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I. Kutatási feladat 

 

A sértett eljárási szerepe hazánkban sokáig nem tartozott az 

igazságszolgáltatás működését vizsgáló tudományok elkényeztetett területei közé. A 

sértett helyzetének tanulmányozása viszont ma már egyre több kutatás tárgya: sokat 

tudunk a resztoratív igazságszolgáltatásról és a hagyományos büntetőeljárást ért 

támadásokról. 

A kriminológia tiszteletreméltó eredményeket ért el az elmúlt 30 évben a 

viktimológiai kutatásaival, és az áldozat szerepének tanulmányozásával. A 

jogtudósok egy része arra is rájött, hogy a bűncselekmények áldozatai méltatlanul 

tengődnek az igazságszolgáltatás perifériáján: eljárásbeli részvételüket, valamint a 

jóvátétel érvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiket tekintve hátrányos helyzetben 

vannak. Ezért egyre többen hívják fel a figyelmet a bűncselekmények áldozataira; 

egyre többen sürgetik, hogy nyerje vissza méltó helyét és szerepét az eljárásban. 

Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a sértett jogosítványai bővülnek, továbbá ha 

olyan garanciák épülnek az igazságszolgáltatás rendjébe, amelyek lehetetlenné 

teszik a sértett jogainak korlátozását. 

Az értekezés elején a legalitás és az opportunitás elveire épülő eljárási 

rendszereket azért tekintem át, mert véleményem szerint a kettő közötti választástól 

is függ, hogy a sértettnek a jogalkotó milyen jogosítványokat biztosít. Majd az 

áldozatra és a sértettre vonatkozó nemzetközi és hazai ajánlásokat mutatom be; ezt 

követően pedig, a sértettnek a jogszabályok által körülhatárolt eljárási helyzetét 

elemzem. 

Mivel napról-napra egyre több ember válik bűncselekmény áldozatává, és ez 

gyakran súlyos pszichikai, szociális és anyagi következményekkel jár, ezért sok 

esetben, az igazságszolgáltatás önmagában nem elégséges arra, hogy helyrehozza 

a cselekmény által okozott kárt; az áldozatok részére az államnak meg kell 

szerveznie a helyreállítás és a segítségnyújtás más formáit is. Így az értekezésben 

kitérek a resztoratív igazságszolgáltatás XXI. századi esélyeire, a mediációra, s ezen 

belül a tettes-áldozat egyezségre mint a helyreállító büntetőeljárás lényeges 

megvalósulási módjára. 



 

II. A kutatás módszere 

 

A kutatás módszerét az értekezés célkitűzései határozták meg.  

A dolgozat a szokásos történeti-logikai elemzés mellett tartalmazza a 

jogtudománynak és a kriminológiának az igazságszolgáltatásra vonatkozó ismereteit. 

Az összehasonlító módszernek megfelelően, más európai államok jogrendszereit is 

bemutatom, főleg a sértett eljárási helyzetét vizsgálva. 

Az egyes megállapítások alátámasztására kerekasztal-beszélgetéseket 

szerveztem, és jogalkalmazókkal beszélgettem; ezek eredményei is bekerültek az 

értekezésbe. 

 

III. A tudományos eredmények összefoglalása és a hasznosítás lehetőségei 

 

1. Az értekezésben a legalitásra és az opportunitásra épülő eljárási 

rendszereket azért tekintem át, mert ettől is függ, hogy a sértett a jogalkotótól milyen 

szerepet kap. A vita a két elv előnyeiről és hátrányairól régóta tart. Az elmúlt években 

viszont a két ellentétes rendszer közeledett egymáshoz. 

2. El kell határolnunk egymástól a legalitás tételét az officialitás elvétől; sajnos 

a kettőt sokan összekeverik. Míg a legalitás parancsot jelent (a büntető igény 

érvényesítésének kötelezettségét) a bűnüldöző hatóságok számára, addig az 

officialitás jogosultságot. Felhatalmazza a hatóságokat, hogy a büntető igényt akár 

mások akarata ellenére is érvényesíthessék. 

Így az officialitás elve a bűnüldözők hatalmát alapozza meg, a legalitás viszont 

éppen ennek állít korlátot. A legalitás kötelezettsége egymástól elválasztható 

elemekből áll:  

- nyomozóhatóság leplezzen le minden jogsértést és elkövetőt; 

- az ügyész emeljen vádat; 

- a bíróság hozzon ítéletet. 

3. A legalitás elvét elfogadó rendszerben (így Magyarországon is) ma már 

számos kivétel található.  PHD értekezésben bemutatom azokat az okokat, amelyek 

a legalitás megtöréséhez vezettek. 



A legalitás elve vádemelésre kötelezi az ügyészt, de csak akkor, ha a bírósági 

eljárás megindításának feltételei adottak. 

4. A dolgozat fő részében a sértettnek a jogszabályok által körülhatárolt 

eljárási helyzetét mutatom be. Ezt megelőzően utalok azokra a nemzetközi 

ajánlásokra, amelyek az értekezés szempontjából jelentőséggel bírnak. A 

nemzetközi ajánlások bemutatására és elemzésére azért van szükség, mert ezek 

felhívásai nem maradtak hatás nélkül a jogalkotásban. 

5. A sértett jogainak és kötelezettségeinek részletes elemzésekor felmerülő 

első kérdés, vajon ki a sértett. Nem tudjuk pontosan, hogy ki lehet sértett a 

büntetőeljárásban. A jogszabályi definíció túl általánosan fogalmaz. A jogalkalmazó 

nincs pontosan tisztában a sértett konkrét személyével, mivel a sértett és a passzív 

alany nem mindig esik egybe. Gondot jelent például, a több sértett sérelmére 

elkövetett bűncselekmények köre, a jogi személy sértettkénti fellépése. Megoldás 

lehetne a sértetté válás megállapításának mint új jogintézménynek a szabályozása.   

6. A sértett jogosult arra, hogy jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az 

ügyésztől és a nyomozóhatóságtól felvilágosítást kapjon. Ezért a törvény az eljárás 

folyamán biztosítja számára az információhoz való jogot. A korábbi törvény 

értelmében eljárási jogairól és kötelezettségeiről a hatóságtól felvilágosítást 

kérhetett.  Ma ez nem a sértett jogai, hanem sokkal inkább a hatóság kötelezettségei 

között szerepel. Sajnos ez a jogalkalmazás gyakorlatában nem mindig a jogalkotó 

szándékának megfelelően alakul. 

7. A sértett értesítésével kapcsolatban a Be. kódex változásokat hozott. A 

2003 júliusától hatályos törvény több helyen is kimondja, hogy az eljárási 

határozatokat közölni kell a sértettel.  

8. Számos ország büntetőeljárása ismeri a sértett kárigényének a 

büntetőbíróság előtt történő érvényesítését. Az angolszász eljárásban erre nincs 

lehetőség. A jogintézmény célja a kontinentális jogrendszerben, hogy egy eljárás 

keretében döntsön a bíróság a büntető- és a polgári jogi igényről. Hazánkban 

csakúgy, mint Németországban és Franciaországban,  a törvény régóta lehetővé 

teszi, hogy a büntetőeljárásban a sértett mint magánfél felléphessen. Sajnos a 

jogintézmény a hétköznapok valóságában mégsem váltja be a hozzá fűzött reményt, 

hiszen a bíróság a sértett igényét legtöbbször egyéb törvényes útra utasítja. 



9. A magyar törvény nem ismeri a németeknél jól bevált mellékmagánvádat, 

de a hatályos jog megengedi, hogy a közvádra üldözendő bűncselekményeknél 

hatósági tétlenség esetén a vádat a sértett - mint pótmagánvádló - a bíróság előtt 

képviselje. Ennek eseteit a Be. legújabb módosítása bővítette. A feljelentés 

elutasítása és a nyomozás megszüntetése esetében a pótmagánvádlóként fellépő 

sértett ügyféli minőségében jár el, és nem veszi át sem a nyomozó hatóság, sem az 

ügyész nyomozásbeli szerepét. Amennyiben viszont a sértett fellépése az ügyész 

vádelejtése miatt következik be, akkor a pótmagánvádló a bírósági eljárásban az 

ügyész jogait gyakorolja.  

10. Más változások is érintik a bűncselekmények áldozatait, de ezek főleg a 

büntetőeljáráson kívül, különösen a segítségnyújtás terén jelentkeznek. 

Az áldozatvédelem területén sajnos még vannak hiányosságaink. Az Egyesült 

Államokban és Németországban például a bírósági épületek jobban megfelelnek 

arra, hogy a tárgyalás előtt a sértett és a vádlott ne egy folyosón várakozzon. 

11. A resztorativ igazságszolgáltatás hívei azt ígérik, hogy az ő módszereikkel 

a hagyományos igazságszolgáltatás bajai orvosolhatóak. Az ezen a területen 

született elméleti munkák régóta bírálják a meglévő rendszert és annak mai 

felépítését; megkérdőjelezik az eljárási rend alapelveit; főleg azokat, amelyekre az 

eljárás minden egyes intézménye épül. 

A kritikusok szerint a büntetőeljárás alapelvei mára vagy elveszítették eredeti 

funkciójukat, vagy szembe kerültek az őket létrehozó régi szándékkal. A modern 

kriminálpolitikai elképzelések az elavult eljárásban döcögve valósulnak meg. 

12. További érvek a hagyományos igazságszolgáltatás ellen: 

- nem hatékony; 

- költséges; 

- a közösség kisajátította az egyéni sérelmeket; 

- a társadalom reakciója a bűnözésre nem más, mint kollektív agresszió; 

- nem valósul meg a reszocializáció; 

- a sértett kára nem térül meg; 

- a bíró előzetes iratismerete és a jelenlegi kihallgatási rendszer túlzott 

követelményeket állít a bíróval szemben; 

- Ez utóbbira vezethető vissza, hogy többen megkérdőjelezik a bíró 

pártatlanságát. 



13. A resztoratív igazságszolgáltatás híveinek érvei sokszor egyoldalúak és 

elhamarkodottak. Gyakran kizárják az értelmes vita lehetőségét, mivel inkább csak 

retorikai párbajra emlékeztetnek. A legradikálisabb irányzatok pedig odáig mennek, 

hogy az igazságszolgáltatást akarják teljes egészében felszámolni. 

14. Vannak viszont olyan szemrehányások, amelyek valóban választ 

igényelnek; követeléseik ugyanis nem az utópia világába tartoznak. Ezek egy része a 

sértett szerepének erősítésével függ össze. A kérdés csak az, hogy a megfontolandó 

bírálatok figyelembevétele a büntetőjogon, illetve büntetőeljáráson belül történjen, 

vagy ezen kívül. 

15. Szerencsére, állnak még a büntetőeljárás tartópillérei; a bírálatok nagy 

része nem teszi szükségessé az igazságszolgáltatás radikális átalakítását. Reformra 

tehát szükség van, de ezen elképzeléseknek a meglévő jobbítását kell célul tűzniük, 

nem érinthetik az egész eljárás vázát.  

Ezt is figyelembe véve, talán egy helyen térhetünk el a hagyományostól: a 

tárgyalás kettéosztásánál. Persze csak a közvetítői eljárásra utalható 

bűncselekmények esetében. 

Megfontolásra érdemes reform lehet ugyanis, ha a tárgyalást két szakaszra 

bontjuk. Az első szakaszban csak a bűnösségről döntene a bíróság. A szankció 

kiszabása előtt, a két szakasz közé ékelt közvetítői eljárás folyamán, a mediátor 

kísérli meg kibékíteni a feleket. (Tehát a tárgyalás kettéosztásával kitárul a 

büntetőeljárás kapuja, és beenged �oda nem való� elemeket is.) Itt jöhet szóba az 

egyezség. 

Sikeres közvetítésnél, a bíróság enyhébb bűncselekmények esetében nem 

szab ki büntetést, közepesen súlyos bűncselekményeknél pedig, a büntetést 

korlátlanul enyhíti. 

16. A mediátor - mint az eljárás új szereplője - nem váltja fel a bíróságot, és 

nem szorítja ki a bírót az eljárásból. A bíró nem veszíti el kizárólagos jogát a büntetés 

kiszabására, hiszen az eredményes közvetítés esetén is ő hozza meg a végleges 

döntést. A szankció megállapítása nem kerül ki az igazságszolgáltatás fennhatósága 

alól. 

A tárgyalás kettéosztásával és a közvetítői eljárás beiktatásával tehát a 

bűnösség és a büntetés kérdéseiről szóló döntések elkülönülnek, így a 



jogalkalmazás áttekinthetőbbé válik, és a garanciákat sem kell feladni. Ha ezzel a 

szándékkal történik a tárgyalás kettéosztása, akkor a törvényhozó nem kényszerül 

arra, hogy az eljárás alapelveit feladja. 

17. A közbenső eljárás másik fajtájára - mint a vádemelés alternatívájára - az 

előzetes eljárásban kerülhet sor. Az enyhébb bűncselekmények esetén, az ügyész 

döntése alapján - feltéve, hogy a közvetítés eredményes volt -, lehetőség van arra, 

hogy a büntetőjogi igény érvényesítésétől eltekintsenek. 

18. Az értekezés V. fejezete remélhetőleg bebizonyítja, hogy a resztoratív 

igazságszolgáltatás sem csodaszer, és nem orvosolhatók vele könnyedén az 

igazságszolgáltatás bajai. A megoldás természetesen attól függ, hogy mit várunk az 

igazságszolgáltatástól, és hajlandók vagyunk-e feladni az eljárást két évszázada 

vezérlő elveket. Mert a resztoratív igazságszolgáltatás legfeljebb csak a nevében 

igazságszolgáltatás, ugyanis híján van a büntetőeljárást régóta jellemző fogalmi 

elemeknek. 

Tévedés azt gondolni, hogy az igazságszolgáltatás feladata a társadalmi 

egyenlőtlenség felszámolása, és az, hogy a szociális intézmények balsikereit 

jóvátegye. 

19. Az értekezés néhány megállapítása talán egy újabb büntetőeljárási 

reformnál hasznára lehet a jogalkotónak.  

A konkrét megoldási javaslatok (a sértett fogalmának pontos meghatározása a 

törvényben; az állami szerv pótmagánvádlókénti fellépésének kizárása; a sértetté 

nyilvánítás jogintézményének bevezetése; a közvetítői eljárás szabályainak 

újragondolása; olyan garanciák törvénybe építése, amelyek lehetetlenné teszik a 

sértett jogainak korlátozását; a sértettel szemben alkalmazható �büntetések� 

megszüntetése) mellett az értekezés elemzési módjával igyekszik segítséget nyújtani 

mind a jogszabály fogalmazójának, mind a jogalkalmazónak. 

A sértett jogai kapcsán igyekszem alapvető összefüggésekre és kérdésekre 

rámutatni.  

Mivel az értekezésben, a kriminológiában és a büntetőeljárásban lévő elméleti 

irányzatokat is áttekintem, ezért a dolgozat a jogi oktatásban is felhasználható. 
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