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A Z  E G Y E T E M E S  F E JLŐ D É S  R Ö V ID E N
A vádképviselet fejlődése egységes struktúrát mutat: 

az omnipotens állam eszméjének megjelenése előtt a 
büntetés a jogban a kompozícióval mint jogkövet
kezménnyel teljesedett ki; ebben a konstrukcióban az 
eljárás kizárólagos érdeksértettje maga a sértett volt, 
esetleg ennek hozzátartozói, vagy a vele egy társadalmi 
közösségben élő személyek. Ez esetben a vádat 
kizárólag a sértett, illetve rokonsága képviselte, a 
hivatalból történő eljárás pedig ismeretlen volt, ekkor 
még a “magánvádló” a feltétlen dominus litis. A bünte
tendő cselekmény közjogi jellegét nem ismerték el, és 
miként a meroving korban a frank birodalomban is, 
kizárólag a sértett és hozzátartozói érvényesíthettek 
elégtételt, quasi magánjogi igényt. Az államfejlődés 
később eljutott annak felismeréséig, hogy a bűncselek
mény nem csupán az egyént, hanem a társadalom abszt
rakt értékeit és ezen keresztül magát a kollektívát is sér
ti; megjelent tehát a germán jogban is a büntetendő cse
lekmény közjogi jellege. Hasonló felismerésre már az 
antik Attikában és Rómában is eljutottak: bizonyos 
kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények esetében 
alkalmazták a népvád (actio populáris) ' intézményét, 
és ezzel a népszuverenitás értékei is terjedhettek. Az 
esetek többségében azonban továbbra is a sértett részére 
állt fenn a valaminő megtorlás kieszközlésének joga.2

A kompozíció vagyoni jellegének kidomborodásával 
a büntető hatalom birtokosának egyre emelkedő 
érdekévé vált az elégtétel behajtásának biztosítása: 
megjelent az a közhatalmi-individuális érdek, amely 
lehetővé tette az erős királyi (abszolút) hatalom mellett 
-  elsődlegesen Franciaországban -  a vádhatóság önálló 
fellépését, vagy a bírói szervezet ex officio működésbe 
lépését; ezzel a magánegyének aktív perjogi hatásköre 
háttérbe szorult a külön állami vádhatósággal szemben.

A 19. évszázadban a büntetőjog közjogi jellege nyil
vánvalóvá vált: a közvádló hatóság vádmonopóliuma 
foglalta el az egyéni eljárás-kezdeményezés helyét, és 
kialakultak a professzionális állami vádhatóságok. A 
generális állampolgári vádjog fenntartásának kérdése 
azonban továbbra is élt: a sértett bizonyos esetekben 
szintén jogosultságokat szerzett a terhelt megbün
tetésének folyamatában.3

Az egyes országokat tekintve Angliában sohasem 
alakult ki ügyészi szervezet, az 1800-as évek derekán is

a sértett és ügyvédje képviselte a vádat (privát prosecu- 
tor), azonban nem saját maga, hanem a korona nevében. 
Ebben a rendszerben a közvádló (attorney generál, 
director o f  public prosecution) fellépése csak kivételes 
volt: a magánvádló hiányát pótolta. A bűncselekményt 
egyébként bármely állampolgár feljelenthette (chrage 
o f  information).4

A francia jog  a közvád genezise: a vádemelés jogát 
az államügyészség gyakorolta, csak vétség és kihágás 
esetén, illetve rendőri és korrekcionális eljárásban adott 
a sértettnek vádlói jogokat. Panaszára a terheltet 
megidézték, az ajánlott bizonyítékait felvették, és az 
ügy érdemére is kiterjedő indítványokat tehetett a tár
gyaláson. A Code d ' instriction criminelle bűntetti 
eljárásban igen szűkre szabta a sértett mozgásterét, 
azonban a vád alá helyezés tárgyában és az esküdtszék 
előtti eljárásában léteztek bizonyos indítványi jogai. 
Azonban a code rendelkezései egyértelműek abban, 
hogy a főtárgyaláson a partié civile mellett a közvádló 
jelenléte is elengedhetetlen volt.5

Az olasz megoldás a csatlakozás intézményéhez 
hasonló lehetőséget biztosított a sértettnek azzal, hogy 
fellépését nem szorította kizárólag a magánjogi igény 
érvényesítésének ösvényére. Pontosabban szólva, sajá
tos dichotómia érvényesült: a közvád és a magánjogi 
igény érvényesítése mindig elvált, az sohasem illetett 
egy személyt; az ügyész nem kérhetett kártérítést, de a 
sértett sem indítványozhatott büntetést.

A német törvényhozás hosszú ideig mellőzte a 
magánvád lehetőségét, vagy maximum rendőri kihágá
sokra nézve adott vádlói jogot a sértettnek (Hannover). 
Az 1853. évi osztrák rendtartás érdekeltről szólt 
(Betheiligten), aki szerény jogosítványokkal ren
delkezett, leginkább akkor, ha a közvádló a vád
képviselettől eltekintett, azonban polgári jogi igényét 
szabadon érvényesíthette, evégből az iratokat is 
megtekinthette. Először a badeni büntető perrendtartás 
(1864) egészítette ki a sértett jogkörét magánvádlói 
szintre, pl. rágalmazás, becsületsértés, önbíráskodás, 
könnyű és vétkes testi sértés, áruvédjegy-bitorlás, stb 
bűncselekményeknél. Az 1868. évi szász kódex átvette 
az előbbit, és hozzá újabb bűncselekményeket illesztett, 
mint a magánlaksértést és a házastárs hűtlen elhagyását 
(,bösliche Verlassung), illetve a házasságtörést (!). A 
később megalkotott német birodalmi büntető eljárási 
törvény is az államügyészségnek biztosított primátust, 
azonban ismerte a fő- és a mellékmagánvádat és a csat
lakozás jogát is (mellékmagánvádló, Nebenklager). 
Leginkább az 1873. évi osztrák rendtartás fejlesztette ki 
a magánvád intézményét, amely alkalmazni engedte azt 
a nemi- és sajtódeliktumok esetén is.6

A  M A G Y A R  S Z A B Á L Y O Z Á S  A  B Ű N V Á D I 
P E R R E N D T A R TÁ S  ELŐ TT
Hazai jogunkban az 1843. évi javaslat a francia 

megoldást követte, és a sértettnek csak a kár, a magán
jogi igény érvényesítését engedte meg a büntető eljárás
ban. Önálló sértetti vádjog ebben a javaslatban még



nem létezett. Az 1872. évi tervezet már tovább lépett, és 
alkalmazta a magánindítványt, azonban eljárásjogi 
igénnyel nem alkotott klasszikus magánvádat. A 
magánfél mint csatlakozó emelhetett szót a főtárgyalá
son, és a  kár tekintetében még fellebbezhetett is.7

A sajtóesküdtszéki rendeletek8 által szabályozott 
sajtóvétségi eljárásban a magánszemély sérelmére 
elkövetett becsületsértés és rágalmazás esetében (1848: 
XVIII. te. 12. §) magánvádló, egyébként közvádló járt 
el. Legfőbb feladatát a vizsgálat felügyelte, a vádlevél 
megszerkesztése és a tárgyalás alatt a vád képviselete 
képezte. Hivatalból üldözendő cselekmények esetén a 
vizsgáló bírónál a közvádló indította meg az eljárást, a 
vizsgálat befejeztével döntött arról, hogy quasi pótnyo
mozást rendel-e el, megszünteti-e az eljárását, vagy 
közvádas vétségeknél megszerkeszti-e a  vádlevelet? A 
közvádlókat az igazságügy-miniszter nevezte ki az 
esküdtbíróságok mellé.9

A sajtótörvény 11. §-ában foglalt, köztisztviselő 
sérelmére elkövetett sajtóvétség esetén a sértett a 
közvádló segítségét kérhette, egyébként a közvádló fel
lépésének nem volt helye magánszemély sérelme 
esetében, kivéve, ha a vizsgált cselekmény egyszer
smind közkereset alá tartozó vétséget is jelentett. A 
magánvádlót a közvádló jogai illették meg azzal, hogy 
a vádlevél elkészítése és a vád képviselete is az ő fela
datát képezte. Evégből a vizsgálat befejeztével a 
nyomozati anyagot megtekinthette, a végzésben meg
jelölt tíz napra a vádlevelet benyújthatta (ha nem tette, 
azzal a vádat visszavonta, úgyszintén, ha a tárgyalást 
elmulasztotta). Mindez nem mentesítette a vizsgálót a 
közvádló értesítése alól magánvádas eljárás megin
dításakor sem. Ha a köz- és a magánvádló nem tudott 
megegyezni a vétség e kérdésbeni megítélését illetően, 
akkor mindketten megindíthatták az eljárást, a 
közvádlónak ez kötelessége is lett. Ha a közvádló 
vádlevelet is benyújtott, az eljárást kizárólag ő foly
tathatta. Ha az ügy magánvádlót kívánt meg, a sértett 
személyesen, de meghatalmazottja útján is eljárhatott 
azzal, hogy a meghatalmazásnak „a fennforgó ügyre 
mindig különösen kell vonatkoznia.”10

A vádlevélnek tartalmaznia kellett azon nyomtatvá
nyok és metszetek pontos megjelölését, és azon sajtóhe
lyek felemlítését, melyen a vád alapult; a vétség megje
lölését a sajtótörvény megfelelő szakaszára való hivat
kozással; a terhelt nevét, polgári állását, lakhelyét; a 
megidézendő műértők (szakértők) és tanúk jegyzékét; 
ha pedig hirdetményi idézésre lett volna szükség, ennek 
tényét (ez utóbbi eset akkor állhatott elő, ha a vádlott is
meretlen helyen vagy külföldön lakott, illetve tartózko
dott, valamint, ha sem a szerző, sem a kiadó, sem a nyom
datulajdonos személye nem volt ismeretes). A vádlevél 
annyi példányban volt benyújtandó a bírói tanács elnö
kéhez, hogy a vádlónak és minden vádlottnak kü- 
lön-külön egy-egy példány jusson. A terheltnek a tárgya
lási határnapot megelőzően legalább 14 nappal kellett 
eljuttatni a vádlevelet (R 1867, 20. §, R 1871, 24-26. §).

A tárgyalás alkalmával a vád képviselete és a kon- 
tradiktórius bizonyítás szintén a mindenkori vádló fela

data volt. Az általa állított tanúk és szakértők mellett 
indítványozhatta egyéb bizonyítékok beszerzését is, 
amelyekről az elnöklő bíró döntött. A bizonyítási 
eljárás bevégeztével vádbeszédet tartott, a verdikt 
meghozatala után javaslatot tehetett az alkalmazandó 
szankció mértékére is (R 1871, 67., 68. §, R 1867, 52., 
55., 56. §), a bűnösséget megállapító ítélet ellen pedig 
fellebbezhetett (R 1867, 89. §).

Igazi áttörést a magánvád sui generis szabályozása 
terén az igazságügy-miniszter 1880. évi 2265. számú 
rendelete1 hozott, amely a járásbíróságok hatásköréhez 
utalt vétségek és kihágások eljárási rendjét határozta 
meg a büntető törvénykönyvet, az 1878. évi V. tc.-et (a 
továbbiakban Csemegi-kódex, Csbtk.) hatályba léptető 
1880. évi XXXVII. te. 44. §-ának felhatalmazása 
alapján.

Ezen rendelet már önálló fejezetet szentelt a magán
vádló és a sértett fél jogkörének meghatározására. 
Eszerint a 23. §-ában kimondta, hogy „a királyi járás- 
bíróságok hatásköréhez utalt mindazon vétségek és 
kihágások esetében, a melyekben a büntető törvény 
szerint az eljárás csak a sértett fél indítványára indítható 
meg, a sértett fél magánvádlónak tekintendő, kinek fel
lépése nem csupán az eljárás megindításához, hanem 
annak folytatásához is szükséges.” 11 A magán vádló 
vádját akár szóban, akár írásban emelhette a közigaz
gatási hatóságnál, a királyi ügyészségnél és a királyi 
bíróságnál is (R 1880. 3., 23. §). Jogai a közvádlóéhoz 
igazodtak. A vádat az ítélet kihirdetéséig visszavonhat
ta, ekkor a terhelttel szemben az eljárást meg kellett 
szüntetni, és a magánvádlót az eljárási költségek meg
fizetésére kellett kötelezni.

Ha több sértettje volt az ügynek, akkor a magánvád 
emelésének joga valamennyit megillette, azonban a 
hatóság által hozott határozatok oszthatatlanul vala
mennyiükre kihatottak (R 1880. 24. §). Ha a bűncselek
mény hivatalból volt üldözendő, akkor a sértett magán
jogi igénnyel élhetett: evégből az iratokat megtekint
hette, a kárigényének jogosságára és a terhelt vétkes
ségére vonatkozóan a bíróságnak adatokat szolgáltatha
tott (R 1880. 26. §). Ha az ügyész a sértetti feljelentést 
elutasította, jogosítva volt a sértett a feljelentést a 
bírósághoz benyújtani. Amennyiben a járásbíróság is 
elvetette volna azt, akkor a fél fellebbezéssel élhetett.
Ha a felsőbb bíróság az eljárás folyamatba tételét mégis 
elrendelte, akkor a vádat az ügyész belépéséig szintén a 
sértett képviselhette -  mintegy pótmagánvádlóként (R 
1880. 27-29. §).12

A tárgyaláson a vádat, miként az ügyész, a magán
vádló képviselte, és a közvádlóéval egyező jogok illet
ték meg. A felmentő ítélet ellen fellebbezhetett. Ha a 
királyi ügyész is benyújtott fellebbezést, akkor a sértet
té nem volt figyelembe vehető. Azonban a magánjogi 
igény polgári perre utasítása ellen nem élhetett jogor
voslattal (R 1880. 30-31. §).

A magánvádló és a sértett meghatalmazott útján is 
képviseltethette magát. A képviselő rendszerint csak 
ügyvéd lehetett. Kivételt képezett azon eset, ha a 
magánvádló vagy a  sértett fél nevében férfi hozzátarto- _
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zói jártak el, illetve a nőt a férje is képviselhette. Kizárta 
a rendelet a képviseletből a tárgyaló bíró hozzátartozóit. 
A képviseletre a bíróság kötelezhette is a felet akkor, ha 
ezt szükségesnek látta (R 1880. 33. §). Ha a magán
vádló az első tárgyaláson nem jelent meg és meghatal
mazottat sem küldött, a vádat visszavontnak kellett te
kinteni, úgyszintén a polgári jogi igényt tárgytalannak, 
ha a sértett (magánfél) mulasztott (R 1880. 35. § ).13

Az említett rendelet tehát a fő- és a pótmagánvád 
intézményét ismerte el, azonban a mellékmagánvádat 
még fellebbezés esetén is kategorikusan kizárta (R 
1880. 30. §). A magánvád részletes és klasszikus szabá
lyozását végül a bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. 
évi XXXIII. te. (Bp.) valósította meg Magyarországon.

A M AG ÁNVÁD SZABÁLYOZÁSA A 
BŰNVÁDI PERRENDTARTÁSBAN

A  M A G Á N V Á D L Ó I  J O G O K  M E G S Z E R Z É S E
Á L T A L Á B A N
A Bp. a magánvádló fellépéséhez bizonyos formasá

gokat követelt meg. Ezeknek közös jellemzője az volt, 
hogy a sértett magánvádlóként történő jelentkezését, azt 
egyértelműen kifejező nyilatkozathoz és a bíróság 
jóváhagyó határozatához kötötte.

A sértett, aki mint magánvádló, csatlakozó vagy 
magánfél fellépni kívánt, köteles volt e szándékát, jogo
sultságainak igazolása mellett, az eljárás szakának 
megfelelően az ügyészségnél, a rendőrhatóságnál, a vizs
gálóbírónál, a vádtanácsnál, illetőleg az ítélő bíróságnál 
bejelenteni. Mindezek alapján a magánvádló működését 
az eljárásnak mind a  vizsgálati, mind az első fokú tár
gyalási szakában megkezdhette. A másodfokú eljárásnál 
a magánvád léte-, nem léte az accusatio consumata miatt 
már nem volt vizsgálandó, az eljárás alapja mindenkép
pen az első fokú ítélet lett. Azonban azt hangsúlyozni 
kell, hogy a megengedett perorvoslat használata joghatá
lyos bejelentésnek volt tekintendő, akárcsak főmagánvád 
esetében az eljárás megindítását kérő feljelentés 
megtétele vagy a vádindítvány benyújtása.14

Pótmagánvád esetén a bejelentés verbálisán is történ
hetett. Erre a vád ejtéséről szóló határozat kézbesí
tésétől számított 8 napon belül, vagy -  ha a tárgyaláson 
a jogosult megjelent -  azonnal kellett nyilatkoznia. A 
jelentkezés elmulasztása esetén igazolás előter
jesztésére nem adott lehetőséget a Bp., kivéve, ha a fel
hívás bizonyíthatóan nem történt meg. Ha többen is 
jogosultak voltak átvenni a vádat, akkor a legkésőbb 
értesített fél felhívásától számított a határidő15 azzal, 
hogy egyes külön fel nem hívottak is jogosultak lehet
tek a vád további képviseletére (lásd később!).

A jelentkezéshez a törvény csatolta még a hatóság 
elfogadó határozatát, ugyanis a nyomozást vezető 
hatóság, a későbbi eljárásban, a bíróság a bejelentés 
tárgyában határozni volt köteles, és annak a jelent
kezését, akinek a magánvádló, csatlakozó, illetőleg 
magánfél gyanánt való működésre joga nem létezett,

hivatalból elutasította. A nyomozást vezető hatóság 
határozata ellen az illetékes elsőfokú bírósághoz 
tehetett a fél előterjesztést, amelyet törvényszéki ügyek
ben a vádtanács intézett el. A bíróság e tárgyban hozott 
határozata ellen további perorvoslatnak helye már nem 
volt. Az a tény, hogy jóváhagyó határozat is szükségel
tetett, a német birodalmi és az 1873. évi osztrák törvény 
rendelkezéseit idézte.16

Kérdésként merült fel, hogy ki számított jogosult
nak? A Bp. 13. §-a szerint sértettként járhatott el az, 
akinek jogai ellen a bűncselekményt elkövették, illetve 
megkísérelték, továbbá akinek bármely jogát az sértette 
vagy veszélyeztette. Ebbe a sértetti fogalomba ter
mészetesen a magánindítványra jogosult is beletarto
zott, azonban a törvény ennél tágabban határozta meg a 
sértetti fogalomkört. Pótmagánvádra eszerint nem csak 
az effektíve sérelmet szenvedett személy, hanem az is 
jogosult volt, aki nem csupán magánjogaiban támadta- 
tott meg, illetve a vagyoni jogain a támadás végül nem 
is ejtett csorbát.17 Másrészt, mivel a magán vádlói jogok 
gyakorlásához mégis okozott vagy megkísérelt egyéni 
jogsértést követelt meg, távol tartotta magát a törvény 
az eventualis actio populáristól.

A judicalura szerint egyesület ellen intézett becsü
letsértés esetén az egyesület ügyvivői, vasúti alkalma
zott által vasúti tulajdonon elkövetett bűncselek
ménynél a felettes állomásfőnök, a nemzeti múzeum 
kárára elkövetett bűntett esetén a közalapítványi királyi 
ügyigazgatóság, a pénzes levélhordó megtévesztésénél 
(csalás) a postakincstár, sikkasztás esetén a dolog bír- 
lalója is, csalárd vagy vétkes bukásnál a csődhitelezők 
voltak a sértettek. Direkt az állam vagy vallás ellen 
irányuló deliktumok esetén magánegyén nem volt 
sértettnek tekinthető.18 Továbbá a szolgálatban lévő 
vasúti kalauz ellen elkövetett tettlegesség esetén a vasút 
igazgatósága nem léphetett fel mint pótmagán vádló.19

A rosszhiszemű vádaskodástól a Csbtk. 227. és 260. 
§-a védett, a hamis vád és a rágalmazás tényállása által. 
Ezt egészítette ki a Bp. azzal, hogy azt az egyént, aki 
tudva hamis vagy feltűnően gondatlan feljelentést tett, 
valamint a pervesztes magánvádlót és a magánin
dítványt visszavonó jogosultat, továbbá azt, aki peror
voslatot nyilvánvalóan alaptalanul használt, illetve 
perújrafelvételt vagy igazolást nyilván alaptalanul kért, 
a bűnügyi költségek viselésére kötelezte; valamint 
azok, akik valakinek ártatlanul való elítélését, elzárását, 
vizsgálati fogságát okozták, teljes kártalanítással tartoz
tak az ártatlanul szenvedettnek.20

Emellett a terhelt számos joga (pl. védelem) és a 
hatóság később részletezendő jogai biztosították azt, 
hogy a magánvádlók ne zaklathassák alaptalanul 
embertársaikat.

A  F Ő - (P R IN C IP Á L IS ) M A G Á N V Á D
Főmagánvád alatt a sértettnek azt a jogát értették, 

hogy egyes magánindítványra üldözendő bűncselek
mények miatt a vádat elsődlegesen és rendszerint 
kizárólagosan képviselte.21 Mindezek alapján kivételt



lödéire li uemle

jelentett a kötelező állami vádemelés (legalitás) 
szabályai alól. A Bp. esetében a főmagánvád egyes 
magánindítványra üldözendő vétségeknél és kihágá
soknál merülhetett fel, amelyeket a törvény 41. §-a pon
tosan meghatározott. Az intézmény jogi indoka abban 
volt keresendő, hogy a kisebb tárgyi súlyú, és az állam 
érdekeit csak igen távolról sértő deliktumokra nézve a 
sértett azon személy, aki a vád képviseletére -  saját 
érdekbeli és jogi sérelme folytán -  a legalkalmasabb, 
másrészt az ügyészséget, azaz az állami vádhatóságot 
ezáltal jelentős számú vádemeléstől kímélte meg. Ezen 
elgondolás vezette a jogalkotót, amikor az igen magas 
számban előforduló, de csekély materiális jogel- 
lenességű bűncselekményekre nézve primátust engedett 
a sértettnek dominus litiskénl -  felruházva őt a 
közvádló jogkörének számos elemével.

A Bp. és melléktörvényei szerint főmagánvádas 
eljárásban bírálták el a következő vétségeket és kihágá
sokat:22

-  a rágalmazásnak és a becsületsértésnek a Csbtk. 
258., 259. és 261. §-ai szerint minősülő esetei:23 aki 
más ellen meggyalázó kifejezést használ, vagy meg
gyalázó cselekményt követ el, -  amennyiben a 258. § 
esete fenn nem forog -  a becsületsértés vétségét követi 
el, és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel, ha 
pedig a meggyalázó kifejezést a 259. §-ban megjelölt 
módon tette közzé, vagy teijesztette: három hónapig 
terjedhető fogházzal és ötszáz forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő, akkor is, ha ezeket a vét
ségeket holtak ellen követték el24 (Csbtk. 273. §);

-  a könnyű testi sértés vétsége (Csbtk. 301. §);
-  levél- vagy távsürgönytitok megsértése magán- 

személy által (Csbtk. 327. §);
-  magánlaksértés vétsége (Csbtk. 332. §);
-  idegen ingó vagyon megrongálása (Csbtk. 418. §);
-  más ingatlan vagyonának rongálása (Csbtk. 421. §);
-  tulajdon elleni kihágások (1879. évi XL. te., a továb

biakban Kbtk,25 126. §, illetőleg az 1908. évi XXXVI. te. 
[Bn.] ezt helyettesítő 51. §-a és a Kbtk. 127. §-a.26 Az 
eljárás csak a sértett fél indítványára indítandó meg);

-  iparvédjegy-hamisítás (1895. évi XLI. Te.27 8., 9. §);
-  erdei lopás és az erre vonatkozó orgazdaság (1879. 

évi XXXI. Te.28 82., 136., 90-98. §), erdei kártétel 
(1879: XXXI. te. 105., 106., 108. §), egyéb erdei 
kihágások (1879: XXXI. te. 111., 113., 114. §.29„H aaz 
erdőből kiutasított személy a meghagyásnak nem tesz 
eleget, öt frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő; 
ha pedig ellenszegül, cselekménye közhatósági közeg 
elleni erőszak bűntettét képezi s a büntető törvények 
rendelkezései szerint lesz büntetendő”);

-  vadászati kihágások (1883. évi XX. te.30 26-32. §).
Megjegyezzük, hogy a nem érintett §-ok továbbra

sem tartoztak a magánvádas bűncselekmények cso
portjába (pl. becsületsértésnél és rágalmazásnál a 
Csbtk. 260., 262., 269., 270., 271., 272. §-ai). Ha a 
bűncselekménynek több sértettje is létezett, akkor vala
mennyien jogosultak lettek főmagánvádlóként fellépni, 
illetve magánvádat, -  amely a magánindítvánnyal

ellentétben osztható volt31 -  minden terhelt ellen külön 
emelhettek.

Ezen esetekben a sértett az ügyészség előzetes 
megkínálása nélkül emelhetett és képviselhetett vádat, 
azonban, ha a főtárgyalást nem járásbíróság, hanem 
esküdtszék32 vagy törvényszék tartotta, az ügyészséget 
értesíteni kellett havi kimutatások és az ügyészségi 
megbízott útján, mivel elvileg az a vádat átvehette 
közérdekből. Ekkor a sértett, mint mellékmagánvádló 
tevékenykedhetett tovább.

A főmagánvádló -  bármennyire is az ügyész jogait 
gyakorolta -  közhatósági funkciókat nem vehetett át 
(Bp. 43. §). Ekként a nyomozás teljesítése végett 
hatóságok működését kötelezőleg nem vehette igénybe, 
az ügy iratainak hozzá való áttételét nem kívánhatta. Ha 
mégis nyomozásra volt szükség, a magánvádló a 
nyomozó hatósághoz fordulhatott,33 és magán úton is 
teljesíthette azt, de kihallgatásokat már nem végez
hetett, kényszerítő intézkedéseket sem alkalmazhatott.

Amennyiben a vizsgálati eljárás kötelező volt 
(törvényszék, esküdt bíróság), akkor nem indítványoz
hatta ennek mellőzését, és ha közvetlen idézésre tett 
indítványt, jogi hatálya annak sem lehetett. A vádaláhe- 
iyezés szakában a főmagánvádlót a terhelt kifogása 
feletti tárgyalási napról értesítették, ott megjelenhetett, 
a vád álláspontját a kifogások ellenében előadhatta és 
fenntarthatta (Bp. 278. §), a vádtanács megszüntető 
végzése ellen felfolyamodással élhetett (Bp. 280. §).

A főtárgyalásra történő közvetlen idézést nem 
indítványozhatta, egyebekben a főtárgyaláson az 
ügyész jogait gyakorolta (Bp. 306-308., 311., 
314-316., 539., 541. §) azon megszorítással, hogy a 
fellebbezése nem akadályozta a vádlott szabadon bo
csátását. A tárgyaláson új bizonyítékokat jelenthetett 
be, és ezek felvételét indítványozhatta.

Fellebbezést a  vádtanács határozata ellen csak az eljá
rás megszüntetése esetén tehetett, mivel ellenkező eset
ben őt jogsérelem nem érte. A főtárgyaláson a vádlott ja 
vára azonban nem fellebbezhetett. A terhelt javára jogor
voslattal maximum a belépő ügyész élhetett. Perújítást 
(újrafelvételt) a felmentett vádlott bűnösségének megál
lapítása iránt az ügyészséghez hasonló feltételekkel kér
hetett (Bp. 449. §), azonban a büntetés súlyosbítása vé
gett nem élhetett újrafelvételi kérelemmel (Bp. 450. §).

Ha közérdekből az ügyész átvette a vád képviseletét, 
majd a vádat ejtette, akkor a sértett főmagánvádlói jogai 
feléledtek.34 Ha olyan ügyben folyt eljárás, amelyet 
egyesítettek nem magánvádassal is, akkor tulajdonkép
pen két vádlója lett az eljárásnak. Ezt rendszerint az 
ügyészi vádképviseleti átvállalással oldották fel. 
Azonban erről nem a sértet személye alapján, hanem a 
legis ratio szerint kizárólag a közérdek követel
ményeinek szem előtt tartásával dönthettek.

A  P Ó T- (S Z U B S Z ID IÁ R IU S ) M A G Á N V Á D
Ha a királyi ügyészség oly bűncselekmény miatt, 

amelyben nem a főmagánvádló képviselte a vádat, vagy 
amely nem felhatalmazásra vagy kívánatra volt



üldözendő, megtagadta a vád képviseletét, a sértett, 
mint pótmagánvádló léphetett fel.35 Azonban -  értelem 
szerűen -  pótmagánvád nem volt emelhető főmagánvá- 
das ügyben, sem újrafelvételi eljárásban.

A pótmagánvádnak definíciójából kitűnően is két 
esete állhatott elő: az első esetben az ügyészség 
olyankor, amikor a vádemelés őt illette, azt megtagadta, 
az elutasító határozat kézbesítésétől számított nyolc nap 
alatt átvehette a sértett a vádat, valamint jogorvoslatért 
a főügyészhez folyamodhatott. Ha a főügyész sem 
utasította az ügyészt vádemelésre, akkor az erről szóló 
határozat kézbesítésétől számított a határidő. Azonban a 
főügyészhez már a sértettek közül csak az folyamodha
tott, aki vádemelési indítványát az ügyész elutasította. 
Magától értetődő, hogy ez a személy megegyezhetett a 
feljelentést tevővel, illetve a magánindítványt előter
jesztővei, azonban attól különbözhetett is, ha több jogo
sult létezett, és a képviselet szerint csak az egyik volt 
hivatott magánvádlóként fellépni.36 De pótmagánvádló 
nem lehetett az, aki az ügyészi elejtéstől számított 8 nap 
eltelte után folyamodott a főügyészhez, és csak ennek 
elutasítása után lépett fel pótmagánvádlóként. A pót
magánvádló a vizsgálat elrendelése iránti kérvényének 
jogerős elutasítása után ugyanabban az ügyben a bűn
vádi eljárás megindítását nem kérhette.37

A másik esetben az ügyész a már elvállalt vád
képviselettől állt el: az eljárás alatt ejtette a vádat, ekkor 
annak képviseletét a sértett átvehette. Evégből, a 
bíróság azt a sértettet, aki feljelentést vagy magán
indítványt tett, szóval, ha a tárgyaláson nem jelent meg, 
írásban felszólította, hogy az eljárás megszüntetésének 
terhe mellett, azt elkerülendő, vegye át a vád képvise
letét.38 Ha scriptum  formájában hívták fel jogára, akkor 
nyolc nap állt rendelkezésére a vád átvételéhez, 
ellenkező esetben a bíróság az eljárást vád hiányában 
megszüntette. Ha az ügyészi fellebbezéstől a főügyész 
elállt, a sértett mint pótmagánvádló a másodfokú 
eljárásban is átvehette a vádat anélkül, hogy erre 
irányuló jogát előzetesen fenntartotta volna.39

Jól látható, hogy mindkét pontban a pótmagánvád 
bármilyen bűncselekmény esetén alkalmazható volt, 
ahol sértett előfordult, nem csupán a taxatíven 
meghatározottak valamelyikében. Célja, hogy korrigál
ja a vádhatóság nemleges álláspontját: az eljárás akkor 
is megindítható, illetve folytatható legyen, amikor az 
ügyészség erre már nem lát alapot. Ezen célok a sértet
tet védték, hiszen az ügyészség döntését -  különösen a 
bírósági szakban -  részletesen indokolni tartozott, ezzel 
szemben azonban ő  mégis kieszközölhette a tárgyalás 
befejezését, pótolva az ügyészség esetleges hibáit.40

A sértett számára az ügyészség elutasító döntésével 
szemben kínált kettős alternatíva konjunktívan állt ren
delkezésre: egyidejűleg terjeszthetett felfolyamodást a 
főügyészhez és akár egyúttal a bírósághoz is fordulha
tott -  ennek a konstrukciónak praktikus jelentősége 
csak akkor volt, ha a magánvádló sürgős indítványt is 
tenni akart. Egyébként a két jogorvoslati út közül

__ bármelyiket választhatta saját anyagi körülményeire is
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tekintettel.41 A főügyészi elutasítás esetén még az 
igazságügy-miniszterhez is lehetett fordulni, azonban a 
bírósági nyolc napos prekluzív határidő miatt ezt alkal
mazni önállóan kockázatos lett volna.

Ha az eljárás alatt ejtette a vádat az ügyész, akkor a 
felettes ügyészhez a sértett már nem fordulhatott, vi
szont nyilatkozattal átvehette a vádat. A nyilatkozás 
történhetett szóban is, ha a tárgyaláson a későbbi magán
vádló megjelent. Azonban a bíróság az átvételről szóló 
kérdést csak az előtte már ismertté vált sértettekhez 
intézte direkt módon, noha elvben bármelyik sértett -  
tehát „új” is -  jelentkezhetett. Ismertnek számított az a 
sértett, aki feljelentést tett, vagy magánindítványt ter
jesztett elő, netalán magánjogi igénnyel lépett fel.42

A pótmagánvádló a közvádló által megnyugvással 
fogadott elutasított indítványt nem ismételhette, azaz a 
hamarabb eljárt vádló nyilatkozatai és indítványai a 
magánvádlót is kötötték 43

Vitaként merült fel a szakirodalomban, miként kellett 
a vád átvételét bejelenteni, pontosabban, hogy az „át 
kívánja-e venni a vád képviseletét?” kérdésre adott 
egyszerű igenlő válasz erre elegendő-e? Balás Elemér 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a sértett „igen” 
felelete a vádemelés formai és tartalmi kellékeinek nem 
felelt meg, ugyanis a vádlott bűnösnek történő 
kimondásához indokolt indítványt kellett volna előter
jeszteni a Bp. 315. §-a szerint, és ennek a bűnösül 
kimondására és a büntetési tételre is kellett volna vonat
koznia. Nyilvánvaló, hogy az „igen” egymagában erre 
kevés volt. Ezért „az ügyészi vádelejtés után a sértett 
büntetés iránti kívánalmának puszta ‘igenlő’ válaszban 
való megismétlése nem tekinthető ‘vádemelésnek,’ ezt 
‘törvényszerű vádindítványnak' elfogadni nem lehet 
[...].” Kötelessége lenne ugyanis valamiféle vádbeszédet 
tartani; ebben a tényállást világosan és határozottan 
kifejteni, megjelölni a törvény szerint az elkövetett 
bűncselekményt, felemlítve a bizonyítékokat is. Szólnia 
kellene a büntetést enyhítő és súlyosító körülményekről 
is, és az elítélést egyértelműen indítványoznia kellene. 
Ez a klauzula pedig a pótmagánvádlóul fellépő sértettet 
is kötelezte Balás Elemér szerint.44

Ha azonban csak igenlő választ adott a sértett, azzal 
mellőzte a kötelező tartalmi elemeket, ergo törvényes 
vádról nem is beszélhetünk, mivel azt az ügyész elej
tette, a sértett pedig valójában -  eljárásjogi értelemben 
-  nem vette át. Ekként törvényes vád hiányában az 
eljárást meg kellett szüntetni, nem pedig ítéletet hozni. 
Mindez sértette Balás szerint a szóbeliség és a közvet
lenség elvét is.

A vád képviseletének átvállalására az „igen” elegendő 
és egyértelmű is lehetett, de ez nem jelentette a cikkíró 
szerint magát a vádemelést is, amit az ügyész indokolva 
mellőzött45 Ez a meglátás feltétlenül helyes, hiszen 
vádbeszéd semmi esetre sem hangzott el -  az ügyész 
ilyenkor a vádelejtést indokolta, és nem a terhelt 
bűnösségét. Ha a sértett eme feladat abszolválására 
képtelennek mutatkozott, mert „a sértett nem jogtudó, ám 
hozzon ügyvédet magával”46 -  javasolta Balás. Hiszen



Jog
törvényszerű vád nem lévén, ítéletet sem lehet hozni -  
ebben állt a pótmagán vád átvételének atavizmusa.

Sándorfi Kamii joggyakomok azonban megvédte a 
magánvádlókat, mivel prakticista megközelítésből 
protestált, és kifejtette, hogy célszerűtlen volna a Bp-nek 
olyan interpretációt adni, amely a jogban nem jártas 
sértettől jogi retorikai művet követel meg. Az sem élet
szerű, hogy minden sértett, ügyvéddel együtt jelenjen 
meg a tárgyaláson. Azonban, ha a bíró kérdésére vála
szolva kijelenti, hogy a tárgyaláson addig elhangzottak 
alapján kéri a terhelt megbüntetését, a minimális tartal
mi követelményeknek máris eleget tett. S ha még ez sem 
volna alkalmazható, szerinte a helyes pervezetés alapján 
ilyenkor a tárgyalást el kellett volna napolni, lehetőséget 
adván a sértettnek a „vádbeszédre” való felkészüléshez. 
A törvény pedig akadály esetére az elnapolást lehetővé 
tette (Bp. 335. §.). Ellenkező esetben „ha minden 
magánvádlótól közvádlói niveaun álló vádbeszéd volna 
követelendő a törvényszakaszok pontos megjelölésével, 
akkor a magánvád intézménye értelmetlenné válna s a 
magánvádló csak akkor szerepelhetne ezen jogkörében, 
ha a jogi fakultást legalább is elvégezte volna.”47

Tény, hogy Sándorfinak is igaza volt. Végül is a 
gyakorlat megelégedett a prepozícióban felvetett for
mulával, és nem tudunk arról, hogy „szigorította volna” 
a vádátvétel eljárását. Azonban azt mások is elismerték, 
hogy a sértettnek azzal, hogy megjelent a főtárgyaláson, 
elő kellett készülnie az esetleges vádelejtésre való 
reagálásra, és evégből erre a tényre a mulasztás 
jogkövetkezményeinél figyelmeztetni is kellett.48

Az a sértett, akit nem értesítettek a vádtól való elállás
ról, harminc nap alatt vehette át a vádat, de ezt a határidőt 
már az elejtéstől számították (Bp. 42. §). A sértett mint 
pótmagánvádló akkor is élhetett a vádlott terhére peror
voslattal, ha a fellebbviteli tárgyalás kezdetén még a főü
gyész képviselte a vádat, de a tárgyalás folyamán a 
fellebbezéstől elállt49 Másként megfogalmazva: a köz
vádló fellebbezése mellett a sértett által a törvényszék 
ítélete ellen bejelentett fellebbezés hatálytalan volt, azon
ban hatályossá vált, mihelyt az ügyész a saját felleb
bezésétől elállt. A sértett ettől kezdve pótmagánvádló 
volt. Azonban a pótmagánvádló a fellebbviteli tárgyalá
son nem emelhetett súlyosabb vádat, mint aminőt az 
ügyészség az első fokú tárgyaláson képviselt. A vádigény 
írásos bejelentésére nyolc nap állt rendelkezésre.50

A pótmagánvádló jogai a vádlóéval egyeztek meg 
annak hangsúlyozásával, hogy perújítással nem élhetett.51 
Ennek jogi indoka inkább célszerűségi volt: ha már 
egyszer a vádhatóság és a bíróság is alaptalannak találta a 
sérelmet, akkor az eljárást feleslegesen ne húzzák tovább. 
A perújított eljárásban a sértett ügyészi vádelejtés esetén 
szintén nem vehette át a vád képviseletét.52

Kérdésként merülhetett fel, hogy több jogosult közül 
ki legyen a pótmagánvádló (vagy általában a magán
vádló)? Erre a Bp. állított fel szabályt, mivel kimondta, 
hogy az előbb jelentkező sértett lesz a magánvádló, ha 
pedig többen is jelentkeztek volna egyszerre, akkor a 
beadványban (jegyzőkönyvben) elsőként szereplő

személy nyert jogosultságot. Ettől azonban a sértettek 
közmegegyezéssel bármikor eltérhettek ugyan, de a 
vádat mindig csak egy pótmagánvádló képviselhette 
(Bp. 44. §).

A  C S A T L A K O Z Á S . A  BP. A Z  E G Y Ü TTE S  
M A G Á N V Á D  ELLEN
Ha több sértett volt jogosítva a magánvád emelésére, 

akkor azok egyikének vádja alapján megindított, vagy 
folytatott eljáráshoz a többiek is csatlakozhattak. A 
csatlakozás után is az a fél lehetett a magánvádló, aki a 
csatlakozás előtt is annak minősült.

A csatlakozóknak a Bp. ellenőrző és segítő feladatot 
szánt. Az ügy iratait evégből éppen megtekinthették, de 
a minősítés és a büntetés tekintetében nem voltak jogo
sultak indítványtételre, és nem intézhettek a főtárgyalá
son kérdéseket sem. Továbbá sem a vádiratok, sem a 
vádbeszédek száma nem volt szaporítható, és idézést is 
csak a főtárgyalásra küldtek. Felszólíthatták őket az egy 
személy általi képviseletre is.

A szabályok a vád egységességét szolgálták, és nem 
engedtek teret a vád felosztásának, illetve, hogy egy
szerre több vádlója is legyen az ügynek. Ugyanakkor a 
sértetteknek aktivitási lehetőséget adtak a csatlakozás 
által, amely azonban csak jog volt és nem kötelesség. A 
sértettet sem anyagi, sem eljárásjogi értelemben nem 
érhette hátrány azért, ha nem csatlakozott, ergo ettől 
még későbbi vádelejtés esetén a vádat átvehette -  maxi
mum, ha a bíróság egyébként nem tudott róla, nem hív
ta fel. Ha a bíróság rés iudicta ítéletet hozott, ezzel vala
mennyi sértett vádjoga megszűnt.53

Azonban sohasem ölthette fel a vádképviselet jel
legét a csatlakozás, inkább hasonlított a vádló melletti 
fellépés intézményéhez (Bp. 50. §).

A Bp. ugyanakkor nem fogadta el a konkurens 
magánvád intézményét: egy időben effektíve vádlóként 
csak egy eljárási alany léphetett fel, mások maximum 
csatlakozhattak, vagy a főmagánvádló, miután átvették 
tőle a vádképviseletet, az ügyészt segíthette. A 
jogalkotó kizárta annak lehetőségét, hogy egymás mel
lett több különböző koncepciójú vádló tevékenykedjen, 
és ez az eljárás rendjét célszerűtlenül komplikálja. 
Ekkor ugyanis a valódi vádlói jogoknak megfelelően 
számtalan, egymással ellentétes indítvány érkezhetett 
volna ugyanarról az oldalról, a vádiratoknak és 
perbeszédeknek is növekedett volna a száma, az eljárás 
kaotikussá válhatott volna -  egyébként a német birodal
mi büntető perrendtartást ez miben sem zavarta.54

Az a főmagánvádló, aki megszűnt magánvádlónak 
lenni vádátvétel miatt, az ügyész munkáját azonban segít
hette: evégből az iratokba továbbra is betekinthetett, 
értesíteni és idézni kellett minden olyan esetben, amikor az 
ügyészt is értesítették, indítványokat tehetett a bűnösség 
kérdésében, sőt a büntetési tétel tekintetében is; a kisza
bandó büntetésre nézve azonban nem nyilatkozhatott.55

Természetesen a csatlakozást és a quasi mellék- 
magánvádat meg kell különböztetnünk az adhaesiolól, 
mivel az kizárólag a magánjogi igény érvényesítésére



vonatkozott, ebben a magánféli minőségben adott a 
sértettnek aktív perjogi hatáskört.

A  M A G Á N V Á D L Ó  KÉPVISELETE
A magánvádló a csatlakozó ügyvéddel is képvisel

tethette magát mindazokban az esetekben, amikor nem 
személyes megjelenési kötelezettséggel idézték őket. 
Azonban a sértett szakmai képviselete esetén is megje
lenhetett a tárgyaláson. Ha a sértett személyesen nem 
jelent meg, a helyes álláspont szerint, ügyvédje az ő 
távollétében is gyakorolhatott fellebbezési jogot. 
Egyébként a képviselőnek önálló fellebbezési joga nem 
volt. Az ügyvédnek a  kezéhez történt minden kézbesítés 
a magánvádlóval szemben is hatályosult.56

Nem lehetett képviselő az, akit az eljárásba mint 
tanút vontak be, kivéve, ha ő a Bp. 205-206. §-ában 
foglalt mentességével élt (Bp. 48. §). Értelem szerint 
kizárták a képviseletből a bírói tanács és az ügyészség 
képviselőjének rokonságát. A képviselő az állam 
nyelvét volt köteles használni -  tehát Fiúméban az 
olaszt57 - ,  míg ez a sértettre nem állt fenn. Az ügyvéd 
részére a sértett által adott meghatalmazás automatiku
san vonatkozott a magánvád ellátására is.58

Érdekességként a szabályok közül kiemeljük, hogy a 
pazarlás miatt gondnokság alá helyezettek a bün
tetőeljárásban saját maguk is képviselhettek vádat, 
azonban törvényes képviselőjük is eljárhatott. A 
nagykorúsított személy szintén maga látta el képvise
letét. A 16. életévét betöltött sértett akkor is lehetett 
magánvádló, ha a bűncselekményt még a 16. éve 
betöltése előtt követték el a sérelmére.59

A bíróság meghagyhatta, hogy a magánvádló, a csat
lakozó vagy közülük egyesek ügyvédet, esetleg a 
kézbesítések átvételére a bíróság székhelyén lakó meg
bízottat válasszanak (Bp. 47. §). Ez a szabály azonban 
csal lex imperfecta volt, legfeljebb a kézbesítési megbí
zott hiányát lehetett hirdetményi kézbesítéssel szank
cionálni Budapesten.

A  M A G Á N V Á D L Ó I  J O G O K  M E G S Z Ű N É S E
A magánvád megszűnésének esetei közül kettőt 

szabályozott a törvény, a többi egyéb klauzuláiból 
következett. Nevezetesen a jogosultság megszűnt a 
sértett halálával, lemondással és a helyes álláspont 
szerint elévüléssel, kegyelemmel is (Bp. 49. §).

A halál természetes módon megszüntette a fél jogo
sultságait, azonban ha más vádképviseletre felhívható 
sértett is létezett, ő természetszerűleg az elhalt helyébe 
léphetett. Érdekesebb helyzetet teremtett az az eset, ha 
csak egy önjogú sértett mint magánvádló tevékeny
kedett. Ekkor vagyon ellen elkövetett bűncselekmény 
esetén az örökös, egyéb bűncselekmény esetén pedig az 
egyenes ágbeli rokon, testvér, házastárs az elhalálozástól
Jegyzetek------------------------------------------------------------
1 1896. évi XXXIII. te. (Bűnvádi perrendtartás, továbbiakban: Bp.) 
javaslatának miniszteri indokolása (a továbbiakban Miniszteri In
dokolás). (Forrás: Corpus Juris Hungarici CD (KJK-KerSzöv.) 
szövegének WordPerfict szerkesztőprogramba átkonvertált válto
zata, 10-es betűmérettel, 1,7. alsó margóval. 1. p.)

számított harminc nap alatt bejelenthette a magánvád 
átvételét (fenntartását). Ha megelőzőleg az ügyész már 
átvette a vád képviseletét, akkor a sértett halála az eljárás 
folytatását nem befolyásolta, nyilatkozatot az örökö
söknek, rokonoknak nem kellett tenniük.60 A meghalt 
sértett képviselője is csak 30 napon belül gyakorolhatta 
a sértettet, mint magánvádlót megillető jogokat.61

A rendelkezések háttere nem szorul indokolásra: az 
örökös vagyoni helyzeténél fogva a kár megtérítésében és a 
terhelt megbüntetésében érdekelt volt, a hozzátartozó pedig 
nyilvánvalóan szintén sérelmezte a bűncselekmény 
elkövetését, esetleg hátrányai az ő életére is kihatottak. 
Azonban egyéb módon, pl. engedményezés útján a magán
vádlói jogosultság nem szállhatott át más személyre.

A lemondás legfontosabb jellemzője, hogy nem volt 
visszavonható. Azonban feltétlenül meg kell külön
böztetni a magánindítvány visszavonásától, mivel ez az 
eljárás ipso facto  megszűnését is eredményezte.62 A 
magánvád esetében azonban egyéb sértettek továbbra is 
felléphettek és folytathatták a vádképviseletet, még, ha 
egy attól el is állt (ejtette a vádat). Mindez történhetett 
nyíltan, szóval vagy írásban és perfacta concludentia is. 
Ha ugyanis a magánvádló, vagy meghatalmazottja olyan 
tárgyaláson, amelyre szabályszerűen megidézték, nem 
jelent meg, valamint ha prekluzív határidőt elmulasztott, 
a vád elejtésével volt egyenértékű, úgyszintén, ha a vádi
ratot határidőben nem nyújtotta be. Az elállást értelem 
szerint nem kellett indokolni. (Megjegyezzük, hogy a 
határidők elmulasztásánál igazolási kérelem előter
jesztése lehető volt, azonban a halál esetén a határidő az 
esemény bekövetkeztétől és nem az értesítés vételétől 
számított, a vádirat ellen tett kifogások tárgyalására 
kitűzött határnap elmulasztása miatt ugyanakkor nem 
élhettek igazolással.)63 Elállásnak minősült, ha a sértett 
az eljárás alatt kijelentette, hogy a terhelt megbüntetését 
a továbbiakban nem kívánja.64 (1896. előtt, ha a magán
vádló ismeretlen helyre költözött, jelentkezéséig a pert 
határozatlan időre felfüggesztették.)65

A Kúria akként határozott, hogy a vádtanács által a 
vádirat ellen benyújtott kifogás elintézésének határnapját 
illető mulasztás nem menthető ki igazolási kérelemmel, 
mivel ezt a Bp. 463. §-a nem tette lehetővé. Ezt a prae- 
sumptio juris et de jure-1 Darvai János egyenesen 
tarthatatlan álláspontnak minősítette, és Brükler István is 
helytelenítette.66 Azonban egy jogegységi határozatban 
azt kijelentették, hogy a másodfokú tárgyaláson való meg 
nem jelenés nem akadálya az eljárás folytatásának.67

A magánvádlói jogok természetesen elévülés, 
kegyelem és az ügy jogerős elintézése esetén is 
megszűntek -  bár ezen eseteket a Bp. expressis verbis 
nem említette. Ellenben a magánjogi igényt nem szün
tette meg az, hogy a sértett a bíróságon kívül esetleg 
elégtételt vett.68

2 Balogh-Illés-Vargha: i. m. 250-252. pp. 
2 Miniszteri Indokolás. I. p.
4 Balogh-Illés-Vargha: i. m. 257. p. 
s Miniszteri Indokolás. 4-6. pp.
6 Balogh-Illés-Vargha: i. m. 260. p.
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A védjegyek oltalmáról szóló 1890. évi II. törvénycikk módosítá
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Az erdőtörvény.
„111. § A ki valamely erdőbe jogtalanul vagy engedély nélkül, 
vagy az engedélyezett helyen kívül ergettyűt (csúsztatót) készít; 
meszet vagy szenet éget, szurkot, hamuzsírt vagy kátrányt főz, 
kormot készít, fűrész- vagy egyéb gödröt ás; farakodó vagy dolgo
zó helyet, vagy műhelyet felállít, épület-, szerszám- vagy egyéb 
használatra szánt fát farag, vagy más hasonló munkát teljesít; öt 
forinttól húsz forintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő és a fent 
elősorolt cselekmények által esetleg okozott kárt, szakértői becsű 
alapján megtéríteni köteles. Ily esetben, ha az erdőbirtokos kíván
ja, az ezen czélokra netán felállított építmények és művek a kihá
gást elkövetőnek vagy annak költségén, a ki ezért magánjogi fele
lősséggel tartozik -  elhordandók s az előbbi állapot visszaállítan
dó. 113. § A ki az erdőben engedély nélkül kocsival tilos úton jár 
vagy habár azon erdőségben makkoltatásra vagy legeltetésre jogo
sított is, marhát tilos úton hajt; a ki engedély nélkül új utat tör vagy 
hal évesnél fiatalabb utánnövések közt jár, ötven krajczártól 20 
frtig terjedhető büntetéssel büntetendő. 114. § A ki idegen erdőben 
a nélkül, hogy ahhoz jogosultsága volna, a közutakon kívül talál- 
tatik. ha ottani jelenléte közbiztonsági vagy az erdőtulajdon biz
tonsága szempontjából aggályosnak tűnik fel, az erdész-személy
zet tagjai által az erdőből kiutasítható és ha fejsze, fűrész, vagy az 
erdőtermék szedésére alkalmas más eszköz vagy fegyver volna 
birtokában, az tőle elveendő; azonban az illető által az elveit tárgy 
14 nap alatt, további intézkedés végett, a legközelebbi közigazga
tási hatóságnak jelentés mellett átadandó. A mennyiben tettes az 
erdőben tartózkodásra, illetőleg fegyverviselésre vonatkozó jogo
sultságát a hatóság előtt sem tudná igazolni, az által a  fentnevezett 
s nála talált tárgyak elkobzandók.”
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Baló Szilvia:

Boszorkányok és /vag y  
m agzatelhajtók, 

csalók, tolvajok?
MEGJEGYZÉSEK A MAGYARORSZÁGI 

BOSZORKÁNYPEREK JOGTÖRTÉNETI
KUTATÁSÁHOZ

Három nagyobb és számos kisebb forráskiadvány, 
valamint könyvek és tanulmányok sokasága 
foglalkozott a magyarországi boszorkányság 

bírósági jegyzőkönyvekben és aktákban megjelenő 
nyomaival. Miközben néprajzi, mentalitás-, társadalom- 
és bizonyos szempontból politikatörténeti (Erdély) fel
dolgozások láttak napvilágot, úgy tűnik két igen fontos 
momentumról elfeledkeztek.

Az egyik ilyen alapkérdés a boszorkányper fogalmá
nak egyértelmű meghatározása, amely nagyban meg
könnyítené a további kutatásokat. A másik lényeges 
probléma a boszorkányperek jogtörténeti kutatásának 
majdnem teljes hiánya, a jogtörténészek és a joghistóriai 
szempontok mellőzése a peranyagok feldolgozása során.

A  BO SZO RKÁNYPER F O G A L M A  ÉS 
A Z  ELHATÁRO LÁS SZEM PO NTJAI
A német jogtörténeti szakirodalom a Hexenprozess1 tartalmi 

elemeit mindenre kiteijedően meghatározza Ezen a nyomon 
elindulva a magyar boszorkányper fogalmi elemei is rögzí
thetők. A Magyar Néprajzi Lexikonban olvasható szócikk2 túl 
általános ahhoz, hogy a magyarországi viszonyokra teljes 
mértékben alkalmazható legyen, ezért szükséges egy speciális 
magyar fogalom kidolgozása Miután mindazok a perek, ame
lyek boszorkányság vádjával indultak vagy ezzel valamilyen 
kapcsolatban voltak a történettudomány, a néprajztudomány és 
a jogtudomány kutatási területének és módszertani 
lehetőségeinek a határterületére esnek, ezért célszerű lenne egy 
interdiszciplináris fogalom bevezetése.

Ahhoz, hogy a boszorkányper pontos definícióját

megalkothassuk, szükséges magának a boszorkány fo
galomnak is a meghatározása, amely a néprajz oldaláról 
közelíthető meg a legjobban, de annak jogi vonatkozá
sait sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A boszorkány jogi- 
jogtörténeti- és néprajzi fogalma között egyetlen alap
vető különbséget lehet felfedezni. A jogtörténeti szak- 
irodalomban a boszorkány „társadalomra veszélyes
ségét” emelik ki elsődlegesen, ahogy azt Makay Dezső a 
19. század végén megfogalmazta: „természetfölötti 
hatalmat nyert más emberek megkárosítására.” A jogtör
ténet szempontjából egyértelmű, hogy a boszorkány ál
tal végzett ártalmas tevékenység és az ehhez kapcsolódó 
istentagadás az, amiért a boszorkányságot bűncselek
ményként üldözték. A magyar jog az egyik legsúlyosabb 
bűncselekménynek tekintette Szent István I. decretumá
nak 31. és 32. cikke óta.3 Ezt annak ellenére ki lehet 
jelenteni, hogy az összetett boszorkányfogalom az 
Árpád-korban még valószínűleg ismeretlen volt.4 Ezzel 
szemben a néprajzi megközelítés a boszorkányok pozi
tív tulajdonságait, mint például a gyógyító tevékeny
séget is értékeli.5 Ezzel magyarázható, hogy a jog- 
történeti kutatások a történetileg kialakult összetett bo
szorkányfogalommal dolgoznak.6 Amíg a néprajz 
tudományában a boszorkány pozitív és negatív tulajdon
ságit is elemzik, addig a jogtörténet csak és kizárólag azt 
a magatartást vizsgálja, amely a társadalomra veszélyes, 
tehát üldözendő.

Könnyebb a helyzete a kutatónak, amikor a per fogal
mát kell rögzítenie, mivel ahhoz a jogtudomány évszá
zadok óta kikristályosodott fogalmi rendszerét kell ala
pul vennie. A boszorkányság a 18. század végéig bűn- 
cselekmény, tehát a büntetőeljárás tárgyából7 levezet- 
hetően csak büntető-eljárásban bírálható el. A per, 
ahogy ez történetileg kialakult, csak a büntetőeljárás 
második (bírósági) szakaszát jelöli,8 így azok a bo
szorkányság miatt indított eljárások, amelyek még az 
előkészítő eljárásban befejeződnek, elvileg nem vonha
tók a fogalma alá. Ebből kiindulva helyesebb lenne bo
szorkány-eljárásnak nevezni ezt az ügycsoportot, azon
ban az eddig használt boszorkányper kifejezés annyira 
meggyökeresedett, hogy pontosítása, megváltoztatása 
már nem célszerű, csak fokozná a terminológiai zavart.

Mindezek után a következő definíció adható: bo
szorkány-eljárás (boszorkányper) az a magyarországi, 
16-18. századi büntető eljárás, amelyet boszorkányság
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