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A 2018. július 1-jén hatályba lépő 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: IV. Be.) 

jelentős változásokat ígér a sértettek jogainak és eljárási helyzetüknek a 

szabályozásában. Elvként mondja ki, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sértettek 

érdekeinek védelmére. Időszerűnek találtam megvizsgálni azt a kérdést, hogy a 

büntetőeljárásban kit – milyen természetes vagy nem természetes személyt – 

tekinthetünk sértettnek, továbbá azt is, hogy a jogalkotó által számukra biztosított 

jogosultságok hogyan változtak az idők folyamán. 

Napjaink büntetőeljárásának központi figurája a terhelt, a sértettet mint 

mellékszereplőt látjuk a folyamatban. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

(a továbbiakban: III. Be.) alapelvei között igen kevés, a sértetti helyzetre 

vonatkoztatható rendelkezéseket találunk. A sértett azonban jelentős szerepet játszik az 

eljárásban. Hiszen minden eljárási cselekmény az őt ért sérelem következménye, az 

ellene elkövetett cselekmény áll a folyamatok fókuszában. Mégis, az eddigi 

szabályozási környezetben háttérbe szorult, és tulajdonképpen nem illik bele abba a 

hagyományos folyamatba, amelyben az állam a bűncselekmény elkövetését követően a 

büntetőigényét érvényesíteni törekszik. Ha pedig mégis fókuszba kerül, akkor 

jellemzően a viktimológiai, pszichológiai vagy az áldozatvédelmi kérdések kerülnek 

előtérbe.  

Király Tibor már 1968-ban jelezte, hogy felül kellene vizsgálni a sértettek szerepét és 

helyzetét a büntetőeljárásban, és tenni kellene az ellen, hogy a bűncselekmények 

sértettjei ne válhassanak főszereplőből – időnként teljesen mellőzött – 

mellékszereplővé. Furcsa átváltozásnak nevezte a folyamatot, melyben „a sértett a 

szenvedő főszemély, a büntetőeljárásban pedig szinte a szemünk láttára zsugorodik 

össze.”
1
 Kratochwill Ferenc, aki munkásságának középpontjába helyezte a sértettel 

kapcsolatos vizsgálódásokat, átfogó munkájában így írt: „A sértett jogai az ügyészi 

                                                 
1
 Király Tibor, 1968. 77.o. 
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vádmonopólium erősödése következtében csökkentek, a sértett fokozatosan a 

büntetőeljárás másodlagos, háttérbe szorított alanyává vált.”
2
 

A téma bővebb feltárásának kezdetén elkerülhetetlen a sértetti fogalom változásaival 

kapcsolatos vizsgálódás, és az, hogy meghatározzuk, hogy egyáltalán kit nevezhetünk a 

büntetőeljárás sértettjének. Kratochwill Ferenc több alkalommal leszögezte, hogy a 

büntetőeljárási törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely a sértetti minőség 

elismerését előírná. Nem születik az eljárás során olyan határozat, mely ezt a minőséget 

megállapítaná.
3
 Állítása III. Be-vel kapcsolatosan is igaznak bizonyul, hiszen az 51. § 

(1) bekezdése szerint elegendő a jog vagy a jogos érdek sérelme, illetve veszélyeztetése 

ahhoz, hogy a sértetti minőség elnyerhető legyen. 

A vizsgálódásomat a sértetti fogalom vizsgálatával kezdem.  

 

A sértett fogalmának anyagi jogi és eljárásjogi megközelítése 

 

Amikor eljárásjogi értelemben sértettről beszélünk, ezt a fogalmat az anyagi jogi 

értelemben vett sértett fogalmára alapítva használjuk. Mivel a büntetőjog határozza meg 

a büntetendő cselekmények körét, és a büntetőjognak mindenképp sérülnie kell ahhoz, 

hogy eljárási értelemben sértettről beszélhessünk, az anyagi jogi sértett fogalom 

kiindulási pontként elfogadható. Azonban figyelembe kell vennünk néhány egyéb 

szempontot is.  

A sértett a büntetőjogban a passzív alany, de a sértett és a passzív alany nem mindig 

azonos személy. Például a csalás törvényi tényállásának a megvalósulása esetén 

előfordulhat, hogy a passzív alany az lesz, akit az elkövető tévedésbe ejtett, a sértett 

azonban az, aki a cselekmény következtében kárt szenvedett. Egyetértek ezzel 

kapcsolatosan a Kratochwill Ferenc képviselte állásponttal, miszerint ha a passzív alany 

és a sértett személye nem azonos, akkor mindkettejük sértetti fellépésének helye lehet, 

mivel a jogos érdekeik egyaránt sérelmet szenvedtek.
4
 Ezt az álláspontot a gyakorlat 

több esetben nem ismeri el. Az ilyen problémák tisztázásához érdemes lenne 

megfontolni a sértett eljárásjogi fogalmának megalkotását. Erdei Árpád vetette fel ezt a 

gondolatot a szakirodalomban, és több fontos tényre is felhívta a figyelmet ezzel 

kapcsolatosan.
5
 

Léteznek a gyakorlatban olyan esetek, amikor a büntetőeljárás úgy ér véget, hogy 

nem sikerül bebizonyítani a cselekmény elkövetését. Egyetértek Erdei Árpáddal abban, 

hogy az eljárásjogi sértett fogalomnak van egy feltételes jellege. Ha nincs is materiális 

alap, eljárásjogi értelemben akkor is megjelenik a sértetti jogalanyiság. Nincs anyagi 

                                                 
2
 Kratochwill Ferenc, 1990. 32.o. 

3
 Kratochwill Ferenc: i.m. 18.o. 

4
 Kratochwill: i.m. 6.o. 

5
 Erdei Árpád, 2011. 308-313.o. 
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jogi értelemben vett sértett, ha az eljárásban végül az bizonyosodik be, hogy nem 

követett el bűncselekményt a vádlott, vagy az elkövetett cselekmény nem minősül 

bűncselekménynek. De eljárásjogi értelemben ezekben az eljárásokban is szerepel 

természetes vagy nem természetes személy a sértetti pozícióban, és gyakorolja annak 

jogosítványait.  

Magam is osztom azt az álláspontot, hogy amennyiben az anyagi jogi és a 

processzuális értelemben vett sértetti fogalmat nem választjuk szét egymástól, épp a 

fogalomban rejlő eljárásjogi szempontból értelmezhető feltételességet zárjuk ki, ami 

semmiképp sem szerencsés. Az anyagi jogi meghatározás figyelembe vétele 

mindenképp szükséges, hiszen ennek segítségével vonható meg a büntetendő 

cselekmények köre, de úgy gondolom, hogy ez nem az a meghatározás, amelyre az 

eljárásjognak szüksége lenne. A törvény által adott fogalom-meghatározásról 

elmondható, hogy túl általános és nem veszi figyelembe azokat az eljárási 

sajátosságokat, illetve a konkrét eljárások során előforduló lehetőségeket, amelyekre 

reagálni kellene. 

 

A sértett fogalmának meghatározása büntetőeljárási törvényeinkben 

 

A sértetti helyzet meghatározásának igénye már az 1896. évi XXXIII. törvénycikkben 

megtalálható. A törvény 13. §-ában, az általános rendelkezések között fontosnak 

tartották megjelölni, hogy: „Sértett az, akinek bármely jogát sértette vagy veszélyeztette 

az elkövetett vagy megkisérlett bűncselekmény.” Sértettnek tekintették a sértett 

törvényes képviselőjét és a magánindítványra jogosultat is. 

A legmostohábban következő büntetőeljárási törvényünk, az 1951. évi III. törvény 

bánt a sértettekkel, nem határozta meg a fogalmat. Az első említés a II. fejezetben, a 

Bíróságokról szóló részben történik, amikor az eljárásban részt vevő felekről szól a 

törvény. Egészen a 37. §-ig kell olvasnunk, hogy megtaáljuk: a sértett az eljárásban 

részt vevő félnek tekintendő, a magánféllel együtt.  

Az 1962. évi 8. törvényerejű rendelet szintén csak a III. fejezetében, a 

büntetőeljárásban részt vevő személyek körénél szól először a sértettekről. A 

megfogalmazás azonban még szűkebb is, mint az 1951. évi törvényben. Ugyanis amíg 

abban megkapták az eljárásban részt vevő fél minősítését, itt már csak arról van szó, 

hogy részt vesznek a büntetőeljárásban (I. Be. 31.§). Szentelt ugyan a 43.§-ban egy 

külön alcímet a sértett számára a rendelet, de itt csak szűk körű jogosultságait sorolták 

fel, ezekről a későbbiekben még bővebben lesz szó. 

Az 1973. évi I. törvény szintén csak a III. fejezetében szól a sértettekről, itt azonban 

már modernebb, tulajdonképpen a mai felfogással találkozhatunk. Az 53.§ kimondja, 

hogy sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy 

veszélyeztette. Érdemes megvizsgálni a törvény indokolását, hogy megérthessük, mi 
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történt a sértett hosszú időre mostohagyermek-állapotba való helyezésétől az ennyire 

konkrét, modernnek tekinthető felfogásig. Az indokolás úgy szól, hogy a sértett 

fogalmának ilyen módon való meghatározása a jogtudomány által elfogadott álláspontot 

tükrözi. Fontosnak találta tehát a jogalkotó, hogy a bűncselekmények által sérelmet 

szenvedett felek körét a tudományos felfogásnak megfelelően alkalmazza, így 

biztosíthassa az egyezményes, helyesnek gondolt értelmezést a sértetti körre 

vonatkozóan. Szólt a magánvádlóról és a magánfélről is.  

A III. Be. meglepő módon még később, csak az V. fejezetben, a büntetőeljárásban 

részt vevő személyek körét meghatározó rendelkezéseknél szól a sértettről. Ha 

végigtekintünk a törvény elején az eljárási alapelvek során, nem igazán találunk 

közöttük olyat, amely a sértetti nézőpontot helyezné előtérbe, ezek inkább a terhelt 

pozícióját veszik figyelembe. A III. Be. megtartja az 1973. évi törvény szövegezését, az 

51. § szerint sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy 

veszélyeztette. A magánvádra, pótmagánvádra, magánfélre vonatkozó rendelkezésekre 

itt most nem térek ki. 

A IV. Be. kodifikációjának során nagyon sokat hallhattunk arról a jelentős 

szemléletváltozásról, melyet a sértettekkel kapcsolatos rendelkezések körében a törvény 

bevezetni kíván. A tervekben olyan érdemi változtatások szerepeltek, amelyek azt 

sugallták, hogy egységes sértetti fogalomhasználatot kívánnak bevezetni. Mindenkit a 

sértett fogalma alá kívánnak vonni, aki a bűncselekmény következtében bármilyen 

jellegű hátrányt szenvedett. Sértett és áldozat fogalma összeolvadni látszott, habár a 

szakirodalom, például Kratochwill Ferenc is hangsúlyozta írásaiban a sértettek és a 

bűncselekmények passzív alanyai elhatárolásának szükségességét, ez utóbbiakat a 

viktimológia meghatározása szerint áldozatoknak nevezte. 
6
 

De vajon történt-e tényleges változás az új törvényben a fogalom-meghatározás 

terén? Ha eljutunk a törvény olvasásában egészen a IX. fejezetig és az 50. §-ig, akkor 

változásra lehetünk figyelmesek. Bár a megszaporodott, a törvényben előbbre helyezett 

rendelkezések egyre későbbre halasztják a sértetti fogalom megismerhetőségét, a 

türelmünk eredményre vezet. A jelzett törvényszakasz így szól: „A sértett az a 

természetes vagy nem természetes személy, akinek vagy amelynek jogát vagy jogos 

érdekét a bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette.” Előrelépésnek 

tekinthető a nem természetes személy fogalmának bevezetése a meghatározásba, hiszen 

a jogtudományt mindig sokat foglalkoztató téma volt az a kérdés, hogy miért beszélnek 

a büntetőeljárási törvények mindig csupán természetes személyként a bűncselekmények 

sértettjeiről, holott számos esetben éppen nem természetes személyek szenvedik el a 

bűncselekmények hátrányait.  

 

 

                                                 
6
 Dr. Király Tibor, 2003a 15. o. 
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Sértetti jogosultságok az új büntetőeljárási törvényben 

 

A III. Be. a sértetti jogosultságokat az 51. § (2) bekezdésében következőkben határozza 

meg: az eljárási cselekményeknél való jelenlét, az őt érintő iratokba való betekintés, 

indítványok és észrevételek megtétele az eljárás bármely szakaszában, felvilágosításhoz 

való jog a büntetőeljárási jogokkal és kötelességekkel kapcsolatosan, továbbá a 

jogorvoslathoz való jogosultság. 

A IV. Be. bővíti a sértetti jogosultságok körét és kiszélesíti a sértett eljárási 

jogalanyiságának tartalmát azzal, hogy kötelezettségeket is megállapít a számára. Az 

51. §-ban felsorolt jogosultságok meghatározásában a jogalkotót a 2012/29/EU 

irányelvnek való megfelelés vezette. Mint ismeretes, az irányelv a bűncselekmények 

áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 

megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szól. Ennek 

megfelelően a sértett az eljárás során nyilatkozhat a bűncselekmény által okozott testi és 

lelki sérelmeiről, az elszenvedett vagyoni hátrányról, valamint arról, hogy a terhelt 

megbüntetését kéri. Erdei Árpád rámutat, hogy ehhez hasonló rendelkezést az eddigi 

törvényünk 316. §-a is tartalmaz.
7
 Ez ugyanis kimondja a perbeszédek és felszólalások 

körében tett rendelkezések között, hogy az ügyész után a sértett felszólalhat, és 

nyilatkozhat arról, hogy a vádlott bűnösségének megállapítását és megbüntetését 

kívánja-e. Részben beszélhetünk tehát csak újdonságról, részben pedig a törvény adta 

lehetőség sértetti jogosultságok körében való feltüntetése történik itt meg. Az 

mindenképp pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a sértettre ebben a 

törvényszakaszban több figyelem irányul, lehetőséget kap, hogy nyilatkozzon a 

bűncselekménynek az egyéni életére történő kihatásairól, és megadja neki a törvény azt 

a lehetőséget is, hogy úgy érezheti, nyilatkozatával némi hatása lehet az eljárás 

kimenetelére is.  

A IV. Be. feljogosítja a sértettet arra, hogy lemondjon a sértetti jogainak 

gyakorlásáról. Azonban ez nem tekinthető végleges érvényűnek, mert azt a sértett 

bármikor visszavonhatja. Ez segítheti az eljárás során gyakran jelentős érzelmi 

befolyásoltság alatt döntő sértetteket abban, hogy ne hozhassanak végérvényesen olyan 

döntést, mely az eljárás szempontjából nem előnyös a számukra. A jogait a 

visszavonástól kezdődően ismét gyakorolhatja, és ha a polgári jogi igényt ennek a 

lemondásnak a következményeképpen jelentették be, az visszavontnak tekintendő.   

Korábban már értekeztünk arról, hogy nem minden esetben egyértelmű, kit is kell a 

büntetőeljárás sértettjének tekintenünk. Kiss Anna vetette fel egyik tanulmányában azt a 

gondolatot, hogy felvehető lenne a sértetti jogosultságok közé a sértetté válás 

elismerésének és közlésének joga. A jogalkalmazó számára ez megkönnyítené annak 

megállapítását, ki gyakorolhatja az eljárásban a sértetti jogosultságokat. Ugyanakkor a 

                                                 
7
 A büntetőeljárási törvény magyarázata. Szerk.: Belovics –Erdei. HVG Orac, Bp. 2018. 123.o. 
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sértett tájékoztatását is megkönnyítené, hiszen – mint írja – például azzal a sértettel, aki 

nem volt feljelentő, könnyen előfordulhat, hogy a nyomozást megszüntető határozat 

kézbesítésekor jut a tudomására az, hogy büntetőeljárás részese volt.
8
 Ilyen rendelkezés 

azonban nem szerepel az új Büntetőeljárási Törvényünkben sem, így a Kiss Anna által 

felvázolt lehetőség a sértetti pozícióról való utólagos értesülésről továbbra is fennáll.  

Összefoglalva tehát valójában az eddig a törvényben különböző helyeken elhelyezett 

jogosultságok egy helyen való felsorolása történt meg, és valódi újdonságnak csupán a 

sérelemről, vagyoni kárról való nyilatkozat megtételének lehetősége, illetve a sértetti 

kötelezettségek megállapítása tekinthető.  

 

A sértetti jogosultságok érvényesülése a gyakorlatban  

 

A sértetti jogosultságok további vizsgálatához hasznosnak tartom annak megvizsgálását 

is, hogy az új törvény megalkotója figyelembe vette-e a gyakorlat által adott jelzéseket a 

kodifikáció során. A témáról Miszlayné Lányi Éva, az egykori Legfelsőbb Bíróság 

bírája részletekbe menő előadást tartott a II. Országos Kriminológiai Vándorgyűlésen.
9
 

Bár előadása még a III. Be. megalkotása előtt hangzott el, jó kiindulási pont lehet a fent 

említett kérdés megvizsgálásához. Jelen tanulmány keretében arra nyílik lehetőség, 

hogy két területen, a nyomozás, illetve az elsőfokú bírósági eljárás során gyakorolható 

egyes jogosítványokat vegyünk górcső alá. 

 

A sértett jogai a nyomozás során 

 

Az első kérdéskör, ami vizsgálatot igényel az az, hogy a nyomozási cselekmények során 

hogyan érvényesül a sértett jelenléthez való joga. Kifogásolható, hogy amíg a sértett 

jelen lehet a szemlénél, a helyszínelésnél, a bizonyítási kísérletnél, a felismerésre 

bemutatásnál és a szakértők meghallgatásánál, addig – bár a törvény kifejezetten nem 

tiltja –, de mégis elzárja a sértettet a nyomozóhatóság által foganatosított házkutatástól, 

az előzetes letartóztatás elrendelése tárgyában tartott bírói meghallgatástól vagy a 

nyomozást követő iratismertetéstől. 
10

  

A IV. Be. a 383. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a sértett jelen lehet a 

sérelmére elkövetett bűncselekménnyel összefüggésben a szakértő meghallgatásánál, a 

szemlénél, a bizonyítási kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál. Úgy tűnik tehát, 

hogy ez a kör nem változott. Az előzetes letartóztatás intézményét az új Büntetőeljárási 

Törvény „Személyi szabadságot érintő, bírói engedélyes kényszerintézkedés” fogalom 

                                                 
8
 Kiss Anna 2003a 28.o. 

9
 Miszlayné dr. Lányi Éva 1998. 78-96.o. 

10
 Miszlayné dr. Lányi Éva: u.o. 80.o.  
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alá sorolja, és csupán a „Letartóztatás” intézményéről szól. Az elrendeléséről 

szűkszavúan úgy fogalmaz, hogy arról a vádemelés előtt az ügyészség indítványára a 

bíróság határoz [IV. Be. 278. § (1) bek.]. A házkutatás intézményét „Kutatás” néven 

lelhetjük meg az új törvényben, és bár továbbra sincs konkrét utalás arra, hogy a sértett 

ezen ne vehetne részt, nem nehéz elfogadnunk azt a tényt, hogy jellemzően a sértettek 

nincsenek jelen a foganatosításnál. Lányi Éva előadásában ezt azzal magyarázta, hogy 

sok esetben ismeretlen a bűncselekmény sértettje és felderítése akadályba ütközik. 

Azonban ha ennek oka az lenne, hogy a sértett nem kap értesítést, vagy rövid 

foganatosítási határidő miatt az nem érkezik meg hozzá, az akadályozza őt a törvény 

által biztosított jogainak gyakorlásában. A sértett indítványozási és észrevétel-tételi 

jogosultságát általában mondja ki a törvény, és nem korlátozza azt az eljárás bizonyos 

szakaszaira.  

A nyomozás kapcsán arról rendelkezik a IV. Be. a 100. § (1) bekezdés b) pontjában, 

hogy amennyiben a sértett ismert a hatóság előtt, a nyomozás elrendeléséről őt értesíteni 

kell. Az ügyiratok megismeréséről az új törvényben külön fejezet (XVI.) szól, eszerint 

az eljárás ügyiratait a sértett az őt érintő bűncselekménnyel összefüggésben, és erre 

irányuló indítványra ismerheti meg.
 
A nyomozással foglalkozó fejezetben elhelyezett 

kiegészítő rendelkezés csak a gyanúsítottra és a védőre vonatkozóan állapít meg további 

rendelkezést. Elfogadhatjuk azt az álláspontot, hogy az új törvény megfelelően biztosítja 

a sértett iratmegismerési jogosultságának gyakorlását a nyomozás során. Ennek egyetlen 

feltétele, hogy erre vonatkozóan kérvényt nyújtson be a hatósághoz. 

A sértett iratbetekintési joga körében túl szűk volt a szabályozás, az akkori 

rendelkezés szerint a sértett az őt érintő iratokat a nyomozás befejezését követően 

ismerhette meg. Lányi Éva javaslata az volt, hogy valamennyi iratot és már a nyomozás 

befejezését megelőzően megtekinthesse, mivel ez jogos érdekében áll.
11

 A IV. Be. 100. 

§-a általános érvénnyel mondja ki a sértett iratmegismerési jogosultságát az őt érintő 

bűncselekménnyel összefüggésben, így ez az igény teljesülni látszik. 

 

A sértett részvétele, szerepe az elsőfokú bírósági eljárásban 

 

Amennyiben a sértettet tanúként idézi meg a bíróság a tárgyalásra, nyilatkoznia kell a 

meghallgatása elején arról, hogy az ügyében érdekelt vagy elfogult-e, perben, haragban 

áll-e a vádlottal. Ennek a kérdésnek a feltevése nagyon kínos is lehet a sértettek 

számára. A harag, a gyűlölet természetes érzések az ő esetükben, hiszen ők az elkövetett 

cselekmények kárvallottjai. Felesleges ezen érzések nyilvánosság elé tárása. Ez 

különösen a gyermekkorú sértettek esetén lehet problémás. Lányi Éva javaslata arra 

irányult, hogy a gyermekkorú sértetteket tanúként már a nyomozás során bíró hallgassa 

ki, esetleg ezen legyen jelen pszichológus szakértő, és a bíróságon már csak felolvasásra 
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kerüljön a nyomozás során tett nyilatkozata. Ezzel a bíróság előtti kihallgatásuk 

elkerülhető lenne.
12

  

A IV. Be. 179. §-a rendelkezik arról, hogy a tanú személyazonosságának 

megállapítását követően tisztázni kell az elfogultságát, illetve az ügyben való 

érdekeltségére vonatkozó körülményeket. A terhelti vallomástétel szabályaival két 

külön szakasz is foglalkozik, a terhelt vallomásával pedig egy egész fejezet (a XXX.), a 

sértetti vallomástétellel kapcsolatosan a törvény hallgatásba burkolózik. Egyedül az 

írásbeli vallomástétel lehetőségét tekinthetjük némi segítségnek a sértettek számára. A 

181. § rendelkezik arról, hogy a bíróság engedélyezheti, hogy a tanú írásban tegye meg 

vallomását. Az elsőfokú bírósági eljárás szabályainál a sértetti vallomástételről azt a 

rendelkezést találjuk, hogy a tanúk közül rendszerint a sértettet kell először 

meghallgatni [526. § (1) ]. Ha visszatekintünk arra az előző felvetésre, hogy a sértettnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy perben, haragban áll-e a vádlottal, valószínűsíthetjük, hogy 

a mai gyakorlat továbbra is követi eme kérdésnek a feltevését. 

A gyermekkorú sértettekkel kapcsolatosan tapasztalhatunk előrehaladást az új 

szabályozásban. A már említett 526. §-ban ugyanis megjelenik a különleges 

bánásmódot igénylő tanú fogalma. Az ilyen státusz megállapításának egyik indoka a 

tanú életkora. A különleges bánásmódot igénylő tanú egyéni értékelés alapján 

minősülhet ilyennek, ami a jogszabályban meghatározottak szerint történik. Ennek 

alapján a 81. § (3) c) pontja szerint a bíróság az érintett személy jogai gyakorlásának, 

kötelezettségei teljesítésének elősegítését és kíméletét, illetve védelmét biztosító 

intézkedéseket alkalmazhat. A hatóság már az első kapcsolatba kerüléskor vizsgálja 

ennek megállapíthatóságát, de az érintett kérvényezheti is. Megnyugtató ezzel 

összefüggésben az a tény, hogy a 18. életév be nem töltése esetén külön döntés nélkül 

nyerik el a sértettek ezt a minősítést, amennyiben tanúként szerepelnek a 

büntetőeljárásban. Továbbá a 82. § szerint életkorra való tekintet nélkül azok is, akik a 

nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettjeiként vesznek 

részt az eljárásokban. Amennyiben a különleges bánásmódot igénylő sértetti státuszt 

megállapítják, a törvényben felsorolt „kedvezmények” érvényesülnek a 

büntetőeljárásban. Rendkívüli körültekintéssel jár el a hatóság az érintett személy 

eljárásban szükséges cselekményeinek megtétele kapcsán, és a lehetőségekhez képest a 

legnagyobb kíméletére törekszik.  

Külön szabályok vonatkoznak a tizennegyedik életévüket be nem töltött 

személyekre. Ha részvételüket az eljárási cselekmény igényli, az eljárási cselekmény 

elvégzésére csak akkor kerülhet sor, ha az attól várható bizonyíték mással nem 

pótolható. Továbbá az eljárási cselekményt az erre szolgáló vagy arra alkalmassá tett 

helyiségben kell elvégezni, feltéve, hogy az érintett személy jogai gyakorlásának, 

kötelezettségei teljesítésének elősegítése és kímélete más módon vagy más 

intézkedéssel nem biztosítható. Tizennegyedik életévét be nem töltött tanú szembesítése 
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nem rendelhető el. A terhelt és a védő személyesen nem lehet jelen a tizennegyedik 

életévét be nem töltött személy részvételét igénylő eljárási cselekmény helyszínén. 
13

 A 

felsoroltak csak néhány példa azok közül a rendelkezések közül, melyeket a törvény a 

gyermekkorú sértettekkel kapcsolatos eljárásokban alkalmazni rendel. 

A IV. Be. javaslatának indokolása szerint a különleges bánásmód intézményének 

bevezetése lehetőséget teremt az egyéniesítés megvalósítására a büntetőeljárásban, 

amennyiben annak igénye felmerül. A jogalkotó fontosnak tartotta, hogy ehhez 

egységes szempontrendszert biztosítson. A szükségesség és az arányosság elve is 

érvényesül a szabályozásban. 
14

 

Láthatjuk tehát, hogy a gyermekkorú sértettekkel kapcsolatos intézkedések terén 

komoly változásokat hoz a IV. Be., a gyakorlatban való alkalmazás hasznosságát az idő 

fogja eldönteni, de az irány mindenképp pozitív és a rendelkezések valóban 

alátámasztják a sértetteket kímélő intézmény bevezetésének szándékát.  

Érdekes problémaként merül fel, hogy ha a bíróság kizárja a nyilvánosságot a 

tárgyalásról vagy annak egy részéről, akkor ezzel a sértettet is kizárják-e azok köréből, 

akik a tárgyaláson jelen lehetnek. Ez a korlátozás nem feltétlenül indokolt. Lányi Éva 

azt javasolta, hogy hagyják el a törvény szövegéből a hivatalos jelzőt annál a 

megfogalmazásnál, hogy ilyen esetben a bíróság csak bizonyos hivatalos személyeknek 

engedi meg a jelenlétet.
15

 A törvényszövegnek tehát úgy kellene szólnia, hogy bizonyos 

személyeknek engedélyezheti a bíróság ilyen esetekben, hogy jelen legyenek, és ebbe a 

személyi körbe a sértettet is bele kellene érteni. 

Ha a IV. Be. szövegét megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a nyilvánosság kizárása 

történhet egyrészről a sértett érdekeinek védelmében, amennyiben a különleges 

bánásmódot igénylő sértettek közé tartozik. A törvény ugyanis a 85. § (2) bekezdésében 

úgy rendelkezik, hogy a bíróság a különleges bánásmódot igénylő személy jogai 

gyakorlásának, kötelezettségei teljesítésének elősegítése és kímélete érdekében a 

tárgyalásról vagy annak meghatározott részéről a nyilvánosságot kizárhatja. Itt persze 

arról van szó, hogy ő jelen van a tárgyalóteremben, de mások nem lehetnek jelen a 

közreműködésével elvégzendő eljárási cselekményeknél. Nézzük meg a másik eset 

szabályozását az új törvényben! A szabályok abban az értelemben nem változtak, hogy 

a bíróság továbbra is elrendelhet zárt tárgyalást erkölcsi okból, a különleges bánásmódot 

igénylő személy védelme érdekében, illetve minősített adat és egyéb védett adat 

védelme érdekében [IV. Be. 436. § (4) bek.].
 
A törvény szerint azonban a sértett 

indítványozhatja azt, hogy a tárgyalás helyszínén tartózkodó, általa megnevezett 

személy – kivéve a tárgyaláson kihallgatandó személyt – legyen jelen a tárgyaláson. Ez 

alól egy kivételt nevez meg a törvény, ha minősített adat védelme érdekében történik a 

zárt tárgyalás elrendelése, akkor ilyen indítvány nem terjeszthető elő (IV. Be. 437. §). 
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Módosítást találunk tehát ezen a területen is, a sértett ugyan a minősített adat 

megismerésével járó tárgyaláson továbbra sem vehet részt, de a többi esetkörben erre 

lehetősége van, amennyiben ezt indítványozza.  

 

Záró gondolatok 

 

A rendelkezésünkre álló keretek között áttekintettük a sértetti fogalom változásait és a 

sértetti jogosultságok meghatározását az új Büntetőeljárási Törvényünkben. Az 

érvényesülésükről majd a gyakorlati tapasztalatok fognak számot adni, de a vizsgált 

területeken pozitív irányokat, változásokat fedezhetünk fel. Ezeket nem csak az európai 

elvárásoknak való megfelelés, de az elmúlt évek tanulságai is ösztönözték, és azok 

összességében reményt keltőek. Erősödni látszik a büntetőeljárásokban a sértetti pozíció 

a törvény által biztosított plusz jogosultságokkal. A sértett, ha nem is főszereplővé, de 

erőteljesebben megjelenő szereplővé válhat az eljárás folyamataiban. A szerző maga is 

kíváncsian tekint mindezek gyakorlati hasznosulása elé.   
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*** 

 

VICTIM’S’ RIGHTS IN HUNGARIAN CRIMINAL PROCEDURE IN THE 

SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY  

 

The author discusses the rights ensured for the victims of criminal offenses by the new 

Hungarian Code of Criminal Procedure (CCP) in the light of the promises made during 

preparations for the legislation. The paper surveys what natural or other persons may be 

considered victims and how the rights granted to them have been changing during the 

history of codified Hungarian criminal procedural law. In connection with that, it also 

presents the concepts of victim as used in the previous codes, pointing out the difference 

between the concept’s substantive, and procedural law interpretation. The author 

supports the view that there is a need for a procedure-oriented definition of the concept 

to replace the one based exclusively on a substantive criminal law approach and 

observes the CCP has made little progress towards this end. 

Owing to the space available for the paper, the examination how efficacious these 

rights in practice are only extends to the investigative and the trial phases of the 

procedure. Within these limits, however, special attention is paid to the rights of victims 

needing specific procedural treatment, in particular to those of children. In the author’s 

opinion, the CCP in this respect should be seen in a favorable light.  

 

 


