a kellő időben, vagy mértékben tesz eleget, a hiányzó tagot (póttagot) az 
igazságügyminiszter jelöli ki. A kijelölésen alapuló megbízás hatályát veszti, ha a 
mulasztó párt kiküldési kötelességének utóbb eleget tesz. 

(3) A beküldő párt a tanács tagjának (póttagjának) megbizatását új tag (póttag) 
egyidejű beküldése mellett bármikor visszavonhatja. 

(4) A tanács elnökét - a bírói (ügyvédi) képesítésű személyek sorából - hat hónap 
tartamára az igazságügyminiszter jelöli ki. 

(5) A jelen törvény hatálybalépésétől számított nyolc nap elteltével a Népbíróságok 
Országos Tanácsába a politikai pártok részéről beküldött tagok (póttagok) 
megbizatása megszűnik. Az említett határidő alatt a (2) bekezdésben felsorolt 
minden politikai párt országos vezetősége köteles a Népbíróságok Országos 
Tanácsába egy-egy rendes és egy-egy póttagot beküldeni. 

 
Eljárási rendelkezések 

15. § (1) A Nbr. 33. §-a helyébe az alábbi (2)-(3) bekezdésekben foglalt 
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rendelkezések lépnek. 
(2) A népügyész által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás miatt 

felfolyamodásnak van helye a népbírósághoz, amely a felfolyamodás tárgyában 
három nap alatt határozni köteles. A népbíróság által elrendelt vagy fenntartott 
előzetes letartóztatás rendszerint a tárgyalás kitűzéséig, a tárgyalás kitűzésekor 
elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás pedig a tárgyaláson hozandó 
érdemleges határozatig tart. A népbíróság azonban az előzetes letartóztatást a 
letartóztatás okának megszűnése esetében kérelemre vagy hivatalból bármikor 
megszüntetheti. A népbíróságnak az előzetes letartóztatás tárgyában hozott 
határozata ellen perorvoslatnak csak az alábbi bekezdésben foglalt esetben, 
úgyszintén akkor van helye, ha az előzetes letartóztatás elrendelése, fenntartása vagy 
megszüntetése az ítélet kihirdetése után történt. 

(3) Mihelyt az előzetes letartóztatás tartama három hónapot elér anélkül, hogy az 
ügyben a népbíróság érdemleges határozatot hozott volna, a népbíróság tizenöt nap 
alatt köteles az előzetes letartóztatás további fenntartása kérdésében hivatalból 
határozni. Ha az ügyben vádiratot még nem nyújtottak be, a népügyész köteles az 
iratokat az előbbi rendelkezés értelmében való határozathozatal céljából 
haladéktalanul a népbíróság elé terjeszteni. A népbíróság határozata ellen 
felfolyamodásnak van helye a Népbíróságok Országos Tanácsához. A jelen 
bekezdésben szabályozott eljárást mindannyiszor meg kell ismételni, valahányszor az 
előzetes letartóztatás tartama újabb három hónapot elér. 

(4) A Nbr. 48. §-a hatályát veszti. 
16. § Nbr. 49. §-a (a Nbnov. 20. §-a) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: A 

határozathozatalnál a szavazás sorrendjét a népbírák életkora határozza meg akként, 
hogy legelőször a legidősebb népbíró szavaz. A népbírósági tanács elnöke a népbírák 
után adja le szavazatát. A határozat írásbafoglalása a tanácselnök feladata. 

17. § A Nbr. 50. §-a a jelen törvény hatálybalépését követő harmincadik nappal 
hatályát veszti. Ez a rendelkezés az említett időpontot megelőzően tett előterjesztések 
hatályát nem érinti. 

 
Fellebbvitel 

18. § A népbíráskodás körében a fellebbviteli hatáskör és általában a Bp. szerint a 
felsőbíróságokat megillető hatáskör a rendes felsőbíróságok kizárásával egész 
terjedelmében a Népbíróságok Országos Tanácsát illeti. 

19. § (1) A Nbr. 53. §-a (a Nbnov. 21. §-a) helyébe az alábbi (2)-(5) 
bekezdésekben foglalt rendelkezések lépnek. 

(2) A népbíróság ítélete ellen semmisségi panasznak van helye a törvény lényeges 
rendelkezésének megsértése miatt; ténykérdésben azonban semmisségi panasszal élni 
nem lehet. 

(3) A vádlott által az ítélet ellen bármilyen formában vagy elnevezéssel bejelentett 
jogorvoslat semmisségi panasznak tekintendő. 

(4) A népfőügyész a vádlott által bejelentett semmisségi panaszhoz a vádlott 
terhére csatlakozhatik. (1928:X. tc. 29. §). 

(5) Halálbüntetést kiszabó ítélet ellen bejelentett semmisségi panasz esetében a 
népbíróság az ügyet az ítélethozataltól számított nyolc nap alatt köteles a 
Népbíróságok Országos Tanácsához felterjeszteni. Az ilyen ítélet szóbeli indokait a 
kihirdetés alkalmával részletesen ki kell fejteni és az ítéletet három nap alatt írásba 
kell foglalni. A Népbíróságok Országos Tanácsa az ügyben az iratoknak 
hozzáérkezésétől számított három nap alatt köteles a lehetőség szerint minél 
közelebbi tárgyalási, illetőleg tanácsülési határnapot kitűzni. 
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20. § (1) A Nbr. 60. és 62. §-ai helyébe az alábbi (2)-(5) bekezdésekben foglalt 
rendelkezések lépnek. 

(2) Ha a Népbíróságok Országos Tanácsa a semmisségi panaszt alaposnak találja, 
vagy a bűnvádi perrendtartás értelmében hivatalból figyelembe veendő semmisségi 
okot észlel, a bűnvádi perrendtartás rendes szabályainak megfelelően a népbíróság 
ítéletét megsemmisíti és új eljárást rendel, illetőleg a törvénynek megfelelő 
határozatot hoz. 

(3) Ha a semmisségi panasz elbírálása során a Népbíróságok Országos Tanácsa 
úgy találja, hogy a népbíróság ténymegállapítása hiányos, homályos, az iratok 
tartalmával ellentétben áll, vagy helytelen ténybeli következtetéssel történt: az 
ítéletet hivatalból megsemmisíti és a népbíróságot az észlelt hiányok pótlására és új 
ítélet hozatalára utasítja. Az 1928:X. tc. 33. §-ában foglalt egyéb rendelkezések 
alkalmazásának nincs helye. 

(4) Az előző bekezdések esetében az új eljárást a Népbíróságok Országos Tanácsa 
akár az eljárt, akár más népbíróságra bízza és akként is rendelkezhetik, hogy az új 
eljárásban az eljárt tanács tagjai ne vehessenek részt. 

 (5) A fellebbviteli eljárás tekintetében egyébként a Népbíróságok Országos 
Tanácsa előtt a bűnvádi perrendtartásnak a Kúria előtti eljárásra vonatkozó 
rendelkezései megfelelően irányadók. 

21. § A népbíróság ítélete ellen a jelen törvény hatálybalépése előtt bármilyen 
címen bejelentett perorvoslatot semmisségi panaszként (19. §) kell elbírálni, kivéve 
ha az ügyben a Népbíróságok Országos Tanácsa már tárgyalást tartott. A vezetőbíró 
előterjesztésének (17. §) elintézése tekintetében a Nbr. 61. §-a továbbra is 
alkalmazandó. 

22. § (1) A népfőügyész bármely népbíróságnak jogerős határozata vagy egyéb 
intézkedése ellen, - ideértve a Népbíróságok Országos Tanácsának rendes tanácsa 
által hozott határozatokat vagy tett intézkedéseket, úgyszintén az igazolási ügyekben 
a fellebbviteli eljárás során hozott határozatokat is, - amely jogszabályt sértett, a 
Népbíróságok Országos Tanácsánál a jogegység érdekében perorvoslattal élhet. Ez a 
perorvoslat nincs határidőhöz kötve és nincs felfüggesztő hatálya. Igazolási ügyben 
hozott határozat ellen ily perorvoslatnak csak abban az esetben van helye, ha a 
határozat az igazoló eljárás alá vont személyt állásától vagy jogosítványától 
megfosztotta, illetőleg foglalkozásától eltiltotta (elmozdította). 

(2) A jogegységi perorvoslatot a Népbíróságok Országos Tanácsának evégből 
alakított jogegységi tanácsa intézi el. A jogegységi tanács elnöke a Népbíróságok 
Országos Tanácsának elnöke, akit akadályoztatása esetében az általa kijelölt 
tanácsvezető helyettesít. A tanácsnak az elnökön felül tíz tagja van. A tanács két 
tagját a tanácselnökök közül, többi tagjait pedig a Népbíróságok Országos 
Tanácsának bírái sorából a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke jelöli ki 
akként, hogy a tanácsban a 12. §-ban említett politikai pártok mindegyike két-két 
taggal legyen képviselve. A jogegységi tanácsot a jelen törvény hatálybalépésétől 
számított 15 nap alatt meg kell alakítani. 

(3) Az eljárás tekintetében a Bp. 442. §-a megfelelően irányadó azzal a 
kiegészítéssel, hogy ha a törvénysértés a vádlott javára szolgált, a jogegységi tanács a 
határozatot megsemmisítheti és az ügyet az alsó fokon eljárt népbírósághoz 
utasíthatja. Ilyen határozat hozatalának csupán a jogegység érdekében perorvoslattal 
megtámadott határozat jogerőre emelkedésétől számított négy év alatt van helye. 

(4) Az igazolási ügyben hozott, állásvesztést vagy nyugdíjazást kimondó határozat 
megsemmisítése alapján az igazoló eljárás alá vont személy semmiféle anyagi igényt 
nem támaszthat arra az időre, amely alatt a határozat következtében szolgálatot nem 
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teljesített. 
23. § (1) Ha a Népbíróságok Országos Tanácsának rendes tanácsai elvi kérdésben 

eltérő határozatokat hoztak és a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke vagy az 
igazságügyminiszter a vitás elvi kérdés egyöntetű eldöntésének biztosítását a jövőre 
nézve szükségesnek tartja, a vitás elvi kérdést a Népbíróságok Országos Tanácsának 
jogegységi tanácsa jogegységi döntvénnyel dönti el. 

(2) Ha a Népbíróságok Országos Tanácsának valamelyik tanácsa elvi kérdésben el 
kíván térni az előbbi bekezdés értelmében hozott jogegységi döntvénytől, vagy ha 
akár a Népbíróságok Országos Tanácsának elnöke, akár az igazságügyminiszter a 
jogegységi döntvény megváltoztatását szükségesnek tartja, a vitás elvi kérdést a 
Népbíróságok Országos Tanácsának teljes ülése teljes ülési döntvénnyel dönti el. 
Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha teljes ülési döntvénytől való eltérésnek 
vagy ilyen döntvény megváltoztatásának szüksége merül fel. 

(3) A Népbíróságok Országos Tanácsa jogegységi tanácsának és teljes ülésének 
döntvényeit a Népbíróságok Országos Tanácsának jogegységi tanácsa és rendes 
tanácsai mindaddig követni kötelesek, amíg azokat a Népbíróságok Országos 
Tanácsának teljes ülése teljes ülési döntvénnyel meg nem változtatja. A döntvények 
kötelező hatálya a Magyar Közlönyben való közzétételüket követő tizenötödik napon 
kezdődik. 

(4) Egyebekben a Kúria jogegységi és teljes ülési döntvényeinek hozatalára 
vonatkozó jogszabályokat a Népbíróságok Országos Tanácsának jogegységi és teljes 
ülési döntvényeinek hozatalára megfelelően alkalmazni kell. 

24. § (1) A vagyonelkobzás kimondása végett a bűnvádi eljárást olyan esetben is 
meg kell indítani, ha a háborús vagy népellenes bűncselekmény elkövetője halál, 
elévülés vagy más ok miatt nem vonható felelősségre. 

(2) Az eljárásra a Bp. 477. §-ában foglalt rendelkezéseket a népbírósági eljárásból 
következő eltérésekkel kell alkalmazni. 

25. § Bűnügyi zárlat, illetőleg biztosítási végrehajtás elrendelésének (Nbnov. 23. §-
a) abban az esetben is helye van, ha attól lehet alaposan tartani, hogy a 
vagyonelkobzás foganatosítását az elkobzás alá eső vagyon elidegenítése vagy 
elrejtése által nem a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személy, hanem más 
fogja meghiúsítani. 

 
Az 1946: VII. törvénycikk kiegészítésére vonatkozó rendelkezések 

26. § A demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 
1946:VII. tc. 4. §-ának rendelkezései alá esik annak cselekménye is, aki két vagy 
több személy jelenlétében olyan valótlan tényt állít vagy híresztel, amely alkalmas 
arra, hogy a közrendet vagy a köznyugalmat zavarja, illetőleg az ország külpolitikai 
érdekeit veszélyeztesse avagy a gazdasági helyzetet károsan érintse. Az előbbi 
rendelkezés alá esik annak cselekménye is, aki való tényt az előbb megjelölt módon 
azzal a szándékkal állít vagy hiresztel, hogy a közrendet vagy a köznyugalmat 
zavarja, illetőleg az ország külpolitikai érdekeit veszélyeztesse, avagy a gazdasági 
helyzetet károsan érintse. 

27. § Az 1946: VII. törvénycikkben meghatározott bűncselekményekre - ideértve 
az előbbi §-ban meghatározott bűncselekményt is - a Btk. 7. §-ának rendelkezéseit 
alkalmazni kell. 

28. § A Nbr. 31. §-ának utolsó bekezdésében foglalt az a rendelkezés, amely 
szerint a népügyészség előtt tett feljelentés miatt a feljelentő ellen az 1914:XLI. tc. 
20. §-ába ütköző cselekmény miatt eljárást indítani nem lehet, az 1946:VII. 
törvénycikkben meghatározott bűncselekményekre vonatkozó feljelentés 
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tekintetében nem nyer alkalmazást. 
29. § Az 1946:VII. törvénycikkben meghatározott bűncselekménnyel 

összefüggésben elkövetett - akár népbíráskodásra utalt, akár pedig a rendes bíróságok 
hatáskörébe tartozó - bűncselekmények tekintetében szintén az említett tc. 11. §-a 
szerint alakított külön tanács jár el. Ezt a rendelkezést a folyamatban levő ügyekben 
is alkalmazni kell. 

 
A kegyelmezésre vonatkozó rendelkezések 

30. § (1) A köztársasági elnök a kormánynak az igazságügyminiszter javaslata 
alapján tett előterjesztésére a Nbr. 7. §-ában (a Nbnov. 3. §-ában) meghatározott 
korlátozásokra tekintet nélkül egyéni kegyelemben részesítheti azokat, akik a 
népbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt elítéltettek vagy akik ellen 
ilyen bűncselekmény miatt kell eljárást indítani vagy folytatni. 

(2) A köztársasági elnök a kormánynak az igazságügyminiszter javaslata alapján - 
a honvédségi igazoló bizottságok által elbírált ügyekben pedig a honvédelmi 
miniszter javaslata alapján - tett előterjesztésére egyéni kegyelem útján elengedheti 
az igazoló eljárás során megállapított joghátrányokat is. 

 (3) Az igazoló eljárás során kimondott feddéshez, áthelyezéshez, előléptetésből 
kizáráshoz és vezetőállásra alkalmatlanná nyilvánításhoz fűződő joghátrányokat a 
kormány az illetékes miniszter előterjesztésére, a határozat jogerős emelkedésétől 
számított három év eltelte után elengedheti. 

 
A Németországba áttelepülésre kötelezett személyekre vonatkozó rendelkezések 
31. § (1) A Németországba áttelepülésre kötelezett személlyel szemben a 

népbíráskodás körében öt évet meg nem haladó tartamban kiszabott 
szabadságvesztés-büntetés végrehajtását az igazságügyminiszter az elítéltnek az 
áttelepítésre hivatott hatóság rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan határozatlan 
időre elhalaszthatja vagy félbeszakíthatja. Ha az ilyen személy az ország területére 
utóbb visszatér, az elhalasztás, illetőleg félbeszakítás hatályát veszti és a büntetés 
végrehajtását haladéktalanul foganatba kell venni. 

(2) Az áttelepülésre kötelezett személlyel szemben a népbíráskodásra tartozó olyan 
cselekmény miatt elrendelt előzetes letartóztatás, amely miatt ötévi 
szabadságvesztés-büntetésnél súlyosabb büntetés előreláthatólag nem lesz 
kiszabható, nem akadályozza, hogy őt az áttelepítésre hivatott hatóság rendelkezésére 
bocsássák. Ilyen esetben az előzetes letartóztatást a jelen rendelkezésre utalással, a 
bűnvádi eljárást pedig a Bp. 472. §-ának megfelelő alkalmazásával meg kell 
szüntetni. 

 
Záró rendelkezések 

32. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról az 
igazságügyminiszter gondoskodik. A 6. § utolsó bekezdésében említett külön 
szakbizottság megalakítása iránt az illetékes miniszter az igazságügyminiszterrel 
egyetértve rendelkezik. 
 
 
1957. évi 34. törvényerejű rendelet a népbírósági tanácsokról és a bírósági 
szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról: 

A gyorsított eljárás, valamint a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának 
ítélkezése hatékonynak bizonyult a politikai indító okokból elkövetett, illetőleg 
politikai célzatú bűncselekmények elbírálása során. Ezért az ellenforradalmárok 



 367 

elleni további következetes küzdelem, az ellenforradalmi elemek végleges 
felszámolása, valamint általában a közrend és a közbiztonság fenntartása, a 
szocialista törvényesség további megszilárdítása érdekében - a dolgozók 
kívánságára - a fővárosi bíróságon és a megyei bíróságokon is indokolt a gyorsított 
eljárás szabályai szerint ítélkező népbírósági tanács felállítása. 

A vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, továbbá a távközlés rendes 
működése vagy biztonsága sérelmére elkövetett bűntettek miatt folyó eljárásban a 
bírói illetékességre, az állam érdekeit különösen sértő bűntettekben pedig a védő 
közreműködésére vonatkozó szabályok nem felelnek meg a jelenlegi 
követelményeknek. 

Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet alkotja. 
 

I. fejezet 
A népbírósági tanácsokra vonatkozó rendelkezések 

Szervezeti rendelkezések 

1. § (1) A budapesti fővárosi bíróságon és a megyei bíróságokon népbírósági 
tanácsot kell felállítani. 

(2) A fővárosi és a megyei népbírósági tanács (a továbbiakban: megyei 
népbírósági tanács) tanácsvezetőből és két népbíróból áll. 

(3) A megyei népbírósági tanács tanácsvezetőjét a fővárosi, illetőleg a megyei 
bíróság elnöke a szakképzett bírák közül jelöli ki. 

2. § (1) A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságán népbírósági tanács 
működik. 

(2) A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának népbírósági tanácsa (a 
továbbiakban: a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa) tanácsvezetőből és négy 
népbíróból áll. 

(3) A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának vezetőjét a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke a szakképzett bírák közül jelöli ki. 

3. § (1) A népbírákat a Népköztársaság Elnöki Tanácsa - határozatlan időre - 
választja. 

(2) Népbíróvá választható minden olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár, 
akinek választójoga van és 30. évét betöltötte. 

(3) A népbírák jogállása a fővárosi, megyei bíróság, illetőleg a Legfelsőbb 
Bíróság bíráinak jogállásával azonos. 

A megyei népbírósági tanács hatásköre 

4. § (1) Ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, a szükséges bizonyítékok 
rendelkezésre állanak és az ügyész - a legfőbb ügyész utasítására - indítványozza, a 
megyei népbírósági tanács jár el az alábbi bűntettek esetében: 

a) Népköztársaság vagy a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés (BHÖ 
1. pont) és az erre irányuló szövetkezés (BHÖ 8. pont), 

b) lázadás (BHÖ 17-24. pont), 
c) robbanóanyag, illetőleg lőfegyver vagy lőszer engedély nélküli tartásával stb. 

[BHÖ 33. pontjának (1) bekezdése és 34. pontjának (1) bekezdése], továbbá 
robbanóanyag használatával, illetőleg lőfegyver jogtalan használatával [BHÖ 33. 
pontjának (3) bekezdése és 34. pontjának (3) bekezdése] elkövetett bűntett, 

d) hűtlenség (BHÖ 35., 37-40. pont), 
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e) vizet, gázt vagy villamosságot szolgáltató közérdekű üzemnek, vagy a 
közönség életszükségletének ellátására szolgáló közérdekű nélkülözhetetlen 
üzemnek, továbbá nyilvános közlekedési üzemnek vagy a honvédelem céljára 
szolgáló üzemnek szándékos megrongálásával elkövetett bűntett, továbbá annak a 
cselekménye, aki ilyen üzem területére való jogtalan behatolással vagy ott-
tartózkodással vagy más módon az üzem működését szándékosan megzavarja 
[BHÖ 73. pontja (1) bekezdésének e törvényerejű rendeletben kiemelt tényállásai], 
vagy aki ilyen cselekményre izgat, vagy mást ilyen cselekmény elkövetésére felhív 
[BHÖ 73. pont (2) bekezdése]; a jelen pontban említett bűntettek esetében azonban 
csak akkor jár el, ha a cselekmény tömeges munkabeszüntetésre irányult vagy 
egyébként nagy veszéllyel fenyegetett, 

f) gyújtogatás (BHÖ 162-164. pont), 
g) közlekedés veszélyeztetésével elkövetett szándékos bűntett (BHÖ 172. pont), 
h) gyilkosság és szándékos emberölés (BHÖ 349, 351. és 352. pont), 
i) fosztogatás (betöréses lopás: BHÖ 427. pontjának c) alpontja), 
j) rablás (BHÖ 433-437. pont) bűntette. 
(2) az (1) bekezdés f), i) és j) pontjában felsorolt bűntettek esetében az ügyész 

arra tekintet nélkül emelhet a megyei népbírósági tanács előtt vádat, hogy a 
cselekményt személyi vagy társadalmi tulajdon sérelmére követték el. 

A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának elsőfokú hatásköre 

5. § (1) A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa bármely bűnügyben elsőfokú 
bíróságként jár el, ha a Legfelsőbb Bíróság elnöke az ügyet a Legfelsőbb Bíróság 
népbírósági tanácsának hatáskörébe vonja, vagy ha a legfőbb ügyész ott emel vádat. 

(2) Ha az (1) bekezdés alapján a Legfelsőbb Bíróság elsőfokon olyan bűntett 
miatt jár el, amelynek elkövetésében polgári és katonai személy vett részt, a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke az ügyet - annak jellegéhez képest - akár a Legfelsőbb 
Bíróság népbírósági tanácsához, akár a Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumának 
tanácsához (24. §) utalhatja. 

A megyei népbírósági tanács illetékessége 

6. § Az eljárásra az a megyei népbírósági tanács is illetékes, amelynél az ügyész 
az eljárás lefolytatását indítványozza. 

A büntető perrendtartás szabályainak alkalmazása 

7. § A népbírósági tanács előtti eljárásban az 1954. évi V. törvénnyel és az 1957. 
évi 8. törvényerejű rendelettel módosított 1951. évi III. törvény (Bp.) rendelkezéseit 
az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 

Gyorsított eljárás 

8. § (1) Az ügyész vádirat mellőzésével a terheltet a megyei népbírósági tanács 
elé állíthatja. Ebben az esetben a megyei népbírósági tanács az ügy tárgyalására 
nem tűz határnapot s idézéseket sem bocsát ki; a tanúk és szakértők előállításáról, 
valamint a szükséges egyéb bizonyítékoknak a megyei népbírósági tanács elé 
tárásáról az ügyész gondoskodik. Az ügyész a vádat a tárgyaláson szóval terjeszti 
elő. 
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(2) Ha az ügyész vádiratot nyújt be, a tárgyalást a lehető legrövidebb időn belül 
meg kell tartani. Ilyen esetben a Bp-nek az előkészítő ülésre és a tárgyalás 
kitűzésének határidejére vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 

9. § (1) A megyei népbírósági tanács hatásköre kiterjed a terhelt valamennyi 
bűncselekményére abban az esetben is, ha ezek közül egyes bűntettek egyébként a 
4. § rendelkezései alá nem esnek. 

(2) Összefüggés alapján sem járhat el a megyei népbírósági tanács azzal a 
személlyel szemben, aki a népbírósági tanács hatáskörébe utalt bűntettet nem 
követett el. 

10. § Ha a legfőbb ügyész a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa előtt emel 
vádat [5. § (1) bekezdés] és gyorsított eljárás lefolytatását indítványozza, a 8-9. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A fellebbezés elbírálása 

11. § A megyei népbírósági tanács határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket a 
Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa bírálja el. 

12. § (1) A megyei népbírósági tanács határozata ellen bejelentett fellebbezés 
esetén a Bp. 190. §-ának (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az 
ítélet kézbesítése esetén a fellebbező fellebbezésének részletes indokolását a 
kézbesítéstől számított három nap alatt terjesztheti elő. 

(2) A megyei népbírósági tanács határozata ellen irányuló fellebbezési eljárásban 
a Bp. 195. §-a (2) és (3) bekezdésének határidőket megállapító rendelkezései nem 
alkalmazhatók; ehhez képest a fellebbezési tárgyalást a legrövidebb időn belül meg 
kell tartani. 

13. § (1) Bármely bíróság elsőfokon hozott ítélete ellen bejelentett fellebbezést a 
Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa bírálja el, ha az ügyet a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke ennek a tanácsnak a hatáskörébe vonja, vagy ha azt a legfőbb ügyész a 
fellebbezés elbírálása végett eléje terjeszti. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a 12. § (2) bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazhatók. 

14. § A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a fellebbezési eljárásban az ügy 
érdemére vonatkozó határozatát - a 15. §-ban foglalt kivételektől eltekintve - az 
elsőfokon eljárt bíróság által megállapított tényekre alapítja. 

15. § (1) Ha az elsőfokon eljárt bíróság 
a) a tényállást hiányosan állapította meg vagy 
b) ténymegállapítása homályos, az iratok tartalmával ellentétben áll vagy 

helytelen ténybeli következtetéssel történt és a hiánytalan, illetőleg helyes tényállás 
az iratok alapján kétségtelenül megállapítható, a Legfelsőbb Bíróság népbírósági 
tanácsa a ténymegállapítást kiegészíti, illetőleg helyesbíti. 

(2) Ha az (1) bekezdés eseteiben a hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás az 
iratok alapján kétségtelenül nem állapítható meg, a Legfelsőbb Bíróság népbírósági 
tanácsa 

a) a bizonyítás kiegészítését rendeli el vagy 
b) az elsőfokon hozott ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokon eljárt 

bíróságot új eljárásra utasítja. 
(3) A (2) bekezdés a) pontja esetében a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a 

bizonyítást vagy maga foganatosítja, vagy azt az elsőfokon eljárt bíróságra bízza. 
(4) A (2) bekezdés b) pontja esetében az eljárással az elsőfokon eljárt bíróság 

másik tanácsa is megbízható. Az elsőfokú bíróság által az ügy megismételt 
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tárgyalása során hozott új ítélet ellen bejelentett fellebbezést ugyancsak a 
Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa bírálja el. 

(5) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a tényállást kiegészíti, illetőleg 
helyesbíti, az elsőfokon hozott ítéletet az általa megállapított tényállás alapján 
bírálja felül. 

16. § (1) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa azt állapítja meg, hogy az 
elsőfokon eljárt bíróság tévesen döntött, az elsőfokú ítéletet megváltoztatja és a 
törvénynek megfelelő határozatot hoz. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a terheltet akkor is elítélheti, 
illetőleg a büntetését akkor is súlyosbíthatja, ha terhére az ügyész fellebbezést nem 
jelentett be. 

Rendkívüli perorvoslatok elbírálása 

17. § A legfőbb ügyésznek, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elnökének a megyei 
népbírósági tanács jogerős határozata ellen irányuló törvényességi óvását és a 
legfőbb ügyésznek a perújítási indítványát a Legfelsőbb Bíróság népbírósági 
tanácsa bírálja el. 

18. § (1) A legfőbb ügyész vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke bármely bíróságnak 
büntető ügyben hozott jogerős határozata ellen a törvényesség érdekében az óvást a 
Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsához is benyújthatja, kivéve, ha a határozatot 
a Legfelsőbb Bíróság hozta. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa, valamint a Legfelsőbb Bíróság 
katonai kollégiumának tanácsa (24. által hozott jogerős határozat ellen irányuló 
törvényességi óvást a Legfelsőbb Bíróság elnöke által kijelölt egy szakképzett 
bíróból, mint elnökből, továbbá három szakképzett bíróból és hét népbíróból, 
illetőleg katonai ülnökből álló elnökségi tanács bírálja el. 

(3) A legfőbb ügyész vagy a Legfelsőbb Bíróság elnöke a Legfelsőbb Bíróság 
más büntető tanácsának jogerős határozata ellen irányuló törvényességi óvást a (2) 
bekezdés szerint alakított elnökségi tanácshoz is benyújthatja. 

19. § Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa, illetőleg a 18. § (2) bekezdése 
szerint alakított elnökségi tanács a törvényességi óvás alapján maga hoz érdemi 
határozatot [Bp. 227. § (3) bekezdése], a terheltre a hatályon kívül helyezett 
határozatban megállapított rendelkezésnél hátrányosabbat is megállapíthat, feltéve, 
hogy a megtámadott határozat jogerőre emelkedésétől a törvényességi óvás 
bejelentéséig egy év még nem telt el. 

20. § A legfőbb ügyész bármely bíróság jogerős határozata ellen irányuló 
perújítási indítványát a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsához is benyújthatja. 
Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a perújítási indítványt 
megalapozottnak találja, a perújítási eljárást maga is lefolytathatja. 

Döntés a kegyelemre ajánlás felől és az ítélet végrehajtása 

21. § (1) Ha a népbírósági tanács a terheltet halálra ítélte, az ügyész 
meghallgatása után zárt ülésben indokolt véleményt nyilvánít arra, hogy a terheltet 
kegyelemre ajánlja-e vagy sem. 

(2) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa az elítéltet egyhangúan, illetőleg 
szótöbbséggel kegyelemre ajánlja, az ügy iratait az esetleg benyújtott kegyelmi 
kérvénnyel, valamint a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának véleményével 
együtt azonnal az igazságügyminiszterhez juttatja a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
elé terjesztés végett. 
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(3) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa az elítéltet nem ajánlja 
kegyelemre, a halálbüntetés végrehajtása iránt intézkedik. 

22. § A népbírósági tanács által kiszabott börtönbüntetés végrehajtását a jogerős 
ítélet kihirdetése után nyomban foganatba kell venni. 

A népbírósági tanács által kiszabható büntetések 

23. § (1) A megyei népbírósági tanács a 4. §-ban felsorolt bűntettek miatt 
halálbüntetést szab ki. A bíróság az eset összes körülményeihez képest 
halálbüntetés helyett életfogytiglani vagy öt évtől tizenöt évig terjedhető 
börtönbüntetést is kiszabhat; további enyhítésnek helye nincs. Amennyiben a 
cselekményre a törvény egyébként is halálbüntetést rendel, tíz évnél rövidebb 
tartamú börtönbüntetést kiszabni nem lehet. 

(2) A Btá. 53. §-a a megyei népbírósági tanács által lefolytatott eljárásban nem 
alkalmazható. 

(3) Ha a terhelt fiatalkorú, a büntetést az 1951. évi 34. törvényerejű rendelet 
(Ftvr.) 8. §-ának rendelkezései szerint kell kiszabni. Ez a szabály azonban a BHÖ. 
12. pontjában foglalt rendelkezéseket nem érinti. 

(4) Ha a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsa a 4. §-ban felsorolt valamely 
bűntett miatt elsőfokon a gyorsított eljárás szabályai szerint jár el, a büntetést az 
(1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően szabja ki. 

(5) Ha az elsőfokú eljárást a megyei népbírósági tanács folytatta le, a Legfelsőbb 
Bíróság népbírósági tanácsa másodfokon vagy rendkívüli perorvoslat alapján a 
büntetést szintén az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően szabja ki. 

(6) A jelen §-ban foglalt rendelkezéseket az 1957. évi január hó 15. napja előtt 
elkövetett bűntettekre alkalmazni nem lehet. 

A katonai büntető eljárásra vonatkozó rendelkezések 

24. § (1) A 4-23. §-ban foglalt rendelkezéseket a katonai büntető eljárásban is 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a népbírósági tanács hatáskörében az egyes 
katonai bíróságoknál és a Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumánál alakított 
különtanács jár el. 

(2) Az (1) bekezdés alapján működő különtanácsok összetételére az 1-2. § 
rendelkezései az irányadók. A különtanácsokban a népbírák helyett a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa által választott katonai ülnökök vesznek részt. 

A közérdekű nélkülözhetetlen üzem meghatározása 

25. § (1) A BHÖ 73. pontjának alkalmazása szempontjából minden olyan állami 
mezőgazdasági, ipari (bánya-, közlekedési stb.) vagy kereskedelmi üzemet, 
amelyben a rendszeresen foglalkoztatott dolgozók száma meghaladja a száz főt, 
közérdekű nélkülözhetetlen üzemnek kell tekinteni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést az 1957. évi január hó 15. napja előtt 
elkövetett bűntettekre alkalmazni nem lehet. 

Felhatalmazás népbírósági tanácsok felállítására és megszüntetésére 

26. § Az egyes megyei népbírósági tanácsok felállításáról és megszüntetéséről az 
igazságügyminiszter gondoskodik. 
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IV. fejezet 
A védelem ellátásának szabályozása egyes büntető eljárásokban 

 
31. § (1) A polgári és katonai büntető eljárás során, ha azt az állam érdekének 

megóvása különösen indokolja, meghatalmazott vagy kirendelt védőként csak az az 
ügyvéd járhat el, akit az igazságügyminiszter az e célból összeállított jegyzékbe 
felvett. 

(2) Az igazságügyminiszter - a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel 
egyetértésben - rendelettel állapítja meg azoknak a bűntetteknek a körét, amelyek 
miatt indított büntető eljárásban az (1) bekezdés rendelkezését alkalmazni kell. 

32. § A katonai büntető eljárásban a 31. § rendelkezései alá nem tartozó ügyekben 
is csak az az ügyvéd járhat el védőként, akit az igazságügyminiszter a katonai védők 
jegyzékébe vagy a 31. § (1) bekezdése alapján összeállított jegyzékbe felvett. 
 

V. fejezet 
Hatálybaléptető rendelkezések 

 
33. § A jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit - a 23. § (6) bekezdésében és a 

25. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással - a hatálybalépése előtt elkövetett 
bűntettek miatt indított eljárás során is alkalmazni kell. 

34. § A jelen törvényerejű rendeletnek a perújítás és a törvényességi óvás 
elbírálására megállapított rendelkezéseit a hatálybalépése előtt jogerős határozattal 
befejezett ügyek tekintetében is alkalmazni kell. 

35. § A gyorsított büntető eljárás szabályozásáról szóló 1957. évi 4. törvényerejű 
rendelet és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának felállításáról és 
eljárásának szabályozásáról szóló 1957. évi 25. törvényerejű rendelet alapján a 
bíróság előtt folyamatban levő bűnügyekben az eljárást az említett törvényerejű 
rendeletek rendelkezései alapján kell befejezni, feltéve, hogy a bíróság az ügyben 
már tárgyalást tartott. 

36. § Ez a törvényerejű rendelet a rögtönbíráskodásról szóló 1956. évi 28. 
törvényerejű rendelet hatályát nem érinti. Ha azonban a terhelt ellen a jelen 
törvényerejű rendelet 8-9. §-a szerinti gyorsított eljárást már megindították, 
rögtönbíráskodásnak ugyanazon bűncselekmény miatt nincs helye. Ha viszont a 
rögtönítélő bíróság az ügyet a rendes bírósághoz teszi át, az ügyész - a legfőbb 
ügyész utasítására - indítványozhatja, hogy az eljárást a népbírósági tanács folytassa 
le. 

37. § A 30. §-ban felsorolt valamely bűntett miatt folyamatban levő ügyben a 29. 
§ rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a bíróság még nem rendelte el az ügy 
tárgyalását [Bp. 140. § (3) bekezdés a) pont] és az ügyész az ügynek a 29. § szerint 
illetékes járásbírósághoz (városi, városi kerületi bírósághoz) áttételét indítványozza. 

38. § (1) A jelen törvényerejű rendelet - az I. és IV. fejezetben foglalt 
rendelkezések kivételével - kihirdetése napján lép hatályba. Az I. és IV. fejezetben 
foglalt rendelkezések hatálybalépésének napját a Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány rendelettel állapítja meg. 

(2) Az I. és IV. fejezetben foglalt rendelkezések hatálybalépésével hatályát veszti 
a honvédségi védőkre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról szóló 1950. 
évi 20. törvényerejű rendelet - valamint a jelen törvényerejű rendelet 35. §-ának 
korlátai között -, a gyorsított büntető eljárás szabályozásáról szóló 1957. évi 4. 
törvényerejű rendelet és a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának 
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felállításáról és eljárásának szabályozásáról szóló 1957. évi 25. törvényerejű 
rendelet, továbbá a 2/1957. (I. 15.) Korm. rendelet. 
 
V. A háborús és az emberiség elleni bűncselekmények 
 
 
1930. évi II. tc. a katonai büntető törvénykönyvről (Ktbtk.): 

113. § Az a katonai egyén, aki háború idején nagyobb fegyveres erő gyülekezése 
által a lakosságban előidézett benyomás felhasználásával: 

1. idegen ingó dolgot annak birtokolásától vagy birlalójától oly célból vesz el, 
hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, 

2. abból a célból, hogy magának vagy másnak jogtalanul vagyoni hasznot 
szerezzen, harácsol vagy sarcol, 

egy évtől öt évig, súlyos esetben öt évtől tíz évig terjedhető börtönnel büntetendő; 
ha azonban az elvett, harácsolt vagy sarcolt ingó értéke kétszáz pengőnél nem 
nagyobb, a büntetés egy hónaptól egy évig terjedhető fogház. 

114. § Ha a tettes az előbbi § esetében az ingó dolog elvétele céljából annak 
birtokosa, birlalója vagy más jelenlevő ellen erőszakot vagy fenyegetést használt, 
fegyelem és rend elleni bűntett miatt a Btk. XXVII. fejezetében a rablásra 
megállapított büntetéseket kell alkalmazni. 

A rablás tekintetében a visszaesésre megállapított büntetés alkalmazása 
szempontjából a jelen § első bekezdése alapján kiszabott büntetést is figyelembe kell 
venni. 

115. § Az a katonai egyén, aki háború idején oly idegen ingó dolgot, amely nem 
szolgálhat hadizsákmányul, a hadviselő felek bármelyikének harctéren maradt 
halottjától, sebesültjétől vagy betegétől akár erőszakkal vagy fenyegetéssel, akár a 
nélkül oly célból vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, egy évtől öt évig 
terjedhető börtönnel, súlyos esetben öt évtől tíz évig terjedhető fegyházzal 
büntetendő. 

Tíz évtől tizenöt évig terjedhető fegyház a büntetés akkor, ha a tettes: 
1. ily bűntett miatt, avagy rablás vagy zsarolás miatt már meg volt büntetve és 

utolsó büntetésének kiállása óta tíz év még el nem telt; 
2. a cselekménnyel szándékos emberölés kísérletét vagy súlyos testi sértést is 

követett el. 
Ha pedig a cselekménnyel szándékos emberölést is követett el, a büntetés 

életfogytig tartó fegyház. 
A szabadságvesztésbüntetésen felül a hivatalvesztést és a politikai jogok 

gyakorlatának felfüggesztését is ki kell mondani. 
116. § Az a katonai egyén, aki az általa ejtett hadizsákmányt jogtalanul 

eltulajdonítja, hat hónapig, súlyos esetben hat hónaptól három évig terjedhető 
fogházzal büntetendő. 

117. § Hat hónaptól egy évig, súlyos esetben egy évtől öt évig terjedhető börtönnel 
büntetendő az a katonai egyén, aki: 

1. az ellenség ellen a honvédségben kifejezetten tiltott harceszközt vagy harcmódot 
alkalmaz vagy alkalmaztat; 

2. a vöröskereszt jelvényével vagy oltalmával ellenségeskedés előkészítése vagy 
kivitele végett visszaél; 

3. a vöröskereszt oltalma alatt álló egyénnel szemben ellenségeskedést követ el 
vagy a vöröskereszt oltalma alatt álló anyagot ellenségeskedés alkalmával pusztít 
vagy rongál; 
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4. az ellenségeskedést még akkor is folytatja, amikor a béke vagy a fegyverszünet 
megkötéséről már hivatalosan értesült vagy a fegyverszünetnek vele hivatalosan 
közölt feltételeit egyébként megsérti. 

118. § Egy évtől öt évig, súlyos esetben öt évtől tíz évig terjedhető börtönnel 
büntetendő az a katonai egyén, aki a fegyverét letevő vagy védképtelen és magát 
kegyelemre megadó ellenfelet megöli vagy megsebesíti. 

Ugyanígy büntetendő az a katonai egyén, aki a holt ellenséget megcsonkítja. 
119. § Három hónaptól hat hónapig, súlyos esetben hat hónaptól két évig 

terjedhető fogházzal büntetendő az a katonai egyén, aki az ellenség békekövetét vagy 
ennek kísérőjét bántalmazza, szidalmazza vagy jogos ok nélkül visszatartja. 
 
 
Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals 
of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal. 
London, 8 August 1945. 
 
AGREEMENT  
 
Whereas the United Nations have from time to time made declarations of their 
intention that war criminals shall be brought to justice; 
And whereas the Moscow Declaration of 30 October 1943, on German atrocities in 
Occupied Europe stated that those German officers and men and members of the 
Nazi Party who have been responsible for or have taken a consenting part in 
atrocities and crimes will be sent back to the countries in which their abominable 
deeds were done in order that they may be judged and punished according to the laws 
of these liberated countries and of the free Governments that will be created therein; 
And whereas this Declaration was stated to be without prejudice to the case of major 
criminals whose offences have no particular geographical location and who will be 
punished by the joint decision of the Governments of the Allies; 
Now therefore the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, the Government of the United States of America, the Provisional 
Government of the French Republic and the Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics (hereinafter called "the Signatories") acting in the interests of all 
the United Nations and by their representatives duly authorized thereto have 
concluded this Agreement.  
 
Article 1. There shall be established after consultation with the Control Council for 
Germany an International Military Tribunal for the trial of war criminals whose 
offences have no particular geographical location whether they be accused 
individually or in their capacity as members of organizations or groups or in both 
capacities.  
 
Art. 2. The constitution, jurisdiction and functions of the International Military 
Tribunal shall be those set out in the Charter annexed to this Agreement, which 
Charter shall form an integral part of this Agreement.  
 
Art. 3. Each of the Signatories shall take the necessary steps to make available for the 
investigation of the charges and trial the major war criminals detained by them who 
are to be tried by the International Military Tribunal. The Signatories shall also use 
their best endeavours to make available for investigation of the charges against and 
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the trial before the International Military Tribunal such of the major war criminals as 
are not in the territories of any of the Signatories.  
 
Art. 4. Nothing in this Agreement shall prejudice the provisions established by the 
Moscow Declaration concerning the return of war criminals to the countries where 
they committed their crimes.  
 
Art. 5. Any Government of the United Nations may adhere to this Agreement by 
notice given through the diplomatic channel to the Government of the United 
Kingdom, who shall inform the other signatory and adhering Governments of each 
such adherence.  
 
Art. 6. Nothing in this Agreement shall prejudice the jurisdiction or the powers of 
any national or occupation court established or to be established in any Allied 
territory or in Germany for the trial of war criminals.  
 
Art. 7. This Agreement shall come into force on the day of signature and shall remain 
in force for the period of one year and shall continue thereafter, subject to the right of 
any Signatory to give, through the diplomatic channel, one month's notice of 
intention to terminate it. Such termination shall not prejudice any proceedings 
already taken or any findings already made in pursuance of this Agreement. 
 
In witness whereof the undersigned have signed the present Agreement. 
 
Done in quadruplicate in London this eighth day of August 1945, each in English, 
French and Russian, and each text to have equal authenticity. 
 
CHARTER 
 
I. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL 
 
Article 1. In pursuance of the Agreement signed on 8 August 1945, by the 
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the 
Government of the United States of America, the Provisional Government of the 
French Republic and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics, 
there shall be established an International Military Tribunal (hereinafter called "the 
Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of 
the European Axis.  
 
Art. 2. The Tribunal shall consist of four members, each with an alternate. One 
member and one alternate shall be appointed by each of the Signatories. The 
alternates shall, so far as they are able, be present at all sessions of the Tribunal. In 
case of illness of any member of the Tribunal or his incapacity for some other reason 
to fulfil his functions, his alternate shall take his place.  
 
Art. 3. Neither the Tribunal, its members nor their alternates can be challenged by the 
prosecution, or by the Defendants or their Counsel. Each Signatory may replace its 
member of the Tribunal or his alternate for reasons of health or for other good 
reasons, except that no replacement may take place during a trial, other than by an 
alternate.  
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Art. 4. (a) The presence of all four members of the Tribunal or the alternate for any 
absent member shall be necessary to constitute the quorum. 
(b) The members of the Tribunal shall, before any trial begins, agree among 
themselves upon the selection from their number of a President, and the President 
shall hold office during that trial, or as may otherwise be agreed by a vote of not less 
than three members. The principle of rotation of presidency for successive trials is 
agreed. If, however, a session of the Tribunal takes place on the territory of one of 
the four Signatories, the representative of that Signatory on the Tribunal shall 
preside. 
(c) Save as aforesaid the Tribunal shall take decisions by a majority vote and in case 
the votes are evenly divided, the vote of the President shall be decisive; provided 
always that convictions and sentences shall only be imposed by affirmative votes of 
at least three members of theTribunal.  
 
Art. 5. In case of need and depending on the numbers of the matters to be tried, other 
Tribunals may be set up; and the establishment, functions and procedure of each 
Tribunal shall be identical, and shall be governed by this Charter.  
 
II. JURISDICTION AND GENERAL PRINCIPLES 
 
Art. 6. The Tribunal established by the Agreement referred to in Article 1 hereof for 
the trial and punishment of the major war criminals of the European Axis countries 
shall have the power to try and punish persons who, acting in the interests of the 
European Axis countries, whether as individuals or as members of organizations, 
committed any of the following crimes. 
The following acts, or any of them, are crimes coming within the jurisdiction of the 
Tribunal for which there 
shall be individual responsibility: 
(a) Crimes against peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a 
war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or 
assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment 
of any of the foregoing; 
(b) War crimes: namely, violations of the laws or customs of war. Such violations 
shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave 
labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, 
murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, 
plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, 
or devastation not justified by military necessity; 
(c) Crimes against humanity: namely, murder, extermination, enslavement, 
deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, 
before or during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in 
execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, 
whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. 
Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or 
execution of a common plan or conspiracy to commit any of the foregoing crimes are 
responsible for all acts performed by any persons in execution of such plan.  
 
Art. 7. The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible 
officials in Government Departments, shall not be considered as freeing them from 
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responsibility or mitigating punishment.  
 
Art. 8. The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a 
superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation 
of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.  
 
Art. 9. At the trial of any individual member of any group or organization the 
Tribunal may declare (in connection with any act of which the individual may be 
convicted) that the group or organization of which the individual was a member was 
a criminal organization. 
After receipt of the Indictment the Tribunal shall give such notice as it thinks fit that 
the prosecution intends to ask the Tribunal to make such declaration and any member 
of the organization will be entitled to apply to the Tribunal for leave to be heard by 
the Tribunal upon the question of the criminal character of the organization. The 
Tribunal shall have power to allow or reject the application. If the application is 
allowed, the Tribunal may direct in what manner the applicants shall be represented 
and heard.  
 
Art. 10. In cases where a group or organization is declared criminal by the Tribunal, 
the competent national authority of any Signatory shall have the right to bring 
individuals to trial for membership therein before national, military or occupation 
courts. In any such case the criminal nature of the group or organization is 
considered proved and shall not be questioned.  
 
Art. 11. Any person convicted by the Tribunal may be charged before a national, 
military or occupation court, referred to in Article 10 of this Charter, with a crime 
other than of membership in a criminal group or organization and such court may, 
after convicting him, impose upon him punishment independent of and additional to 
the punishment imposed by the Tribunal for participation in the criminal activities of 
such group or organization.  
 
Art. 12. The Tribunal shall have the right to take proceedings against a person 
charged with crimes set out in Article 6 of this Charter in his absence, if he has not 
been found or if the Tribunal, for any reason, finds it necessary, in the interests of 
justice, to conduct the hearing in his absence.  
 
Art. 13. The Tribunal shall draw up rules for its procedure. These rules shall not be 
inconsistent with the provisions of this Charter.  
 
 
1954. évi 32. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan 
Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a 
Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről: 
(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratainak letétele Bernben 1954. augusztus 
3-án megtörtént.) 

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a háború áldozatainak védelmére 
vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt alábbi 
egyezményeket a Magyar Népköztársaság törvényerejű rendeletei közé iktatja: 

1. a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javításáról szóló 
egyezményt; 
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2. a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javításáról 
szóló egyezményt; 

3. a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló egyezményt; 
4. a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló egyezményt. 
2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények a Magyar 

Népköztársaságra nézve az 1955. évi február hó 3. napján lépnek hatályba. 
(2) Az egyezmények végrehajtásáért az ügykör szerint érdekelt miniszterek a 

felelősek. 
3. § A külügyminiszter köteles az 1. §-ban felsorolt nemzetközi egyezmények 

hivatalos magyar fordításának a legszélesebb körben való nyilvánosságra hozataláról 
az egyezmények hatálybalépésének időpontjáig gondoskodni. 
 
 
1971. évi 1. törvényerejű rendelet a háborús, és az emberiség elleni bűntettek 
elévülésének kizárásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által 
New Yorkban az 1968. évi november hó 26. napján elfogadott nemzetközi 
egyezmény kihirdetéséről: 
(A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele New Yorkban, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének főtitkáránál, az 1969. évi június hó 24. napján megtörtént.) 

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a háborús, és az emberiség elleni 
bűntettek elévülésének kizárásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése 
által New Yorkban az 1968. évi november hó 26. napján elfogadott nemzetközi 
egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 

2. § Az egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő: 

„Egyezmény  
a háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról 

Az Egyezményben részes államok 

figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének a háborús 
bűnösök kiadatásáról és megbüntetéséről szóló az 1946. évi február hó 13. napján 
kelt 3/I/ számú és az 1947. évi október hó 4. napján kelt 170/II/ számú határozatait, 
továbbá a nemzetközi jognak a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróság 
Alapokmánya és a Bíróság ítéletei által elismert alapelveit megerősítő az 1946. évi 
december hó 11. napján kelt 95/I/ számú határozatát, valamint az 1966. évi december 
hó 12. napján kelt 2184/XXI/ számú és az 1966. évi december hó 16. napján kelt 
2202/XXI/ számú határozatokat, amelyekben a Közgyűlés kifejezetten az emberiség 
elleni bűntettként ítélte el egyrészt a bennszülött lakosság gazdasági és politikai 
jogainak megsértését, másrészt az apartheid politikát, 

figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezete Gazdasági és Szociális 
Tanácsának az 1965. évi július hó 28. napján kelt 1074/D/XXXIX/ számú és az 
1966. évi augusztus hó 5. napján kelt 1158/XLI/ számú határozatait a háborús 
bűnösök és olyan személyek megbüntetéséről, akik emberiség elleni bűntettet 
követtek el, 

megállapítva, hogy a háborús és az emberiség elleni bűntettek üldözésére és 
megbüntetésére vonatkozó ünnepélyes nyilatkozatok, okmányok és egyezmények 
egyike sem tartalmaz időbeli korlátozást, 

tekintetbe véve, hogy a háborús és az emberiség elleni bűntettek a nemzetközi 
jogban a legsúlyosabb bűntettek közé tartoznak, 

meggyőződve arról, hogy a háborús és az emberiség elleni bűntettek hathatós 
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megbüntetése az ilyen bűntettek megelőzésének, az emberi jogok és az alapvető 
szabadságjogok védelmének, a bizalom növelésének, a népek közötti együttműködés 
elősegítésének, valamint a nemzetközi béke és biztonság előmozdításának fontos 
eleme, 

megállapítva, hogy a közönséges bűncselekmények elévülésére vonatkozó belső 
jogszabályoknak a háborús és az emberiség elleni bűntettekre való alkalmazása a 
világ közvéleményét mélyen nyugtalanító kérdés, mert megakadályozza az ezekért a 
bűntettekért felelős személyek elleni büntető eljárás megindítását és ezek 
megbüntetését, 

elismerve, hogy szükséges és időszerű, hogy ez az Egyezmény a nemzetközi 
jogban megerősítse a háborús és az emberiség elleni bűntettek el nem évülésének 
alapelvét és biztosítsa ennek általános alkalmazását, 

a következőkben állapodtak meg: 
 

I. Cikk 
Függetlenül elkövetésük időpontjától nem évülhetnek el a következő 

bűncselekmények: 
a) A Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróságnak az 1945. évi augusztus hó 8. 

napján kelt Alapokmányában meghatározott és az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Közgyűlésének az 1946. évi február hó 13. napján kelt 3/I/ számú és az 1946. évi 
december hó 11. napján kelt 95/I/ számú határozataival megerősített háborús 
bűntettek, különösen azok, amelyeket a háború áldozatainak védelméről szóló, az 
1949. évi augusztus hó 12. napján kelt genfi egyezmények "súlyos jogsértések"-ként 
sorolnak fel; 

b) a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Bíróságnak az 1945. évi augusztus hó 8. 
napján kelt Alapokmányában meghatározott és az Egyesült Nemzetek Szervezete 
Közgyűlésének az 1946. évi február hó 13. napján kelt 3/I/ számú és az 1946. évi 
december hó 11. napján kelt 95/I/ számú határozataival megerősített - akár háború, 
akár béke idején elkövetett - emberiség elleni bűntettek, a fegyveres támadás vagy 
megszállás útján való elűzés, és az apartheid politikából eredő embertelen 
cselekmények, valamint a népirtás bűntette, ahogyan azt a népirtás bűntettének 
megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948. évi egyezmény meghatározza, - még 
akkor is, ha e cselekmények nem sértik annak az országnak belső jogát, ahol azokat 
elkövették. 

 
II. Cikk 

Ha az I. Cikkben említett bűntettek valamelyikét elkövették, ennek az 
Egyezménynek a rendelkezéseit kell alkalmazni az állami hatóságoknak azokra a 
képviselőire és azokra a magánszemélyekre, akik - tekintet nélkül a bűntett 
befejezettségére - ebben tettesként vagy részesként résztvettek, vagy akik másokat e 
bűntettek valamelyikének elkövetésére közvetlenül rábírtak, vagy akik ezek 
elkövetésére szövetkeztek, valamint az állami hatóságoknak azokra a képviselőire, 
akik e bűntettek elkövetését eltűrték. 

 
III. Cikk 

Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy minden szükséges 
belső törvényhozási vagy egyéb intézkedést megtesznek, hogy lehetővé váljék az 
Egyezmény II. Cikkében említett személyeknek a nemzetközi joggal összhangban 
történő kiadatása. 
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IV. Cikk 
Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a vonatkozó 

alkotmányos rendelkezéseikkel összhangban megteszik mindazokat a törvényhozási 
vagy egyéb intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Egyezmény I. és II. 
Cikkében említett bűntettek tekintetében a büntethetőség és a büntetés 
végrehajtásának elévülését kizárják, illetőleg ahol ilyen elévülés van, azt eltöröljék. 

 
V. Cikk 

Ez az Egyezmény 1969. december 31-ig aláírásra nyitva áll az Egyesült Nemzetek 
Szervezete, vagy valamely szakosított intézménye, vagy a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség bármely tagállama, vagy a Nemzetközi Bíróság Alapszabályzatában 
részes bármely állam, valamint bármely más állam számára, amelyet az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Közgyűlése meghív arra, hogy az Egyezmény részese 
legyen. 

 
VI. Cikk 

Ezt az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Főtitkáránál kell letétbe helyezni. 

 
VII. Cikk 

Ez az Egyezmény csatlakozásra nyitva áll az V. Cikkben említett bármely állam 
számára. A csatlakozási okiratokat az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál 
kell letétbe helyezni. 

 
VIII. Cikk 

1. Ez az Egyezmény a tizedik megerősítő vagy csatlakozási okiratnak az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Főtitkáránál történt letétbe helyezését követő kilencvenedik 
napon lép hatályba. 

2. Minden olyan állam tekintetében, amely az Egyezményt a tizedik megerősítő 
vagy csatlakozási okirat letétbe helyezése után erősíti meg vagy csatlakozik ahhoz, 
az Egyezmény az illető állam megerősítő vagy csatlakozási okiratának letétbe 
helyezését követő kilencvenedik napon lép hatályba. 

 
IX. Cikk 

1. Az Egyezmény hatálybalépésétől számított tíz év eltelte után bármelyik 
Szerződő Fél bármikor kérheti az Egyezmény módosítását, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Főtitkárához írásban intézett bejelentéssel. 

2. Arról, hogy az ilyen kérelemmel kapcsolatban milyen esetleges intézkedéseket 
kell tenni, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése dönt. 

 
X. Cikk 

1. Ezt az Egyezményt az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál kell letétbe 
helyezni. 

2. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára az Egyezmény hiteles másolatát 
az V. Cikkben említett valamennyi államnak megküldi. 

3. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára az V. Cikkben említett 
valamennyi államot tájékoztatja a következő adatokról: 

a) az Egyezmény aláírásairól, az V., VI., VII. Cikkek alapján letétbe helyezett 
megerősítő és csatlakozási okiratokról, 

b) arról az időpontról, amikor ez az Egyezmény a VIII. Cikk szerint hatályba 
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lépett, 
c) a IX. Cikk alapján kapott közlésekről. 

 
XI. Cikk 

Ez az Egyezmény - amelynek angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű 
szövege egyaránt hiteles - az 1968. évi november hó 26. napján kelt. 

Fentiek hiteléül az e célra kellően felhatalmazottak ezt az Egyezményt aláírták.” 
 
3. § A Magyar Népköztársaság a megerősítő okiratának letételekor a következő 

nyilatkozatot tette: 
„A Magyar Népköztársaság kijelenti, hogy a háborús, és az emberiség elleni 

bűntettek elévülésének kizárásáról szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlése által az 1968. évi november hó 26. napján elfogadott egyezmény V. és 
VII. Cikkében foglalt rendelkezések - amelyek egyes államokat elzárnak attól a 
lehetőségtől, hogy az egyezmény részeseivé váljanak - diszkriminatív jellegűek, 
ellentétben állnak az államok szuverén egyenlőségének elvével és különösen 
összeegyeztethetetlenek az említett egyezmény tárgyával és céljával.” 

4. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban az 1970. évi november hó 11. napjától kezdődően kell alkalmazni. 
Végrehajtásáról az igazságügyminiszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb 
ügyésszel egyetértésben gondoskodik. 
 
 
1989. évi 20. törvényerejű rendelet a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan 
Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő 
Jegyzőkönyvének kihirdetéséről: 

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa e törvényerejű rendelettel hirdeti: 
a) az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a 

nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. 
június 8-án kelt Jegyzőkönyvet (I. Jegyzőkönyv), valamint 

b) az 1949. augusztus 12-én Genfben kötött Egyezményeket kiegészítő és a nem 
nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló, Genfben 1977. 
június 8-án kelt Jegyzőkönyvet (II. Jegyzőkönyv). 

2. § Az 1. §-ban említett Jegyzőkönyvek hivatalos magyar nyelvű fordítása a 
következő: 

 
AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KÖTÖTT GENFI EGYEZMÉNYEKET 

KIEGÉSZÍTŐ ÉS A NEM NEMZETKÖZI FEGYVERES ÖSSZEÜTKÖZÉSEK 
ÁLDOZATAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYV (II. 

JEGYZŐKÖNYV) 
 

PREAMBULUM 
A Magas Szerződő Felek, 
emlékeztetve arra, hogy a nem nemzetközi jellegű összeütközések esetében az 

embert megillető tiszteletnek az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezmények 
közös 3. Cikkében lefektetett emberbaráti elvek szolgálnak alapul, 

emlékeztetve továbbá arra, hogy az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi 
okmányok alapvető védelmet nyújtanak az embernek, 

hangsúlyozva az ilyen fegyveres konfliktusok áldozatai fokozott védelmének 
szükségességét, 
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emlékeztetve arra, hogy az ember személye a hatályos jog által nem szabályozott 
esetekben is az emberiesség alapelveinek és a közlelkiismeret követelményeinek 
oltalma alatt áll, a következőkben állapodtak meg: 

 
I. CÍM 

A JEGYZŐKÖNYV TÉMAKÖRE 
1. Cikk 

Tárgyi alkalmazási kör 
1. A jelen Jegyzőkönyv, amely továbbfejleszti és kiegészíti az 1949. augusztus 12-

én aláírt Genfi Egyezmények közös 3. Cikkét anélkül, hogy módosítaná annak 
fennálló alkalmazási feltételeit, vonatkozik minden olyan fegyveres összeütközésre, 
amelyre az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő és a 
nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló Jegyzőkönyv 
(I. Jegyzőkönyv) 1. Cikke nem vonatkozik, és amely az egyik Magas Szerződő Fél 
területén annak fegyveres erői és olyan kormányellenes fegyveres erők, illetve más 
szervezett fegyveres csoportok között tör ki, amelyek felelős parancsnokság alatt 
állnak és ellenőrzést gyakorolnak az ország területének egy része felett, ami lehetővé 
teszi számukra, hogy folyamatos és összehangolt harci tevékenységet hajthassanak 
végre, és jelen Jegyzőkönyvet alkalmazhassák. 

2. A jelen Jegyzőkönyv nem vonatkozik belső zavargások és feszültségek során 
előálló helyzetekre, mint például zendülésekre, elszigetelt vagy szórványos 
erőszakos cselekményekre és egyéb hasonló természetű cselekményekre, minthogy 
azok nem fegyveres konfliktusok. 

2. Cikk 
Személyi alkalmazási kör 

1. A jelen Jegyzőkönyvet a faj, szín, nem, nyelv, vallás vagy hit, politikai vagy 
más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyon, származás vagy 
más állapot, illetve bármely más hasonló szempont szerinti hátrányos 
megkülönböztetés (továbbiakban: hátrányos megkülönböztetés) nélkül alkalmazni 
kell mindazokra a személyekre, akiket az 1. Cikkben körülírt fegyveres konfliktus 
érint. 

2. A fegyveres összeütközések befejeződésekor mindazok a személyek, akiket az 
ilyen konfliktussal kapcsolatos okból szabadságuktól megfosztottak vagy 
szabadságukban korlátoztak, úgyszintén azok, akiket ugyanilyen okból a konfliktus 
befejeződése után szabadságuktól megfosztottak vagy szabadságukban korlátoztak, 
élvezik az 5. és 6. Cikkek nyújtotta védelmet egészen az ilyen szabadságtól való 
megfosztás, illetve a szabadságkorlátozás végéig. 

 
3. Cikk 

Be nem avatkozás 
1. A jelen Jegyzőkönyvben semmit sem szabad úgy értelmezni, mint ami érinti az 

állam szuverenitását vagy a kormánynak azt a kötelezettségét, hogy minden 
törvényes eszközzel fenntartsa vagy helyreállítsa az állam jogrendjét, vagy hogy 
megvédje az állam nemzeti egységét és területi sérthetetlenségét. 

2. A jelen Jegyzőkönyvben semmit sem szabad úgy értelmezni, mint ami igazolja a 
bármely okból történő közvetlen vagy közvetett beavatkozást a fegyveres 
konfliktusba, illetve azon Magas Szerződő Fél bel- vagy külügyeibe, melynek 
területén a konfliktus folyik. 
 
1993. évi XC. törvény az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során 
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elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról: 
Az Országgyűlés - az Alkotmánybíróság 1993. október 12-én hozott határozatára 
figyelemmel - az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes 
bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról a következő törvényt alkotja: 

1. § (1) A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 
12-én kelt, az 1954. évi 32. törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi 
egyezmények közül 

a) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-
én kelt egyezmény 3. Cikkének 1. pontja alapján az egyezmény 130. Cikkében; 

b) a polgári lakosság háború idején való védelmére vonatkozóan Genfben, 1949. 
augusztus 12-én kelt egyezmény 3. Cikkének 1. pontja alapján az egyezmény 147. 
Cikkében 
súlyos jogsértésként meghatározott, az 1956. októberi forradalom és szabadságharc 
során elkövetett bűncselekmények büntethetőségének elévülésével kapcsolatban - a 
háborús és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének közgyűlése által New Yorkban, 1968. november 26-án 
elfogadott, az 1971. évi 1. törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmény 
1. Cikke a) pontjára is figyelemmel - a Btk. 33. §-ának (2) bekezdését kell 
alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények büntetési tétele a Btk. 2. §-ára 
figyelemmel 

a) a szándékos emberölés tényállása esetében - az 1878. évi V. törvény 278. és 
279. §-ára (BHÖ 349. és 351. pontja), a Btk. 166. §-ának (1) és (2) bekezdésében 
foglalt megkülönböztetésre tekintettel - öt évtől tizenöt évig, illetőleg tíz évtől tizenöt 
évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés; 

b) a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai kísérleteket is, a nagy 
fájdalom szándékos előidézése és a testi épség vagy egészség elleni súlyos merénylet 
elkövetése tényállásai esetében - az 1878. évi V. törvény 303-305. §-ára (BHÖ 362-
364. pontja), illetőleg a Btk. 170. §-ának (3)-(6) bekezdésére tekintettel - hat 
hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés; 

c) a hadifoglyoknak vagy védett személyeknek az ellenséges hatalom fegyveres 
erőiben szolgálatra kényszerítése, a hadifoglyoknak vagy védett személyeknek attól a 
jogától való megfosztása, hogy a jelen egyezmény rendelkezéseinek megfelelő 
szabályos és pártatlan eljárás alapján ítéljenek felette, a törvénytelen elhurcolás vagy 
áthelyezés, a törvénytelen visszatartás és a túszok szedése tényállásai esetében - az 
1878. évi V. törvény 324-325. §-ára (BHÖ 379-381. pontja), illetőleg a Btk. 175. §-
ára tekintettel - hat hónaptól három évig, a sértett halála esetén a Btk. 166. §-ának (4) 
bekezdésére tekintettel - öt évig terjedő szabadságvesztés; 

d) a vagyontárgyaknak a katonai szükség által nem indokolt, nagymérvű, 
törvénytelen és önkényes megsemmisítése és eltulajdonítása tényállása esetében - az 
1878. évi V. törvény 344-349. §-ára és az 1948. évi XLVIII. törvény 35. §-ának (1) 
bekezdésére (BHÖ 433-437. pontja), a Btk. 321. §-ában foglalt megkülönböztetésre 
tekintettel - két 
évtől nyolc évig, öt évtől tíz évig, illetőleg öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztés. 

2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt bűncselekmények miatt 
a) a nyomozásra kizárólag a Budapesti Ügyészségi Nyomozó Hivatal; 
b) a bírósági eljárásra kizárólag a Fővárosi Bíróság 

illetékes. 
(2) Az 1. §-ban felsorolt bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásra egyebekben a 
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büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 
3. § Ez a törvény a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba. 

 
 

SZERZŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott 
értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól 
származó, nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok 
eredeti lelőhelyét a hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az 
irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált források között hiánytalanul 
feltüntetem. 
 
Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos tartalmú 
értekezést más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat 
megszerzése céljából. 
 
E kijelentésemet büntetőjogi felelősségem tudatában tettem. 
 
 
Miskolc, 2011. október 20. 
 

    dr. Fogarassy Edit 
 
 
 
 
A kézirat lezárásának napja: 2011. október 20. 


