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A büntetőeljárás célja az igazság, a magyar büntető-
eljárásban a materiális igazság kiderítése. A vád alap-
vetően a bűnös személy megbüntetése iránti igényt 
fejezi ki, azonban az ügyésznek is kötelessége az igaz-
ság kiderítése, a mentő és enyhítő körülmények fel-
tárása. Sőt, mivel az ügyészség független alkotmá-
nyos intézmény, így komolyabb felelősség terheli eb-
ben a tekintetben1. Ezt a kettősséget gyakran úgy 
oldják fel, hogy a büntetőeljárásba beiktatnak egy, a 
vád tartalmáról és határairól döntő külön eljárási sza-
kaszt (pl. közbenső eljárást vagy vád alá helyezési el-
járást). A magyar büntetőeljárási jogban jelenleg2 
nincs ilyen eljárás. A vád tartalmi kontrolljának két 
eszköze van: az egyik a váddal szembeni garanciális 
követelmények meghatározása a vád törvényességé-
ben, a másik a bíróság vádirattal kapcsolatos intéz-
kedési lehetősége.3 Ezért is kiemelt jelentőségű a vád 
törvényessége a magyar büntetőeljárásban.

a váDelv és a Törvényes váD

A vád az állami büntetőigény érvényesítésének esz-
köze, adott ügyben azonban egyben a büntetőhata-
lom korlátja, határa is. A vád tényállítása meghatá-
rozza a bizonyítási eljárás és az ítélet kereteit, ezért  
a vád a terhelt számára egyben egyfajta biztosíték is. 
A vád pontos ismerete a terhelt védekezése szem-
pontjából elengedhetetlen, mert kijelöli a védekezés 
irányát és kereteit is.

A büntetőeljárás egyik legfontosabb alapelve a 
büntetőhatalom megosztását kifejező eljárási felada-
tok megoszlása. A vád, a védelem és az ítélkezés 
funkcióinak egymáshoz való viszonyát és elkülö-
nülését a funkciók közötti kapcsolatot megjelenítő 
szabályok rendezik. Ilyen fontos szabály a vád és az 
ítélkezés viszonyát rendező vádelv, amely a büntető-
eljárás rendszeralkotó alapelve is egyben.4 Az Alap-
törvény is rendelkezik az ügyész és a bíróság közöt-
ti felelősség megosztásáról: a vádért az ügyész felel, 
a bíróságnak pedig döntenie kell a vádról.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vád-
elv lényegét alapvetően három elem alkotja: a perbe-
li funkciók megoszlása, a vádló váddal való rendel-
kezési joga, valamint a bíróság vádhoz kötöttsége.5 
Ennek lényege a büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 2. §-a értelmé-
ben az, hogy a bíróság az ítélkezés során törvényes 
vád alapján jár el. A törvényes vád „a vádelv tartalmi 
elemein átívelő híd, összekötő kapocs, amelynek szellemi-
sége át kell, hogy hassa az egész bírósági eljárást.”6

A Be. definiálja, hogy mit kell törvényes vád alatt 
érteni. A 2. § (2) bekezdése szerint törvényes a vád, 
ha „a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett in-
dítványában meghatározott személy pontosan körülírt, 
büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági el-
járás lefolytatását kezdeményezi.” A törvényes vád a 
bíró ság igazságszolgáltatási tevékenységének elő fel-
té te le, és egyszersmind meghatározza annak tartal-
mát, azaz törvényes kereteit is.7

a váD Törvényességének 
krITérIumaI

A törvényes vád feltételrendszerét írott formában elő-
ször talán 2002-ben az Alkotmánybíróság 14/2002. 
(III. 20.) AB határozata foglalta össze, megkülön-
böztetve a törvényes vád alaki és tartalmi kellékeit. 
Alaki feltételként határozta meg a vádlói legitimá-
ciót. „A törvényes vád alaki feltétele, hogy a Be.-ben a 
vádlói jogosultságokkal felruházott ügyésztől […] vagy 
az ügyek meghatározott körében a magánvádlótól […] 
származzék.” Minimális tartalmi követelménynek te-
kintette a testület, hogy „[a] közvád képviselőjének 
minden esetben konkrétan körülírt cselekmény miatt, an-
nak a büntető törvény szerinti minősítését is tartalma-
zó, pontosan azonosítható személy felelősségre vonására 
irányuló megalapozott, a bizonyítékok megjelölését és in-
dítványait is magában foglaló, összefoglalt vádat kell a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság elé terjesz-
tenie.”8
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a váD „Törvényessége” 
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A törvényes vád a vádelv érvényesülésének egyik 
alapfeltétele, amelynek kritériumai azonban megle-
hetősen későn, csak 2006-ban kerültek be a bünte-
tőeljárási törvénybe.9 A törvény által meghatározott 
feltételrendszer összecsengett az Alkotmánybíróság 
által felállított kritériumokkal. A törvényes vádnak 
elsődlegesen alaki és tartalmi követelményei vannak, 
de ezen túlmenően a vád törvényességéhez hozzátar-
tozik az eljárási mód, forma (pl. különeljárás) helyes 
megválasztása is.10 Az vitatott, hogy a Be. 2. § (2) 
bekezdése valójában a törvényes vád ismérveit, a vád 
minimális fogalmi elemeit,11 vagy inkább az eljárás-
jogi előfeltételeit tartalmazza.12

A törvényes vád alaki feltétele a vádlói legitimáció, 
amelynek értelmében az állam büntetőjogi igényét 
közvádlóként az ügyész érvényesítheti. Az ügyészi 
vádmonopólium korrekciójaként azonban a sértett 
vádlói szerepben jelenhet meg (magánvádlóként vagy 
pótmagánvádlóként). Viszont önmagában a vádlói 
pozíció nem elegendő, fontos, 
hogy az adott eljárásban vádlói le-
gitimációval rendelkező személy 
nyújtsa be a vádat.13

A törvényes vád tartalmi felté-
tele, hogy a vádló meghatározott 
személy pontosan körülírt, büntető 
törvénykönyvbe ütköző magatartása miatt a büntetőjo-
gi felelősség megállapítását és vele szemben szankció meg-
állapítását kéri. A törvényes vád tartalmi értelemben 
azt jelenti, hogy a vádlói akaratnak világosan ki kell 
derülnie a vádbeli tényállásból. A vádnak tárgyila-
gosnak kell lennie, nem tartalmazhat feltételezése-
ket, következtetéseket. Egyértelműen ki kell derül-
nie, hogy a vádlott hogyan valósította meg a vádban 
foglalt különös részi tényállást. A vád akkor nem tör-
vényes, ha a vádirat alapján nem egyértelmű, hogy 
mi a vád tárgyává tett cselekmény. Ha a vád kellék-
hiányos, vagy a vádban megjelölt cselekmény nem 
bűncselekmény, illetve ha az ítéleti tényállás eltér a 
vádban foglalt tényállástól, az nem érinti a vád tör-
vényességét. Ezekben az esetekben a vád ugyan va-
lamilyen hibában szenved, de törvényes.14 Azt is fon-
tos kiemelni, hogy a vád törvényességének nem fel-
tétele a vád tényszerűen igaz volta sem, ugyanis az 
igazság megállapítása a bíróság feladata.15 A követ-
kezetes bírói gyakorlat szerint a vád törvényessége 
szempontjából annak ténybeli megalapozottsága kö-
zömbös.16

A vádemelés alaki feltételei vádtípusonként,17 va-
lamint az egyes eljárási formák18 tekintetében eltérő-
ek lehetnek. A büntetőeljárás megindításának felté-
tele a bűncselekmény gyanúja, vádat emelni azonban 
csak bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt, az-
az meghatározott terhelt ellen lehet. További fontos 

tartalmi követelmény a pontosan körülírt büntető 
törvénybe ütköző magatartás megléte, amely megha-
tározza a bírósági eljárás kereteit. A törvényes vád-
nak nem fogalmi ismérve, hogy felsorolja a büntető 
törvénykönyvbe ütköző tényállás jogi fogalmait, ha-
nem azokat a konkrét cselekményeket kell tartalmaz-
nia, amelyek alapján a bíróság dönteni tud a bűncse-
lekményről, illetve azt meg tudja állapítani.19 A vád-
beli tényállásnak azonban emellett a büntethetőség 
körülményeinek is meg kell felelnie.20

a „TeTTaZonosság” 
köveTelménye

A bíróság kizárólag arról a tényállásról hozhat dön-
tést, amelyet a vádló a vád tárgyává tett; azt ki kell 
merítenie, de nem terjeszkedhet túl rajta. A „tett azo-
nosság” a bírósági eljárás „sarokkövét” jelenti, az íté-

let nem vonatkozhat más tettre, 
kizárólag arra, amelyet a vád tar-
talmaz.21 A tettazonosság követel-
ménye a védekezési jog biztosítá-
sa szempontjából is kulcsfontos-
ságú, ugyanis a védekezés a vád 
pontos ismeretében biztosítható. 

A tettazonosság a jogerő terjedelme megállapításá-
nak is elengedhetetlen kelléke, ugyanis ennek fényé-
ben határozható meg a jogerős ítélet, valamint egy 
újabb vád viszonya.22

A tettazonosság a fizikai cselekmény, a magatar-
tás, a „tett” azonossága.23 A „tett” mindig a külvilág-
ban végbement, időben és térben körülhatárolt tör-
téneti eseményt jelöl, míg a „cselekmény” a tett bün-
tetőjogi értékelését jelenti.24 A „tett” büntetőjogi 
fogalmába beletartoznak a magatartás fizikai meg-
nyilvánulásai, a kísérő körülmények, a tettes viszo-
nyulását kifejező akarat, az eredmény, a célzat, a mo-
tívum, azaz a bűncselekmény törvényi tényállási 
 elemei. „Amennyiben a vád tartalma már születése pil-
lanatában sem vonatkoztatható hibátlanul a büntető 
anyagi jogszabályban meghatározott konkrét tényállás-
ra, akkor az nem felel meg a törvényes vád tartalmára 
vonatkozó követelményeknek, így nem lehet a vádhoz kö-
töttség kiváltására alkalmasnak tekinteni.”25

A vád tárgya a vádban szereplő történeti tényál-
lás, és nem a tények alapján megállapított bűncselek-
mény. A bíróságok úgy értelmezik, hogy a vád tár-
gyát képezi minden, a vádiratban szereplő tény, az 
ügyészség álláspontja szerint azonban csak azok a té-
nyek a vád tárgyai, amelyeket az ügyész jogilag is ér-
tékelt.26

A bíróságot a vád tárgyává tett cselekmény köti, 
nem a jogi minősítés. A jogi minősítés nem része a 

a bünTeTõelJárás egyIk 
legFonTosabb alapelve a 
bünTeTõhaTalom meg-

osZTásáT kIFeJeZõ elJárásI 
FelaDaTok megosZlása
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törvényes vádnak. Ennek megfelelően például a bűn-
cselekmény alapesete helyett megállapíthat a bíróság 
minősített esetet, befejezett bűncselekmény helyett 
kísérletet, vagy fordítva.27 A tárgyalás előkészítése 
során egyértelműen van lehetőség vádtól eltérő mi-
nősítésre, amelynek számos jogkövetkezménye le-
het.28 A tárgyaláson felmerülhet az eltérő minősítés 
lehetősége, de megfelelő időt kell biztosítani a ter-
heltnek a védekezésre való felkészülésre.29

A helyes minősítés nem feltétele a törvényes vád-
nak, de kérdéses, hogy törvényes-e a vád akkor, ha a 
jogi minősítés hiányzik. Ebben is eltérő álláspontok 
léteznek. Van olyan nézet, amely szerint a történeti 
tényállásban leírt cselekmény akkor lesz egyenérté-
kű a büntető törvénykönyvbe ütköző cselekménnyel, 
ha a tényeket az ügyész jogilag is értékeli. Ebből kö-
vetkezően, ha a jogi minősítés hiányzik, akkor hi-
ányzik az ügyész jogi értékelése, azaz a vád nem lesz 
törvényes.30 A 2006. évi lI. törvény indokolása is 
úgy fogalmaz, hogy a törvényes vád az lehet, ami  
a vád tárgyává tett cselekmény jogi minősítését is 
 tartalmazza. Más vélemények szerint a törvényes 
vádnak nem a jogilag értékelt tényeket kell tartal-
maznia, mert akkor a jogalkotó nem a büntető tör-
vénykönyvbe ütköző magatartást, hanem a bűncse-
lekmény fogalmat használta volna. Ebből követ-
kezően a törvényes vád tárgya a vádban szereplő 
tények történeti tényállása. Ha az ügyész a bűncse-
lekményt kimerítő tényállást rögzíti a vádiratban, az 
akkor is a vád tárgyának tekinthető, ha hiányzik a 
jogi minősítés.31

A vádbeli és az ítéleti tényállás azonossága nem 
teljes, hanem lényegi egyezést jelent. A gyakorlatban 
gyakran vitatott, hogy mi minősül lényegi egyezés-
nek, mi tekinthető a tényállás lényegének. Mellék-
körülménynek, azaz olyan körülménynek tekinthető 
például az elkövetés helye, ideje, amelyek alapvetően 
nem okoznak más bűncselekménnyé válást.32 Nem 
sérül a tettazonosság abban az esetben sem, ha az íté-
leti és a vádirati tényállás abban tér el, hogy más az 
eszköz vagy az eredmény, más a cél vagy az indíték, 
folyamatos vagy folytatólagos a bűncselekmény, más 
a sértett személye, eltér a stádium, egység vagy hal-
mazat, illetve a büntethetőségre vagy a büntetés ki-
szabásra vonatkozó körülmény változik.33 Nem je-
lenti ugyanis a vádelv sérelmét, ha az ítéleti tényál-
lás nem fedi teljesen a vádirati tényállást, azonban a 
bűncselekmény lényeges elemét alkotó tények tekin-
tetében annak megfelel.34

A tettazonosság sérül, ha a bíróság túlterjeszkedik 
a vádon, nem meríti ki azt, vagy a terhelttel szemben 
ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ítéletet 
hoznak. 

Érdekes, hogy történetileg hogyan változtak a jog-
következmények. A Bűnvádi Perrendtartás 1882-től 
semmisséggel szankcionálta ezen jogsértéseket. 1951-
ben visszalépés történt, a törvény pusztán a vád nél-
küli eljárást tiltotta, egyébként a bíróság szabadon 
rendelkezhetett a váddal. 1962-ben visszatértek a 
Bűnvádi Perrendtartás szabályaihoz.35 A hatályos 
szabályok szerint a vád ki nem merítése eljárási sza-
bálysértés, amely az ítélet megalapozatlanságát ered-
ményezheti.36

Fontos, hogy a tettazonosság túl szűk vagy tág ér-
telmezése diszfunkcionális lehet a büntetőeljárásban. 
A túl szűk értelmezés növeli az új eljárások lehető-
ségét.37 A tettazonosság túl tág értelmezése azonban 
a rendkívüli jogorvoslatok számának növekedését 
eredményezheti.38 A bírói gyakorlat a tettazonosságot 
a törvényi tényállás szükséges ismérveire korlátozza, 
és nem tekinti jogsértésnek, ha a bíróság az ismér-
vekhez kapcsolódóan a vádban nem szereplő ténye-
ket pótolja, a bizonyítás eredményéhez képest.

A törvényes vád fogalmának, valamint ehhez kap-
csolódóan a bíróság vádhoz kötöttségének kiemelt je-
lentősége van a védelemhez való jog szempontjából. 
Az Alkotmánybíróság 14/2002. (III. 20.) AB hatá-
rozatában kifejtette, hogy a védelemhez való jog ha-
tékony érvényesülésének elengedhetetlen feltétele 
azoknak a tényeknek az ismerete, ami miatt a bün-
tetőeljárás folyamatban van. A vád tehát meghatá-
rozza a védekezés irányát.

a Törvényes váD hIányának 
JogköveTkeZménye

A Be. eredeti 1998-as változatában nem szerepelt a 
törvényes vád fogalma. A törvényes vád hiánya az el-
járás megszüntetését eredményezte, azonban a tör-
vényesség megítéléséhez a törvény nem határozott 
meg szempontokat. A Be. 2. § (2) bekezdése hang-
súlyossá tette, hogy a vád elméleti fogalmát kitevő 
elemek hiánya a vád semmisségéhez vezet.39

Ha a törvényes vád kritériumai közül valamelyik 
hiányzik, akkor a vád nem törvényes, azaz semmis.40 
A minimumfeltételek megléte azonban nem jelenti 
azt, hogy a vád valóban törvényes. A törvényes vád 
hiánya nem azonos a vád kellékhiányosságával, ame-
lyet leginkább a merőben eltérő jogkövetkezmények 
támasztanak alá. Ha a törvényes vád hiányzik, az elv-
ben nem orvosolható, ha azonban a vád kellékhiá-
nyos, akkor a hiányok pótolhatók.41 Amennyiben az 
ügyész nem pótolja a hiányokat, az is az eljárás meg-
szüntetését eredményezi.42 A bírói gyakorlat követ-
kezetes abban, hogy a törvényes vád hiányát nem te-
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kinti olyan hibának, amit a bíróság maga pótolhat 
vagy az ügyész megkeresésével pótoltathat.43

Amennyiben a vádirat, vádindítvány vagy a felje-
lentés kisebb hibában szenved, a vád képviselőjét fel 
lehet hívni a hiányosságok pótlására, de azok a tár-
gyalás előkészítése során az előkészítő ülésen is or-
vosolhatók.44 A Be. egyértelműen meghatározza, 
hogy amennyiben a vád nem törvényes, az eljárást – 
bármely szakaszban is van – meg kell szüntetni. Ha 
tehát az elsőfokú bíróság észleli, hogy a vád nem tör-
vényes, akkor megszünteti az eljá-
rást.45 Amennyiben a másodfokú 
bíróság állapítja meg, hogy az el-
sőfokú bíróság törvényes vád hiá-
nyában járt el, akkor hatályon kí-
vül helyezi az elsőfokú ítéletet és 
megszünteti az eljárást.46 Hason-
lóképpen a harmadfokú bíróság is 
hatályon kívül helyezi a másodfo-
kú bíróság ítéletét, és megszünteti 
az eljárást, ha a törvényes vád hiányát észleli.47 A tör-
vényes vád hiányában történő eljárás olyan eljárá- 
si szabálysértés, amely rendkívüli perorvoslat alapjá-
ul szolgál. Az így meghozott jogerős ítélet ellen – a 
törvényi feltételek fennállása esetén – felülvizsgálat-
nak van helye.48 Amennyiben a jogerős ítélet jogor-
voslattal nem támadható, a legfőbb Ügyész a törvé-
nyesség érdekében jogorvoslatot terjeszthet elő a Kú-
riánál.49

Fontos azonban, hogy a törvényes vád egyes fel-
tételeinek hiánya olykor eltérő következményekkel 
járhat. Ha a vádlói legitimáció hiányzik, például az 
ügyésznek nincs joghatósága, az az eljárás megszün-
tetését fogja eredményezni. Ha azonban hatásköri, 
illetékességi probléma merül fel, akkor a hiba átté-
tellel orvosolható, igaz, hogy a tárgyalás megkezdé-
sét követően csak korlátozottan. Ha a vádlott szemé-
lyével kapcsolatban merül fel akadály, akkor az bün-
tethetőséget megszüntető vagy kizáró oknak 
tekinthető, és az eljárás megszüntetését vagy a vád-
lott felmentését eredményezheti.50 A következetes bí-
rói gyakorlat szerint, ha a vádiratban leírt cselekmény 
nem bűncselekmény, akkor ugyan az eljárási jogkö-
vetkezmény a büntetőeljárás megszüntetése, de arra 
nem a törvényes vád hiánya, hanem a bűncselekmény 
hiánya miatt kerül sor, amely a tárgyalás megkezdé-
sét követően nem is megszüntetést, hanem felmentő 
ítéletet eredményez.51

Az eljárást megszüntető végzés jogerőre képes, 
ügydöntő határozat.52 A büntetőeljárást lezáró, ügy-
döntő határozatok a bűnösséget megállapító ítélet, a 
felmentő ítélet, valamint az eljárást megszüntető vég-
zés.53 Az ügydöntő határozatok döntenek a vádról 
vagy véglegesen lezárják a büntetőeljárást. A meg-

szüntető végzésben a bíróság nem vizsgálja a bünte-
tőjogi főkérdést, de mindenképpen érdemi okból zár-
ja le a büntetőeljárást. Ez az egyik oka, hogy az eljá-
rás megszüntetése is kizárja az új eljárás lefolytatását.54 
A másik ok arra nézve, hogy a megszüntető végzés 
is anyagi jogerőre képes határozat, hogy a jogerőha-
tások tekintetében a törvény valamennyi ügydöntő 
határozatra azonos rendelkezéseket tartalmaz. A 
megszüntető végzés tehát ügydöntő határozat, amely 
az ítélettel egy tekintet alá esik. A Be. kártalanítási 

szabályai is inkább arra engednek 
következtetni, hogy a törvényes 
vád hiányában történő megszünte-
tő végzés anyagi jogerővel rendel-
kező határozat.55 Azonban tény, 
hogy a törvény explicit verbis nem 
zárja ki az ismételt vádemelés le-
hetőségét.

Vannak azonban ezzel ellenté-
tes vélemények is. Korábban is fel-

merült, hogy bár a törvény maga nem tesz különb-
séget, de a megszüntető okok között igenis van elté-
rés. Vannak alaki és anyagi jellegű megszüntető okok, 
és nem minden megszüntető okhoz köthető anyagi 
jogerőhatás.56 A törvényes vád hiánya miatti meg-
szüntető végzés jogerőre képes határozat, azonban 
nincs anyagi jogereje. Ha az anyagi jogerőt úgy kell 
érteni, hogy azonos tartalmú vád (azaz nem törvé-
nyes vád) alapján nem lehet újból bírósági eljárás le-
folytatását kezdeményezni, úgy van anyagi jogereje a 
végzésnek. Ha az anyagi jogerő a büntetőjogi felelős-
ség végleges elbírálását jelenti, ebben az értelemben 
a törvényes vád hiánya miatti megszüntetésnek nincs 
anyagi jogereje.57

A legfelsőbb Bíróságnak az 1998. évi XIX. tör-
vény egyes rendelkezései értelmezéséről szóló 1/2007. 
BK véleménye (a továbbiakban: BKv.) a törvényes vád 
hiányára tekintettel hozott eljárást megszüntető ha-
tározatot, jogi természetét tekintve eltérőnek tartot-
ta a más okból történő megszüntetési határozatoktól. 
Úgy vélte, hogy a törvényes vád hiányára tekintettel 
történő megszüntetés esetén a bíróság a vád alkal-
masságáról dönt, és nem a vádban foglaltak büntető-
jogi felelősségét megalapozó anyagi jogi feltételeket 
vizsgálja. Ezért a legfelsőbb Bíróság álláspontja az 
volt, hogy az elévülési időn belül nincs akadálya, 
hogy a vádló a korábban a vád tárgyává tett cselek-
mény miatt a terhelttel szemben ismét vádat emel-
jen.58 Azt azonban a legfelsőbb Bíróság is elismer-
te, hogy a vád törvényessége, illetve törvényi kellé-
kének hiánya miatt történt megszüntetéssel a bíróság 
a vádról határoz, következésképp e határozat ügy-
döntő határozat.59 A kollégiumi vélemény azt is 
hangsúlyozta, hogy a vád Be. 2. § (2) bekezdése, il-

a Törvényes váD a váD-

elv érvényesülésének 
egy I k a la pFelT éT el e , 
amelynek krITérIumaI 
aZonban megleheTõsen 
késõn, csak 2006ban ke-
rülTek be a bün TeTõ-

elJárásI Törvénybe
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letve a vádirat 217. § (3) bekezdése szerinti (nem pó-
tolt) hiányossága, mint a büntetőeljárás akadálya 
ugyan kifejezetten nem szerepel a Be. 6. §-ában fel-
soroltak között, azonban jogi természetük nyilván-
valóan azokkal egyező.60

Az eljáró bíróságok nem osztották maradéktala-
nul a legfelsőbb Bíróság álláspontját az ügyben, 
ezért a Fővárosi Ítélőtábla az Alkotmánybírósághoz 
fordult. Az Ítélőtábla indítványában az Alaptörvény 
a többszöri eljárás tilalmát rögzítő XXVIII. cikk (6) 
bekezdésének sérelmére, valamint az Alaptörvény 
XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt pártatlan bí-
rósági eljáráshoz fűződő jog sérelmére hivatkozott. 
álláspontja szerint sérti a kétszeres eljárás tilalmát 
az ismételt vádemelés megengedése, mert a törvényes 
vád hiánya miatti eljárás megszüntetése, a büntető-
eljárás jelenlegi rendszerében ügydöntő, jogerőhatás-
sal rendelkező bírói döntésnek tekintendő. Az indít-
ványozó bíróság a pártatlanság sérelmét abban látta, 
hogy a bíróság vádlói funkciót vesz át, amikor az el-
járást törvényes vád hiánya okán megszüntető vég-
zésének indokolásában leírja a vádirat azon hiányzó 
vagy hibás kellékeit, amelyek miatt az adott ügyben 
benyújtott vádirat nem felel meg a törvényes vád fel-
tételrendszerének.61 Mindezek mellett az Ítélőtábla 
a törvényes vád büntetőeljárásbeli szabályaival, illet-
ve az azokhoz kapcsolódó bírói gyakorlattal szemben 
azt is kifogásolta, hogy lehetőséget ad a vádemelés 
visszaélésszerű gyakorlására, mert megengedi, hogy 
azonos tényállás alapján az elévülési idő folyamatos 
megszakítása mellett a vádló korlátlan alkalommal 
emelhessen vádat, ami sérti az Alaptörvény XXVIII. 
cikkében elismert, tisztességes eljárás alkotmányos 
elvét.62

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az 
ugyanazon cselekmény miatti ismételt vádemelés 
nem sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekez-
désében foglalt ne bis in idem alkotmányos elvét, mert 
a bíróság – amennyiben a vád nem törvényes – nem 
tesz eleget a vádelvből fakadó és a bíróságra háruló 
vádkimerítési kötelezettségnek.63 Az Alkotmánybí-
róság nem látta valós veszélynek a bírói kezdemé-
nyezésnek az ismételt vádemelés visszaélésszerű gya-
korlása tekintetében megfogalmazott félelmeit sem, 
mert véleménye szerint az ismételt vádemelés vissza-
élésszerű gyakorlása felvetné a hivatali kötelesség 
büntető törvénybe ütköző megsértésének gyanúját, 
valamint az ügyész Alaptörvényből fakadó közvád-
lói felelősségével sem egyeztethető össze.64 Az Al-
kotmánybíróság megítélése szerint az indítványozó 
bíróság által kifogásolt rendelkezések összhangban 
állnak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésé-
ben rejlő pártatlanság követelményével is, ha a bíró-
ság a megszüntető határozatának indokolásában tar-

tózkodik annak leírásától, hogy az adott büntetőügy-
ben benyújtott vádirat vagy vádindítvány milyen 
kiegészítésekkel lehetne törvényes.65

aZ úJ bünTeTõelJárásI 
Törvény TerveZeTének 

„Törvényes” váDra vonaTkoZó 
renDelkeZéseI

Van-e szükség általános törvényes vád definícióra? 

Gyakran felvetődik kérdésként, hogy van-e egyálta-
lán szükség ilyen általános fogalom meghatározásá-
ra, különösképpen akkor, ha a gyakorlatban és az el-
méletben részletesen kimunkált fogalomról van szó.66 
Van olyan nézet, amely szerint a törvényes vád fogal-
ma csak szimbolikus szerepet tölt be. A kritériumok 
helyességét senki nem vitatja, azt viszont igen, hogy 
szükséges-e a törvényes vád absztrakt, elvi szintű 
meghatározásának ilyen éles elválasztása a vádirat 
törvényes kellékeinek meghatározásától: „Valóban ko-
moly érdek fűződik ahhoz, hogy a vádirat pontosan kö-
rülírva jelölje meg a vád tárgyává tett cselekményt, azon-
ban ez az elvárás a vád törvényes kellékei között is ér-
vényesíthető lenne.” 67 Ha a törvényes vád kritériumai, 
amelyek a vádirattal szemben támasztott minimum-
követelményeket jelentik, bekerülnek a vádirat kel-
lékei közé, az lehet járható út a szabályozásban, de 
kérdés, hogy akkor hogyan alakulnak a jogkövetkez-
mények. Megoldás lehet, hogy a törvény egyes kel-
lékek, a minimumfeltételek hiányához például a meg-
szüntetést rendeli, a többi feltétel hiányát pedig – az 
ügyész által – orvosolhatónak tartja. A törvényes vád 
fogalmának tételes jogi meghatározása támpontot 
nyújthat a bíróságok számára a vád minőségének 
megítéléséhez. Kérdéses azonban, hogy valóban 
szükséges-e a gyakorlat szempontjából. A törvény ál-
tal meghatározott definíció számos problémát oko-
zott a gyakorlatban, amelynek kiküszöbölését a jog-
alkotónak kell megoldania. Erre jó alkalmat teremt 
az új büntetőeljárási törvény kodifikációja. 

Az új büntetőeljárási törvény tervezete (a továb-
biakban: tervezet) preambulumában kiemeli az igaz-
ság megállapításának fontosságát, valamint a tisz-
tességes eljáráshoz való jog és a funkciómegosztás 
 jelentőségét a büntetőeljárásban. A tervezet több ren-
delkezése azt kívánja érvényre juttatni, hogy a vádért 
egyértelműen az ügyész a felelős, ezért az elsőfokú 
bíróság hatályon kívül helyezés útján nem is lesz 
számonkérhető, ha a vád nem volt megfelelő.68

Az alapvető rendelkezések között megjelenik a 
vádelv, melynek értelmében a bírósági eljárás alapja 
a vád.69 A tervezet nem tartalmazza a törvényes vád 
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definícióját az általános rendelkezések között. A vád-
irat kellékeit azonban két csoportban sorolja fel. Az 
első csoportba tartoznak a vádlott személyes adatai, 
a vád tárgyává tett cselekmény leírása, a minősítés, 
valamint az ügyész indítványa.70 További vádirati kel-
lékek a bizonyítási eszközök felsorolása, a bíróság ha-
táskörének, illetékességének megjelölése, az ügyész 
közlendői, valamint indítványai.71 A tervezet indo-
kolása szerint a vádirati kellékek első csoportja a vád-
irat kötelező elemeit, azaz a vád fogalmi elemeit je-
lentik, míg a második csoportban a vádirat infor-
mációs funkcióit ellátó további elemei találhatóak.  
A vádirat fogalmi elemeinek hiányát a bíróság szá-
mon kérheti az ügyészségen, míg a többi elem hiá-
nyát nem.

látható tehát, hogy az új büntetőeljárási törvény 
tervezete nem tartalmazza a törvényes vád általános 
fogalmi meghatározását, azonban ez önmagában még 
nem probléma. A vádirat kellékei között az általános 
fogalmi elemek tartalmazzák a 
személyre, a vád tárgyává tett cse-
lekményre, valamint az ügyészi 
indítványra vonatkozó feltételeket, 
amelyek korábban lényegileg a 
törvényes vád definíciójában jelen-
tek meg. Beemeli azonban a ter-
vezet a minősítést is a fogalmi ele-
mek közé. lényeges, hogy maga 
a törvényes vád kifejezés, illetve mint fogalom nem 
jelenik meg a törvényben, a bírósági eljárás alapja is 
a vád, és nem a törvényes vád lesz. 

Összevetve a törvényes vád kritériumait a terve-
zetben megjelenő vád fogalmi elemeivel, elmondha-
tó, hogy alapvetően minden fontos elem megjelenik 
a tervezetben is. A vád tárgyává tett cselekmény fo-
galmának meghatározására a jelenlegi bírói gyakor-
lat továbbra is irányadó lehet, és a bíróság vádhoz kö-
töttsége is továbbra is értelmezhető a tettazonosság 
keretei között. A tervezet szabályai nem zárják ki a 
törvényes vádhoz kapcsolódó gyakorlat további fenn-
tartását, illetve továbbfejlesztését.

A vádirat hibáinak jogkövetkezményei 

A tervezet igazi újítása abban rejlik, hogy a bíróság-
nak milyen intézkedési lehetőségei vannak a vádirat 
alapján; azaz, hogy hogyan alakulnak a jogkövetkez-
mények abban az esetben, ha a vád nem felel meg a 
törvényi feltételeknek. A tervezet általános indoko-
lása kiemeli, hogy a vádért az ügyész a felelős, így az 
elsőfokú bíróságot a nem megfelelő vád alapján tör-
ténő eljárásért nem lehet felelőssé tenni, azaz nem 
lesz hatályon kívül helyezési ok a nem megfelelő vád 

alapján történő eljárás. Szándékosan nem törvényes 
vád hiányában történő eljárást említ a tervezet, mi-
vel a törvényes vád fogalma teljesen kimarad a terve-
zetből. Az, hogy a bíróság nem vonható felelősségre 
az ügyészi hibáért, mutatja a bíróság szerepének vál-
tozását is a tervezetben. A tervezet erősíti az ak ku-
za tórius jegyeket, melyek szerint változik a bíróság 
tényállás-tisztázási kötelezettsége.72

Érdemes azonban megvizsgálni, hogy hogyan ala-
kul a vádirati kellékek hiányának orvosolhatósága a 
büntetőeljárásban. általánosságban kijelenthető, 
hogy a törvényes vád hiánya miatti megszüntető ok 
kikerül a tervezetből. A vádirati kellékek két csoport-
ban történő felsorolása feltételezi, hogy a két feltétel-
rendszer esetleges hibáihoz eltérő jogkövetkezmé-
nyek kapcsolódnak. A vádirat hiányosságai alapján 
nincs lehetőség az eljárás megszüntetésére. A vádira-
ti kellékek fogalmi elemeit tartalmazó első csoport-
jának hiánya esetén a bíróság felhívhatja az ügyészt 

a vádirat hiányainak pótlására.73 
Ha azonban az ügyész nem tesz 
eleget a bíróság felhívásának, ak-
kor sem az eljárás megszüntetésé-
re kerül sor, hanem a bíróság a 
vádról a vádirat hiányos tartalma 
szerint dönt.74 Ez alapvetően azt 
jelenti, hogy a bíróság minden 
esetben érdemben vizsgálja a vá-

dat. Aztán a későbbiekben eljuthat oda, hogy ha a 
vádban megjelölt személy kiléte nem tisztázott, vagy 
a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, 
illetve a vád olyan hiányos, hogy az alapján nem le-
het a bírósági eljárást lefolytatni, az eljárás meg-
szüntetésére kerülhet sor. Ez összecseng azzal a ren-
delkezéssel, hogy a bírósági eljárás alapja a vád, nem 
pedig a törvénynek megfelelő vád. A vád érdemi vizs-
gálata azonban egyben azt is jelenti, hogy a vád tár-
gyává tett ugyanazon cselekmény miatt az ügyész 
nem emelhet ismételten vádat. 

Mivel a tervezet nem tartalmazza a törvényes vád 
definícióját, átalakítja a bíróság vádért való „felelős-
ségét”, és nem lesz lehetőség az eljárás megszünteté-
sére azon az alapon, hogy a vád nem felel meg a tör-
vényi feltéteknek. Így rendes és rendkívüli jogor voslat 
sem terjeszthető elő, ha az elsőfokú bíróság törvényes 
vád hiányában járt el. A vádirati kellékek közül ki-
zárólag az vezet az eljárás megszüntetéséhez, ha a vá-
dat nem az arra jogosult emelte.75 A másodfokú, il-
letve a harmadfokú bíróság eljárásában is hatályon 
kívül helyezési ok, valamint az eljárás megszünteté-
sét vonja maga után, ha hiányzik a vádlói legitimá-
ció, azonban ez nem minősül ügydöntő megszünte-
tésnek.76 A vádlói legitimáció hiánya a felülvizsgála-
ti okok között is megjelenik.77 Fontos megjegyezni, 

a TeTTaZonosság sérül, 
ha a bíróság TúlTerJesZ-
keDIk a váDon, nem merí-
TI kI aZT, vagy a TerhelT-
Tel sZemben ugyanaZon 
cselekmény mIaTT Több 
Jogerõs íTéleTeT hoZnak
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hogy a tervezet a megszüntető végzések között meg-
különbözteti az ügydöntő és a nem ügydöntő meg-
szüntető végzést. A vádlói legitimáció hiányára ala-
pított, eljárást megszüntető végzést pedig egyértel-
műen nem ügydöntő végzésnek tekinti, ami nem 
rendelkezik anyagi jogerővel.

össZegZés

A vádelv, és azon belül a bíróság vádhoz kötöttsége, 
illetve a vád kimerítésének kötelezettsége a vádelven 
alapuló büntetőeljárás lényege; szerepe kiemelkedő  
a jogbiztonság, a fegyverek egyenlősége, a védelem-
hez való jog és a tisztességes eljá-
ráshoz való jog érvényesülése 
szempontjából. A vádelv tartalmi 
lényegét a törvényes vád kritériu-
mai jelentik. 

A vádért, annak megalapozá-
sáért a vádemeléstől kezdve a vád-
ló felel. Az ügyésznek mint köz-
vádlónak annyiban különleges a 
felelőssége, hogy a büntetőigény érvényesítése az 
ügyész kizárólagos kötelezettsége. A vádképviselet 
során az ügyész a bírói ítélet alapját képező, a tárgya-
láson felvett bizonyítás eredményéhez képest a vádat 
szabadon alakíthatja, módosíthatja vagy elejtheti. 
Közvádlóként az ügyész szakmai kötelessége és köz-
jogi felelőssége megalapozott, feladata törvényes vá-
dat terjeszteni a bíróság elé, amely nélkül a bírói el-
járás meg sem indulhat. A bíróság feladata kötelező 
erővel dönteni a vitássá tett vagy megsértett jogról 
törvényben szabályozott eljárás során. 

A törvényes vád alkotmányos jelentőségét az ad-
ja, hogy megszabja a bíróság igazságszolgáltatási te-
vékenységének és a védelemhez való jog érvénye-
sülésének kereteit. Emellett a parttalan eljárások 
megakadályozásával a hatékonyság és időszerűség 
követelményét is szolgálja azzal, hogy kijelöli a bíró-
sági eljárásának, a bizonyítási tevékenységnek a ke-
reteit. 

A funkciómegosztás elve, a tettazonosság és a bí-
róság vádhoz kötöttsége, valamint döntési kötelezett-
sége szorosan kapcsolódik a jogállamiság és az abból 
levezett jogbiztonság – ezen belül a jogerő tisztelete 
–, valamint a tisztességes eljárás és a ne bis in idem el-
véhez. A jogállamban a büntető igény érvényesítésé-
nek kockázata az államot terheli, a bűnüldözés csak 
szigorú anyagi jogi és eljárási feltételek között foly-
hat. Ebből következően a büntetőeljárás menetének 
is kiszámíthatónak kell lennie, nem hárítható az el-
követőre annak terhe, hogy az állam mulasztása mi-

att a büntetőeljárás ideális célja, az igazságos és ren-
deltetését betöltő büntetés kiszabása nem teljesül-
het.78 A jogbiztonság követelménye és a törvénynek 
megfelelő büntetés elvei közül a jogbiztonság élvez 
elsőbbséget, az igazságszolgáltatásban részt vevő ha-
tóságok mulasztásai vagy tévedései, de még bírói hi-
ba sem ad alapot a jogerő újabb és újabb feloldására, 
mert ez a jogállam tisztelete ellen hat.79

Talán ezek a legfontosabb alkotmányjogi szem-
pontok, amelyeket a tervezetnek szem előtt kell tar-
tania, és az látszik, hogy ezek alapvetően érvényesül-
nek is benne. A törvényes vád fogalma ugyan kima-
radt a tervezetből, azonban tartalmilag megjelenik a 
vádirati kellékek között, ami tulajdonképpen szabá-

lyozási technikai kérdés. A terve-
zet olyan problémákra is megkísé-
relt megoldást találni, amelyek a 
hatályos szabályozással kapcsolat-
ban fennálltak. Talán az egyik leg-
fontosabb ilyen az ismételt vád-
emelés problémája.

A tervezet szellemisége alapján 
a vádért kizárólag az ügyész tehe-

tő felelőssé. Ez szintén olyan elv, amellyel egyet le-
het érteni. 2006-ban a jogalkotó célja már a törvé-
nyes vád fogal mának kialakításával is az ügyész vá-
dért való felelőssége viselésének fokozása lehetett. Az 
állam büntetőigényének érvényesítése az ügyész fel-
adata, alkotmányos kötelezettsége, és annak szak-
mai, hivatásbeli mulasztásból eredő kockázatát az 
ügyész viseli. Ebből két dolog is következik. A köz-
vádló oldalán jelentkező vétkes vagy vétlen mulasz-
tások, esetleges szakmai hibák kiküszöbölésére szol-
gáló korrektívumok egyrészt semmiképpen nem 
eredményezhetik a vád és az ítélkezés eljárási funk-
cióinak összemosását.80 Másrészt, mivel a vádló ter-
hére esik a vád törvényességének hiánya, ezért az 
ilyen hibában szenvedő vád korrigált változatának 
újabb benyújtására nem kellene lehetőséget biztosí-
tania.81

A legalitás követelménye alapján az ügyész alkot-
mányos kötelessége, hogy a bűncselekmény elköve-
tőivel szemben érvényesítse az állam büntetőjogi igé-
nyét. Ezzel összhangban van az a szabályozás, amely 
szerint ne legyen a büntetőjogi felelősségre vonás aka-
dálya az, ha az ügyész első körben valamilyen szak-
mai hiányosság vagy tévedés miatt nem jól szerkesz-
ti meg a vádiratot. A tervezet éppen ezért különbsé-
get tesz a vádirat érdemi és formai kellékei között. Az 
érdemi kellékek között jelöli meg a törvényes vád kri-
tériumait. Mivel a nem megfelelő vádhoz nem társul 
eljárás megszüntetési lehetőség, ez egyben azt is je-
lenti, hogy a bíróság érdemben vizsgálja a vádat, ami 

a Törvényes váD alkoTmá
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magában foglalja azt is, hogy érdemben dönt róla. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a bíróság vádról hozott ér-
demi döntéséhez anyagi jogerő társul, ami kizárja az 
ugyanazon cselekmény miatti ismételt vádemelés le-
hetőségét. Az már vitatott, hogy elegendő-e, ha ez 
jogszabály-értelmezéssel „pusztán” kiolvasható a tör-
vényből, vagy szerencsésebb lenne egyértelműbbé 
tenni a szabályok között azzal, hogy a tervezet egy-
értelműen kizárja az ismételt vádemelés lehetőségét. 

„Az új törvény tervezete egy olyan eljárás vonalait 
rajzolja meg, amely a mainál jobban közelít a modern 
büntetőper alaptételéhez.”82 Nagyon fontos, hogy a ter-
vezet szellemisége csak a jogalkalmazás révén fog ér-
vényre jutni. A törvényes vád olyan jogintézmény, 
amely elméletileg és dogmatikailag alapjaiban hatá-
rozza meg a büntetőeljárás rendszerét, azonban az is 
látható, hogy milyen problémákat szült az egymás-
nak ellentmondó jogalkalmazás, amihez persze a 
nem teljesen rendben lévő törvényi szabályozás is 
hozzájárult. Ennek fényében érthető, hogy a terve-
zet lemond a vád törvényességének általános megfo-
galmazásáról, amely az előzmények fényében talán 
nem is hiba. Az alkotmányos érdek és az „alkotmá-
nyos büntetőeljárás” szempontjából is kulcsfontossá-
gú azonban, hogy a vád törvényessége tartalmilag 
mindenképpen az eljárási törvény része legyen, egy-
értelmű és részletes szabályozással, különben a gya-
korlat nem fogja (tudni) egységesen érvényre juttat-
ni azokat az alkotmányos követelményeket, amelyek-
re a jogállami büntetőeljárásban szükség van.
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