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Ügyvédi ügyvitel oktatási segédanyag 
 

Összeállította dr Bednay Dezső 
 
 
1) Az ügyvédi tevékenység kialakulása 
 
 
 
Rómában kezdetekben a jogszabályok, elsősorban a szakrális szabályok betartását a pontifexek 
felügyelték. 
A XII. táblás törvények elfogadását követően (a Kr.e. III. századtól) a „köztársasági 
jogtudomány” művelése nem csak a papi testületek, hanem a római társadalom laikus felsőbb 
rétegei számára is elérhetővé vált. A joggal foglalkozó laikusokat a köztársasági Rómában 
honorácioroknak nevezték. A honoráciorok jellemzően nem a megélhetésért, hanem esetleg egy 
későbbi politikai karrier érdekében adtak jogi tanácsokat, szakvéleményt (responsum) 
polgártársaiknak. A honoráciorok perbeli képviseletet nem láttak el, jobbára csak szakmai 
instrukciókat adtak a felek nevében eljáró, általában csak elemi jogi ismeretekkel rendelkező 
rhetoroknak. Véleményüket gyakran a magistratus (közigazgatás) is kikérte. Jogi kérdésekben 
tehát a jogalkalmazók szakemberektől kértek tanácsot és a jogtudósok jogirodalmi, tudományos 
tevékenységükkel a jog továbbfejlesztéséhez is hozzájárultak. 
 
A római császárság időszakában a joggal foglalkozók között már szakmai differenciálódás jött 
létre. 
A Kr.u. III. század végétől, a késő Római Birodalomban jelent meg a maihoz hasonlítható 
„ügyvédi munka” (mondhatni a honoráciori és a rhetori intézmény összeolvadásaként).  
A perben a fél helyett, annak nevében és meghatalmazása alapján eljáró személyt procuratornak 
nevezték. A Kelet Római birodalomban már szokássá vált, hogy a perben fellépő „ügyvédek” 
jogi iskolában 4-5 éves jogi tanulmányokat folytattak és ismereteiket vizsga letételével is 
bizonyították. 
A magasabb hivatalnokok rendszerint ezek közül az „ügyvédek közül kerültek kiválasztásra. 
A jogászok másik nagy csoportjaként így alakult ki a császári tanácsban ülő „hivatalnok jogász” 
réteg is, mely az igazságszolgáltatásban különös előjogokat kapott.  
 
A korai feudalizmusban is tovább folytatódott a jogi tanácsadói és a perbeli képviselői 
tevékenység összefonódása, a procuratori hivatás kialakulása. Ebből a latin eredetű szóból jött 
létre a feudális Magyarországon meghonosodott prókátor elnevezés. 
Magyarországon 1769-ben Mária Terézia rendelte el, hogy prókátor csak vizsgával rendelkező 
személy lehet. 
Az ügyvédekre vonatkozó jogi szabályozás történeti előzménye az ügyvédi rendtartás tárgyában 
kiadott 1874. évi XXXIV., majd az 1937. évi IV. törvénycikk. 
Magyarországon 1874-től az „ügyvédi” tevékenység feltételeként már a maihoz hasonló módon 
törvényben írták elő: 
 jogi tanulmányokat; 
 megfelelő szakmai gyakorlatot; 
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 szakmai vizsgát; 
 kamarai tagságot. 

 
Az ügyvéd teljesen szabadon gyakorolhatta tevékenységét az ország egész területén. 
 
A többi szocialista országhoz hasonlóan 1948 és 1990 között az ügyvédi kamarák hazánkban is 
nagyrészt elvesztették önállóságukat és nem volt lehetőség az ügyvédi magántevékenységre, az 
ügyvédek kénytelenek voltak belépni ügyvédi munkaközösségekbe. 
Ebben a korszakban az ügyvédségről az 1983. évi 4. törvényerejű rendelet rendelkezett.  
A rendszerváltás után a törvényerejű rendeletet jelentősen módosította az 1991. évi XXIII. 
Törvény, mely visszaállította az ügyvédi magántevékenységet és az ügyvédség tényleges 
önkormányzatát. 
Ez a módosítás új korszakot nyitott az ügyvédi hivatás szabályozásában: elismerve az ügyvédi 
magángyakorlatot megszüntette a munkaközösségi szerveződést, lehetővé tette az ügyvédi 
tevékenység egyéni ügyvédként, illetve ügyvédi irodában való folytatását. A módosítás az 
ügyvédi kamarai felvételre való jogosultságot, mint alanyi jogot szabályozta. 
Az új jogszabály hatására átalakulás kezdődött az ügyvédi karban. Az ügyvédi pályát választók 
száma jelentősen emelkedett és az ügyvédi tevékenység folytatása sokszínűbbé vált.  
 
Az ügyvédekről szóló jelenleg hatályos 1998. évi XI. törvény szerint az ügyvéd a hivatásának 
gyakorlásával elősegíti a megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. 
Ezek során törvényes eszközöket vesz igénybe. Az ügyvédnek törekednie kell arra is, hogy az 
ellenérdekű felek a jogvitáikat a bírósági per elkerülésével, megegyezés útján intézzék el. 
Az ügyvédi tevékenység függetlenségének leszögezése garanciális szabály. A függetlenség 
egyrészt azt jelenti, hogy az ügyvéd nem utasítható, és nem vállalhat olyan kötelezettségeket, 
amelyek a függetlenségét veszélyeztetik. E szabállyal függ össze pl. a munkaviszonyban állás 
tilalma. Másrészt ez a függetlenség nem korlátlan, hiszen az ügyvédnek a hivatását mindig a 
legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.  
 
Az ügyvéd általában a megbízó megbízása alapján jár el.  
Az ügyvéd a hatóság kirendelése alapján is eljárhat. 
 
ügyvéd kirendelés esetén  
 bűnügyi védőként,  
 pártfogó ügyvédként (az újabb szabályok szerint ez csak kivételesen történik kirendelés 

alapján: a pártfogó ügyvédek fő szabály szerint a támogatott fél által meghatalmazott jogi 
segítők lettek), 

 eseti gondnokként,  
 ügygondnokként jár el. 

 
Az ügyvédi tevékenység kiterjed az ún. klasszikus ügyvédi tevékenységekre ezek: 
 az ügyfél képviselete, 
 büntetőügyben védelem, 
 jogi tanácsadás, 
 szerződés, beadvány és más irat készítése, 
 az ezekhez kapcsolódó pénz és értéktárgy letéti kezelése. 
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Az ún. klasszikus ügyvédi tevékenységek ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha 
törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. 
A gazdasági, társadalmi életben bekövetkezett változások hatására átalakult az ügyvédi 
tevékenység. Napjainkban az ún. klasszikus ügyvédi tevékenység kibővült.   
Az ügyvédi tv. alapján ellátható kibővült ügyvédi tevékenységek:   
 

a) adótanácsadás, 
b) társadalombiztosítási tanácsadás, 
c) pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, 
d) ingatlanközvetítés, 
e) szabadalmi ügyvivői tevékenység, 
f) olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály 

felhatalmazza, 
g) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott 

közvetítői tevékenység, 
h) a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme 

további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása, 
i) külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos 

közbeszerzési tanácsadói tevékenység, 
j) külön törvényben meghatározott lobbitevékenység, 
k) cég székhelyének biztosítása (székhely szolgáltatás). 
 
(25/A. § (1) A létesítő okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd jogosult a cég székhelyét 

biztosítani. Ebben az esetben az ügyvéd (ügyvédi iroda) székhelye kerül a cég székhelyeként 
feltüntetésre, és az ügyvédet (ügyvédi irodát) terhelik a székhelyre vonatkozó külön 
jogszabályban meghatározott kötelezettségek, így különösen a cég székhelyéhez és a 
cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűrése. 

(2) Az ügyvéd (ügyvédi iroda) köteles a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, 
illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni.) 

 
Az ügyvédi tevékenység végzésére az jogosult, aki a kamara tagja, és az ügyvédi esküt letette. 
 
Az ügyvédi tevékenység végezhető: 
 
 Egyéni ügyvédként, 

 
 Ügyvédi iroda tagjaként, 

Az ügyvédi iroda jogi személyiséggel rendelkezik. Ügyvédi irodát egy vagy több ügyvéd 
alapíthat. Az alapításhoz alapító okirat szükséges. Az alapító okirat tartalmazza az ügyvédi iroda 
működési módjait, az iroda vagyonával kapcsolatos jogokat stb. A megbízó a megbízást az 
irodának adja, a jogviszony az irodával jön létre. 
 

 Alkalmazott ügyvédként  
(Az 1937. évi IV. törvény hasonló tartalommal már rendelkezett a helyettes ügyvéd 
intézményéről).  
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Alkalmazott ügyvédi tevékenységet az végezhet, akit a kamara az alkalmazott ügyvédek 
névjegyzékébe felvett. A kamara az alkalmazott ügyvédet igazolvánnyal látja el. Az alkalmazott 
ügyvéd nem kamarai tag, és a tevékenységét más ügyvéddel (ügyvédi irodával) fennálló 
munkaviszonyban végzi. Az alkalmazott ügyvéd csak azokban az ügyekben járhat el, melyben a 
munkáltatója az ügyvédi szolgáltatás nyújtására megbízást vagy kirendelést kapott; ez alól az 
képezhet kivételt, ha munkáltatója egyetértésével más ügyvédet helyettesít. 
Az alkalmazott ügyvéd munkaviszonyára és így az anyagi felelősségére is - a törvényben foglalt 
szabályok kivételével - a Munka Törvénykönyve az irányadó. A munkáltató felelősségbiztosítása 
az alkalmazott ügyvéd tevékenységére is kiterjed.  

 Európai közösségi jogászként  

Az Európai Unió tagállamaiban ügyvédi tevékenység folytatására jogosult, és tagállami 
állampolgársággal rendelkező személy magyarországi „ügyvédi tevékenységet” európai 
közösségi jogász elnevezés alatt végezhet. Aki európai közösségi jogászként a Magyar 
Köztársaság területén állandó jelleggel kíván ügyvédi tevékenységet folytatni, köteles 
kérelmezni, aki pedig eseti jelleggel szolgáltatást nyújtóként kíván ügyvédi tevékenységet 
folytatni, kérelmezheti az európai közösségi jogászok kamara által vezetett névjegyzékébe 
történő felvételét. E gyűjtőnév bevezetését az tette szükségessé, hogy az Európai Unió 
tagállamaiban az ügyvédi tevékenység különböző megnevezések alatt folytatható (pl. advocat, 
Rechtsanwalt, barrister), másfelől a törvény e személyekre nézve azért nem alkalmazza az 
ügyvéd szót, mert azt fenn kívánja tartani a magyar jog hatálya alá tartozó személyekre, az 
összetéveszthetőséget elkerülendő. 
Az európai közösségi jogászok a Magyar Köztársaság területén bármilyen ügyvédi tevékenységet 
elláthatnak, kivéve, ha valamely eljárásban a jogi képviselet kötelező. Ez esetben ezt az európai 
közösségi jogász csak akkor láthatja el, ha magyar ügyvéddel együttműködési szerződést kötött. 

 A külföldi jogi tanácsadó 

A törvény lehetővé teszi az ún. külföldi jogi tanácsadók működését is, figyelemmel arra is, hogy 
külföldi ügyvédi irodák már korábban is jelen voltak Magyarországon. A külföldi jogi tanácsadó 
tevékenységét is az Ügyvédekről szóló tv. szabályozza. A külföldi jogi tanácsadó jogi 
tevékenységét magyar ügyvéddel, illetve ügyvédi irodával kötött együttműködési szerződés 
alapján végzi. A külföldi jogi tanácsadó a tevékenységét kizárólag annak az ügyvédnek, ügyvédi 
irodának adott megbízás alapján végezheti, amellyel az együttműködési szerződést kötötte.  
 
 Az ügyvédjelölt 

 
Ügyvédjelölt az, aki a külön jogszabályban meghatározott jogi szakvizsga letételéhez szükséges 
joggyakorlati idejét tölti. Ügyvédjelölti tevékenységet az folytathat, akit a kamara az 
ügyvédjelöltek névjegyzékébe felvett. Az ügyvédjelölt a foglalkoztatása során nem csupán az 
ügyvédnek nyújt segítséget, hanem joggyakorlati ideje alatt meg kell ismernie a jogi szakvizsga 
letételéhez szükséges gyakorlati ismereteket. Ezért az ügyvédjelölt joggyakorlatát a kamara 
ellenőrzi, és a kamara köteles az ügyvédjelöltek képzéséről is gondoskodni. Az ügyvédjelölt 
munkája során mindig munkáltatója utasítása szerint jár el a hatóság előtt, csak munkáltatója 
egyetértésével helyettesíthet más ügyvédet. 
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Az ügyvédi társulás (Magyar Ügyvédi Kamara 2/2006. (III. 20.) szabályzata alapján) 
 
Ügyvéd, ügyvédi iroda más ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal, - megbízások ellátásában való tartós 
közreműködés [Üt. 23. § (5) bekezdés] céljából - ügyvédi társulást hozhat létre. Az ügyvédi 
társulás az abban résztvevő tagok szerződése, jogalanyisággal nem rendelkezik. Az ügyvédi 
társulásban részt vehetnek különböző ügyvédi kamarákban bejegyzett ügyvédek, ügyvédi irodák 
is. A társulásról szóló megállapodást, és a társulás tagjainak személyében bekövetkező változást 
írásba kell foglalni. 
Az ügyvédi társulás tagjai a társulás tényét nevükben az Üt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján kiadott szabályzatban foglaltak szerint tüntethetik fel. 
Az ügyvédi társulás létrejöttét, megszűnését, az ügyvédi társulást vezető (képviselő) ügyvéd, 
ügyvédi iroda nevét, az ügyvédi társulásban résztvevő ügyvédek, ügyvédi irodák nevét, az 
ügyvédi társulásban résztvevők névhasználatának módját, illetőleg a résztvevők személyében 
történt változást a kamarának be kell jelenteni. 

Névhasználat 

Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásakor a saját családi és utónevét vagy a leánykori nevét, 
valamint doktori címét használja az ügyvédi minőségre utalással. 
 
 
2) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény általános elvei 
 
(Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi 
LXXV. törvény  2009.okt. 1.-től néhány változtatást tartalmaz) 
Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója 
jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik abban, hogy az 
ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. 
 
Jogeset:BH2006. 287. Az okiratkészítő ügyvéd megszegi a tájékoztatási kötelezettségét, ha nem közli az 
adásvételi szerződést kötő felekkel, hogy a tulajdonjog dologi hatályához a közbenső jogszerzés bejegyzése is 
szükséges (1959. évi IV. törvény 318. §, 339. §, 474. §; 1972. évi 31. tvr. 15. §; 1998. évi XI. tv. 1. §). 

 
A törvény garanciális alapelvként rögzíti: 
 

a)  az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat.  
 
Jogszabály-szerkesztési szempont miatt a törvény a bíróság és a hatóság kifejezéseket 
összevonja, ezért ahol a törvény hatóságot említ, ott a bíróságot is érteni kell. Miután vannak 
olyan jogesetek, amelyek nem a hatóságok előtt zajlanak, a törvény kimondja hogy az ügyvéd 
minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Ez azonban nem érinti a különböző 
jogszabályoknak az ügyfél személyes eljárási kötelezettségét előíró rendelkezéseit. 
 

b) Az ügyvédi tevékenység függetlensége garanciális szabály.  
 
A függetlenség egyrészt azt jelenti, hogy az ügyvéd nem utasítható, és nem vállalhat olyan 
kötelezettségeket, amelyek a függetlenségét veszélyeztetik. E szabállyal függ össze pl. a 
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munkaviszonyban állás tilalma. Másrészt ez a függetlenség nem korlátlan, hiszen az ügyvédnek a 
hivatását mindig a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell 
gyakorolnia. E szabad és független hivatáshoz az ügyvédnek a tevékenységében is méltó 
magatartást kell tanúsítania. A törvény megtiltja az olyan ügyvédi közreműködést, amely 
jogszabályok kijátszására, jogszabály megkerülésére irányul. 
 

c) A szabad ügyvédválasztás jogát a törvény alapelvként rögzíti. 
 

3) Ügyvédi összeférhetetlenség  

Az ügyvéd 
a) nem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó 

más jogviszonyban; nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző és főállású 
polgármester, 

b) nem végezhet személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó 
vállalkozói tevékenységet. 

(2) Nem esik az előbbi tilalma alá 
a) a tudományos, művészeti és sporttevékenység, 
b) az oktatói tevékenység, 
c) a nem igazságügyi szakértői tevékenység, 
d) a választottbírói tevékenység, 
e) az országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői jogviszony, 
f) a munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelőbizottsági tagság, 
g) a kuratóriumi tagság és tisztségviselés. 

 
Az ügyvéd az összeférhetetlenségi okot a bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az 
ügyvédi kamarának bejelenteni. 
Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, 
amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt. 
 

4) Titoktartási kötelezettség, adatlekérdezés 

 
8. § (1) Az ügyvédet - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli 

minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E 
kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés 
megszűnése után is fennmarad. 

(2) A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb 
iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott 
hatósági vizsgálat során  
az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a hatóság eljárását 
nem akadályozhatja. 

(3) A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól 
felmentést adhat.  
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Az olyan tényről és adatról, amelyről, mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés esetén 
sem hallgatható ki tanúként. 

(4) A titoktartási kötelezettség az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, 
ezek tisztségviselőire és alkalmazottaira megfelelően irányadó. 

 
Nem tagadhatja meg a tanúvallomás tételét a büntetőeljárásban az ügyvéd, aki úgy működött 
közre hamis okirat szerkesztésében, hogy az okirat hamis voltáról nem volt tudomása; így szól a 
Fővárosi Ítélőtábla egy 2011 évi ítélete, 
Az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések egyik tipikus elkövetési magatartása az okirat 
hamisítás, amellyel az elkövető a lakás tulajdonosa nevében hamis vagy hamisított okmányok 
felhasználásával olyan tartalmú nyilatkozatot tesz, amely az ingatlan-nyilvántartásban a 
valóságnak nem megfelelő jogok bejegyzését, illetve tények feljegyzését eredményezi. A 
hatályos jogszabályok az okirati formában létrejött szerződések megkötésénél a szerződés 
érvényességi kellékeként többek között ügyvédi ellenjegyzést, vagy közokirati formát követelnek 
meg, ezért az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében a törvény a 
közjegyzői okiratszerkesztésre, illetve az ügyvédi, közjegyzői eljárásra vonatkozóan is tartalmaz 
rendelkezéseket. 
 
Az ügyvéd és a közjegyző a jogügylet létrejötte előtt köteles meggyőződni a fél ügyleti 
képességéről és jogosultságáról, valamint valódi szándékáról, továbbá köteles tájékoztatni a felet 
a jogügylet lényegéről és a jogi következményeiről. 
 
 Az ügyvéd az okirat ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat tartalma a felek akaratának és a 
jogszabályoknak megfelel, illetve, hogy az okiratban megjelölt fél az okiratot előtte, vagy 
helyettese előtt írta alá, illetőleg aláírását előtte, vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának 
ismerte el.  
Az ügyvéd és a közjegyző a gyakorlatban a nyilatkozatot tevő fél személyazonosságáról a fél 
által rendelkezésre bocsátott, aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból győződik 
meg. A jogügyletben résztvevő felek által felmutatott okiratban szereplő adatok valódisága 
azonban nem ellenőrizhető az ügyletkötés helyszínén gyorsan és pontosan. Az elmúlt években 
jelentősen megnőtt az okiratokkal való visszaélések, valamint az ügyvédek, közjegyzők által 
készített okiratból eredő jogviták száma. 
 A törvény ezért lehetőség nyújt arra, hogy az ügyvéd és a közjegyző a jogügyletek 
biztonságának előmozdítása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala nyilvántartásaihoz elektronikus úton csatlakozva összevesse a fél 
személyazonosításra szolgáló adatait a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő adatokkal;  
ezáltal elkerülhetővé válik az elveszett, ellopott, megsemmisült, láthatóan hamisított, illetve a 
nyilvántartásban nem szereplő igazolványok adatigazolásra történő felhasználása.  
Ugyancsak lehetővé teszi a törvény a személyazonosság igazolására szolgáló okirat és adatainak 
ellenőrzését a bírósági végrehajtási eljárás során, mivel ez esetben is szükséges a felek, eljárási 
cselekmény során nyilatkozatot tevő személyek pontos beazonosítása. 
Tekintettel arra, hogy az állampolgárok személyazonosságukat a személyazonosító okmányon túl 
úti okmányukkal és fényképes járművezetésre jogosító okmányukkal is igazolhatják, a törvény a 
fél személyazonosságának ellenőrzése érdekében  

 a személyi adat- és lakcím-,  
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 a járművezetői engedély-,  
 az úti okmány-, valamint  
 a központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz való csatlakozás  

lehetőségét biztosítja.  
A külföldi úti okmányok esetében az elveszett külföldi útiokmányok nyilvántartásába való 
betekintés válik lehetővé, mely természetesen csak azon felek esetében eredményezheti a 
visszaélések megelőzését, akikről, vagy akiknek okmányáról a nyilvántartás adatot kezel: ezek a 
személyek azok a külföldiek lehetnek, akik a külföldön kiállított úti okmányuk elvesztését 
Magyarországon bejelentették. 
 
A törvény értelmében az adatlekérdezési és ellenőrzési szolgáltatás elektronikus úton történik: az 
erre irányuló megkeresést a lekérdezőnek elektronikus aláírásával kell ellátnia.  
Ez lehetővé teszi azt is, hogy a Hivatal a megkeresés teljesítése előtt az elektronikus aláírás 
tanúsítvány érvényességének ellenőrzésével meggyőződjék meg arról, hogy valóban ügyvéd, 
közjegyző, bírósági végrehajtó megkereséséről van szó. 
 
A nyilvántartásokhoz való csatlakozás érdekében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvényben (a továbbiakban: Kjtv.), az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben (a 
továbbiakban: Üvtv.) és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a 
továbbiakban: Vht.) egyaránt szabályozásra kerül, hogy milyen nyilvántartásból, milyen adatokat 
lehet igényelni. A törvény számos olyan garanciális szabályt fogalmaz meg, amelyek biztosítják, 
hogy a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásra kizárólag a törvényben pontosan 
körülhatárolt célból kerüljön sor. 
 
A jogügyletek biztonságának erősítése nemcsak az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek esetében 
érvényesítendő célkitűzés, így a törvény a személyazonosság on-line ellenőrzésének lehetőségét 
sem csak ezekre korlátozza. A visszaélések szempontjából kiemelt ügycsoportot képeznek 
továbbá a cégügyletek, ezért a törvény részletesen szabályozza azt is, hogy a társasági szerződést 
ellenjegyző ügyvédnek, illetve közokiratot készítő közjegyzőnek milyen módon kell 
meggyőződnie arról, hogy a cégingatlan megjelölésére a jogszabályoknak megfelelően kerül sor. 
 
Az Üvtv. 8. §-a értelmében az ügyvédet a hivatásának gyakorlása során tudomására jutott adatok 
és tények tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Figyelemmel arra, hogy a törvény 4. §-a 
személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései a titoktartás körébe tartozó 
adatoknak, illetve tényeknek az ügyfélen kívül más személy részére történő továbbítását írják elő 
(kötelező rendőrségi bejelentés arra az esetre, ha az ügyvéd az ellenőrzés során elveszettként, 
ellopottként vagy megsemmisültként nyilvántartott igazolvány felhasználását észleli), a törvény 
lehetőséget ad a titoktartási kötelezettség alóli kivétel törvényi megfogalmazására. 
 
 

5) Az ügyvédi díjazás és a perköltségek 

9. § (1) Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. 
(2) Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. 
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A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 58. § (4) bekezdés 
alapján az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti  
 
a kirendelt ügyvédi óradíj 2007. év január 1-jétől és jelenleg is 3000 forint. 
 
A polgári eljárásjogban már tanultak szerint, az illeték, szakértői díj stb. mellett a perköltségnek 
része az ügyvédi munkadíj is. A megbízási szerződésben szereplő – az ügyfél által az ügyvédi 
munkáért fizetendő megbízási díj - mértéke és fizetésének módja (ügyvédi megbízási díj) szabad 
megállapodás tárgya.  
A megbízási szerződés lényegéből következik, hogy egy perbeli képviselet esetén - eltérő 
megállapodás hiányában – a megbízási díj akkor is megilleti az ügyvédet, ha megbízója 
pervesztes lett. A megbízási szerződés ugyanis nem eredménykötelem! 
A pervesztes fél a saját ügyvédjének kifizetett megbízási díjat természetesen a pernyertes 
ellenféltől nem követelheti. Más a helyzet pernyertesség esetén! 
 
A bíróság a perköltség viselése felől az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban 
dönt. Ekkor kerül ugyanis abba a helyzetbe, hogy megállapíthassa, melyik fél lett a pernyertes, és 
milyen arányban. E főszabály alól kivételt képeznek az alábbi esetek, amikor a bíróság nyomban, 
a költségek felmerülésekor dönt azok viselése tárgyában: 
- ha a tanút, szakértőt vagy perben nem álló más személyt kell valamely perbeli cselekmény 
költségében elmarasztalni, 
- ha valamely perbeli cselekmény költsége a felet a per eldöntésére tekintet nélkül terheli. 
 
A pernyertes fél költségeinek megfizetésére főszabályként a pervesztes felet kell kötelezni;  
ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a 80-83. §-ok eltérően rendelkeznek, vagy a 
törvény egyéb kifejezett rendelkezése a költséget a per eldöntésétől függetlenül másnak a terhére 
rója. 
Főszabály szerint a bíróságnak hivatalból kell határoznia a perköltség viselése felől. Ha a bíróság 
e kötelezettségét elmulasztja, a határozat kiegészítésének van helye. E rendelkezés alól kivételt 
képeznek az alábbi esetek: 
- ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában való határozathozatal mellőzését kéri, 
- ha a felek perbeli egyezséget kötnek, a bíróság a perköltség felől csak a felek kérelmére határoz. 
A feleknek a költségekkel kapcsolatos rendelkezési joga nem érvényesül abban az esetben, ha az 
eljáráshoz le nem rótt illeték vagy állam által előlegezett költség kapcsolódik. Ez a helyzet 
fordulhat elő például akkor, ha a per tárgyi költségfeljegyzési jog vagy illetékfeljegyzési jog 
kedvezményében részesül. Költségmentesség hiányában ugyanis a meg nem fizetett illeték és az 
állam által előlegezett költség megfizetésére a feleket kötelezni kell főszabály szerint olyan 
arányban, amelyben a perköltség viselésére is kötelesek lennének. 
 
A perköltségviselés általános szabálya értelmében a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a 
pervesztes felet kell kötelezni. Alapvetően a kereseti kérelemnek, illetve az ellenkérelemnek az 
ítélethez való viszonya határozza meg a pernyertesség és pervesztesség kérdését. A felperest 
akkor lehet pernyertesnek tekinteni, ha a bíróság a kereseti kérelemnek helyt adott, és az alperest 
a keresetben foglaltak szerint marasztalta. Az alperes pernyertességéről akkor beszélhetünk, ha a 
bíróság a felperes keresetét elutasította.  
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A felperes pervesztességét illetően közömbös, hogy a bíróság a keresetet anyagi vagy eljárásjogi okból utasítja el 
(BH1980. 135.]. 
Ha a felperes a keresetétől eláll, általában úgy kell tekinteni, mintha az elállással érintett részben 
pert vesztett volna.  
 
A bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a szükséghez képest igazolt adatok 
figyelembevételével állapítja meg. A fél joga eldönteni, hogy pernyertessége esetére igényt tart-e 
perköltségre, vagy arról akár részben, akár egészben - a határozathozatal mellőzését kérve - 
lemond. Perköltség-igény esetén a félnek kell a költségeit felszámítania annak pontos 
megjelölésével, hogy mely költségeket és milyen összegben kér számításba venni. A bíróság 
feladata ebben az esetben az, hogy ellenőrizze a számítás helyességét, azzal a megszorítással, 
hogy a fél által felszámítottnál magasabb perköltséget nem, csak - ha az indokolt - alacsonyabbat 
állapíthat meg. A bíróság ellenőrzésének ki kell terjednie arra is, hogy az adott költség valóban 
felmerült-e, és annak felszámított összegét a fél igazolta-e. Kétség esetén a bíróságnak a felet fel 
kell hívnia a költség igazolására. 
A gyakorlatban a bíróság a per egyéb adatait alapul véve végzi el a perköltség számítását. A per 
adataira történő törvényi utalás egyrészt azt jelenti, hogy a fél felszámításának, nyilatkozatának 
hiányában a bíróságnak azokat a költségeket kell számításba vennie, melyek felmerülte és 
összege a per anyagából megállapítható, másrészt azt is, hogy a bíróság e körben a köztudomása, 
illetve hivatalos tudomása szerinti tényeket és körülményeket is figyelembe veszi. 
A fél által lerótt eljárási illeték számításánál a bíróság csak az Itv.-ben meghatározott mértékű 
illetéket veheti figyelembe. Amennyiben a bíróság azt észleli, hogy a fél a törvényben 
megszabottnál magasabb összegű illetéket rótt le, ezt a határozatában meg kell állapítania, és a 
visszatérítés érdekében határozatát az illetékes Illetékhivatalnak meg kell küldenie. Más a 
helyzet, ha csak az eljárást befejező határozat meghozatalakor derül ki, hogy a fél a törvény 
szerintinél kevesebb illetéket rótt le. Ebben az esetben a felet leletezés terhével (Itv. 84. §) kell a 
hiányzó illeték lerovására felhívni, és a perköltség számításakor a teljes illetéket kell figyelembe 
venni. 
 
Ha a fél a költségeket nem számította fel vagy nem igazolta, a bíróság a perköltséget a per egyéb 
adatai alapján hivatalból határozza meg. A költségek utólagos felszámításának helye nincs. Az 
ügyvédi képviselettel felmerült ügyvédi munkadíjat és készkiadást magába foglaló ügyvédi 
költségek bíróság által megállapítható mértékét a 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet szabályozza.  
A fél pernyertessége esetére igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és 
készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet 
a) a fél és a képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási 

díj, valamint 
b) a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások  
együttes összegének megfizetésére. 
Az így megállapított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll 
arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. A bíróság 
döntését indokolni köteles. 
 
Ha a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt 
kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj összegét a rendeletben foglaltak 
figyelembevételével állapítja meg a bíróság. 
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Polgári perben, az elsőfokú bírósági eljárásban az ügyvéd munkadíjának a pervesztes felet 
terhelő összege 
a) 10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább  

10 000 Ft, 
b) 10 millió Ft feletti, de 100 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén az a) pontban 

meghatározott munkadíj és a 10 millió Ft feletti összeg 3%-a, de legalább 100 000 Ft, 
c) 100 millió Ft-ot meghaladó pertárgyérték esetén a b) pontban meghatározott munkadíj és a 

100 millió Ft feletti összeg 1%-a, de legalább 1 millió Ft. 
 
Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, 
valamint az egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz.  
 
Ha a pernyertesség és pervesztesség aránya, valamint az előlegezett költségek összege között 
nincsen számottevő különbség, a bíróság akként rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a 
saját költségét. 
 
A feleket nem lehet kötelezni olyan költségek viselésére, amelyek a bíróság érdekkörében 
felmerült - egyébként elhárítható - ok következtében keletkeztek. Ezeket a költségeket - külön 
jogszabályban meghatározott módon - az állam viseli. 
 
Az igényérvényesítés megkönnyítését jelentik azok a szabályok, amelyek meghatározott körben 
mentesítik a felet egyes költségek előlegezése, bizonyos esetekben pedig annak viselése alól is. E 
kedvezmények kapcsolódhatnak a fél személyéhez, anyagi teherbíró-képességéhez (személyes 
kedvezmények) de az érvényesített jog jellegéhez (tárgyi kedvezmények) is.  
 
A költségmentességet kérelemre a bíróság engedélyezi, és a bíróság határoz az engedélyezett 
költségmentesség visszavonása tárgyában is.  
A kérelem benyújtásának kötelező kelléke a jövedelmi, vagyoni viszonyokat és személyi 
körülményeket igazoló, a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletben szabályozott módon kitöltött és 
igazoltatott nyomtatványok csatolása. 
A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illeték-feljegyzési jog nem érinti az ellenfél 
javára megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási költségek megtérítésének kötelezettségét. 
 
Az illetékekre vonatkozó jogszabály (az 1990. évi XCIII. tv.) részletes szabályokat tartalmaz az 
illetékfizetés módjára és mértékére.  
A polgári eljárásoknál a peres eljárás illetéke a pertárgyérték 6%-a, a fellebbezés illetéke szintén 
a vitatott érték 6%-a; az egyszerűbb fizetési meghagyásos eljárás illetéke 3%.  
Az Illetéktörvény esetenként a százalékos mérték mellett, minimum és maximum összeget is 
megállapít; egyes ügyfajtákra (pl. válóper), vagy eljárásokra (pl. cégeljárás) eltérő százalékos 
mértéket, vagy fix összegű illetéket kell fizetni.  
 
Az ügyvédi díj érvényesítése beszámítással 
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28. § (1) Az ügyvéd köteles a megbízó részére átvett pénzről vagy egyéb értékről a megbízót 
haladéktalanul értesíteni. 

(2) Az ügyvéd az átvett pénzből beszámítással kielégítheti a megbízójával szemben megbízási 
díj és költségtérítés címén fennálló követelését. Az ügyvéd a beszámítási jog gyakorlásáról a 
megbízót írásban köteles értesíteni. 

(3) Nincs helye a (2) bekezdés szerinti beszámításnak, ha 
a) a pénzt nem a megbízó részére kell kiadni, 
b) a megbízási díjban a felek nem állapodtak meg, 
c) más jogszabály a beszámítást tiltja. 

 

6) Az ügyvédi kamara 

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdek-képviseleti 
feladatokat ellátó köztestülete. 
Az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos 
közfeladatokat látja el. Ennek során 

a) gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, 
szervezi a szakmai továbbképzésüket, 

b) véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, 
c) dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről, 
d) vezeti az ügyvédi névjegyzékeket, 
e) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos levéltárat működtet és tart fenn. 

Az ügyvédi kamara területi kamaraként és országos kamaraként (Magyar Ügyvédi Kamara) 
működik. 

 

Felvétel a kamarába 

13. § (1) Ügyvédi tevékenységet az végezhet, aki a kamara tagja, és az ügyvédi esküt letette. 
(2) A kamara a tagjai közé felvett ügyvédet nyilvántartásba veszi, és arcképes igazolvánnyal 

látja el. 
(3) A kamarába - kérelmére - ügyvédként fel kell venni azt, aki megfelel a következő 

feltételeknek: 
a) magyar állampolgár, 
b) 
c) büntetlen előéletű, 
d) jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik, 
e) magyar jogi szakvizsgát tett, 
f) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének tagja, vagy a kamara által 

elfogadott más felelősségbiztosítása van, 
g) az ügyvédi tevékenység folyamatos gyakorlására alkalmas irodahelyiséggel rendelkezik a 

kamara működési területén, 
h) nem esik a (4) bekezdésben felsorolt kizáró okok alá. 
(4) Nem vehető fel a kamarába az, 
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a) akivel szemben a 6. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, és azt nem szünteti meg, 
b) aki a közügyektől vagy a jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés 

hatálya alatt áll, 
c) akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélt, a büntetés kitöltésétől, illetőleg a végrehajthatóság megszűnésétől számított 10 évig, akinek 
a szabadságvesztés büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, a próbaidő leteltétől 
számított 3 évig, 

d) akit az ügyvédi kamarából kizártak, a kizáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 
évig, 

e) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, vagy gondnokság 
alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen (Ptk. 17. §), 

f) aki az életmódja vagy magatartása miatt az ügyvédi hivatás gyakorlásához szükséges 
közbizalomra érdemtelen. 

(5) A (3) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel az irodai tagként felvételét kérő esetén a 68. § 
(2) bekezdésének c) pontja szerinti felelősségbiztosítással teljesül. 

(6) A kamarába fel kell venni azt az európai közösségi jogászt is, aki megfelel a 89/F. § (1) 
bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 
BH2005. 445. Nem jogszabálysértő az ügyvédi kamara mérlegelési jogkörben hozott határozata, amely a felvételi 
kérelmet vagyon elleni bűncselekmény miatti jogerős elítélés miatt utasította el (1998. évi XI. tv. 13. §). 
BH2000. 239. A sértett képviseletét - a magyar ügyvédi kamarai tagság és a külön jogszabály hiányában - külföldi 
ügyvéd nem láthatja el; ezért a sértett képviseletére nem jogosult személyt az eljárásból alakszerű határozattal ki kell 
zárni, de a határozat ellen jogorvoslatnak van helye [1973. évi I. törvény 58. § (2) bekezdés a) és c) pont, 1998. évi 
XI. törvény 13. § (1) és (3) bekezdés, 90. §, 92. § (1) bekezdés]. 
 
Az ügyvéd Magyarországon egy kamara tagja lehet, és ennek a kamarának a területén tarthat fenn 
irodát és alirodát. 
Az ügyvéd a tevékenységét - a kamara engedélyével - szüneteltetheti. A szünetelés legrövidebb 
időtartama 3 hónap.  
 
Az ügyvéd kamarai tagsága megszűnik, ha 

a) a kamarai tagságáról lemondott, 
b) a 13. § (3) bekezdésében felsorolt feltételeknek nem felel meg, 
c) a kamarai tagdíjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesítette, 
d) a 6. §-ban foglalt összeférhetetlenséget felszólítás ellenére nem szüntette meg, 
e) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alá került, vagy gondnokság 

alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen (Ptk. 17. §), 
f) az esküt határidőben nem tette le, 
g) az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének lejártát követően a tevékenységét nem folytatja, 
h) a kamarából kizárták, 
i) meghalt. 

 
Kamarai tagságának megszűnésekor a kamara az ügyvédet törli a nyilvántartásából, és az 
igazolványát visszavonja. 
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7) Az ügyvédi működés 

A megbízás létrejötte 

22. § Az ügyvéd általában a megbízó megbízása alapján jár el. Az ügyvéd a hatóság 
kirendelése alapján is eljárhat. 

23. § (1) Az ügyvéd és a megbízó között a megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodtak a 
megbízás tartalmában, a megbízási díjban és az előrelátható költségekben. A felek költségátalány 
alkalmazását is kiköthetik. 

(2) A megbízást - a tanácsadás esetét kivéve - írásba kell foglalni. Az írásba foglalás 
elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának 
bizonyítása a megbízottat terheli. 

(3) A megbízó az ügy ellátásával több ügyvédet is megbízhat, akik az ügyet együtt látják el. 
(4) A megbízó az ügy ellátásával más ügyvédet úgy is megbízhat, hogy mindegyik ügyvéd 

meghatározott részfeladatot lát el. 
(5) Az ügyvéd a megbízás ellátásához alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála működő 

külföldi jogi tanácsadó, továbbá más ügyvéd, illetve európai közösségi jogász, alkalmazott 
európai közösségi jogász közreműködését is igénybe veheti, kivéve, ha ezt a megbízó a megbízás 
létrejöttekor írásban kizárta. 

 
Az ügyvédi iroda esetén a megbízási jogviszony az irodával jön létre. Ha az ügyvédi iroda 
tagjának tagsági viszonya úgy szűnik meg, hogy ügyvédi tevékenységét tovább folytatja, az 
ügyvéd az elszámolásban részére kiadott megbízási szerződésben megbízottá válik. Az iroda a 
megbízott személyében várható változásról megbízóját köteles értesíteni. 

A megbízás megszűnése 

24. § (1) Az ügyvéd nem köteles a megbízást elfogadni, és az elfogadott megbízást bármikor, 
indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 
nap. Az ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni. 
(2) A megbízó a megbízást írásban bármikor korlátozhatja, vagy azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
(3) Folyamatos megbízási jogviszony esetén a felek a felmondásról az (1)-(2) bekezdéstől 

eltérően rendelkezhetnek. 
(4) Az ügyvéd a megbízás megszűnését vagy korlátozását haladéktalanul köteles annak a 

hatóságnak írásban bejelenteni, amelynél a rábízott ügy folyamatban van. 
(5) A megbízás az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül megszűnik 
a) a megbízás teljesítésével, 
b) az ügyvéd vagy a megbízó halálával, 
c) a megbízó jogutód nélküli megszűnésével, 
d) az ügyvéd kamarai tagságának megszűnésével. 
(6) Az ügyvéd köteles a megbízó haláláról vagy jogutód nélküli megszűnéséről haladéktalanul 

értesíteni azokat az általa ismert személyeket és szerveket, akiknek ebből eredően jogaik és 
kötelezettségeik keletkeztek. 
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(7) Ha az ügyvéd a tevékenységét ügyvédi iroda (67-83. §) tagjaként folytatja, a megbízás nem 
szűnik meg, hanem az iroda megbízottá válik. Az ügyvéd a várható változásról köteles a 
megbízóját haladéktalanul, de legkésőbb azt 15 nappal megelőzően, illetőleg a (3) bekezdés 
szerint meghatározott felmondási idő kezdete előtt írásban értesíteni, ebben tájékoztatni a (2)-(3) 
bekezdésben foglalt lehetőségekről. 
BH2000. 391. A meghatalmazott védővel szemben a tárgyalásról való távolmaradása miatt rendbírság kiszabása 
indokolt, ha csupán a tárgyalást követő napon, faxon tesz olyan bejelentést, mely szerint a meghatalmazása 
megszűnt, és a vádlott védelmét a továbbiakban nem látja el [1973. évi I. törvény 113. § (1) bekezdés c) pont, 108. § 
(1) bekezdés, 1998. évi XI. törvény 24. § (1) bekezdés]. 

A megbízás elvállalásának korlátai 

25. § (1) Az ügyvéd a megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el. 
(2) Korábbi megbízójával szemben az ügyvéd megbízást akkor vállalhat el, ha a korábbi és az új 
ügy között nincs összefüggés, korábbi munkáltatójával szemben pedig akkor, ha a munkaviszony 
(szolgálati, alkalmazotti jogviszony) legalább 3 éve megszűnt, és munkavállalóként az ügy 
intézésében nem vett részt. 

 
(3) A megbízó, a korábbi megbízó és a munkáltató az e §-ban foglalt korlátozás alól írásban 

felmentést adhat. 
(4) Az ügyvéd megbízást nem vállalhat el abban az ügyben, amelyben korábban bíróként, 

ügyészként, közjegyzőként, közjegyzőhelyettesként vagy nyomozó hatóság tagjaként eljárt. 

A meghatalmazás 

26. § (1) Az ügyvédnek adott meghatalmazás csak akkor érvényes, ha írásba foglalták. A 
meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. 

 (2) A megbízó és az ügyvéd által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirat. 
(3) Ha a megbízó írni, olvasni nem tud, vagy nem képes, a meghatalmazást közokiratba vagy 

olyan teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyen két tanú az aláírásával igazolja, 
hogy a megbízó a megbízás létrejöttét előttük elismerte. 

 
(4) A meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott 

ügy szabályszerű ellátásával jár, így okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is. 
(5) Az ügyvéd képviseleti jogkörének korlátozása a hatóság vagy a harmadik személy 

irányában annyiban hatályos, amennyiben a korlátozás a meghatalmazásból kitűnik. 
 

BH2004. 84. A meghatalmazás hiánya miatt a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés jogsértő, ha a 
közigazgatási szervhez a bírósági eljárásra is kiterjedő meghatalmazást korábban benyújtották és erre a tényre a 
keresetlevélben utaltak (Pp. 130. §, 1998. évi XI. tv. 26. §, Áe. 72. §). 

Az okirati ellenjegyzés 

27. § (1) Az okirat ellenjegyzésével az ügyvéd bizonyítja, hogy 
a) az okirat a felek kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és 
b) az okiratban megjelölt fél az iratot előtte vagy helyettese [23. § (5) bek.] előtt írta alá, 

illetőleg aláírását előtte vagy helyettese előtt saját kezű aláírásának ismerte el, illetve a minősített 
elektronikus aláírásával tett ellenjegyzéssel pedig azt, hogy a kiállító minősített elektronikus 
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aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 
megegyezik. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat az ellenjegyzésnek nem kell bizonyítania az olyan 
aláíró esetében, aki az okiratot külföldön írta alá, és aláírását az erre vonatkozó jogszabályok 
szerint hitelesítették, vagy akinek az aláírását a közjegyző hitelesítette. Ezt a kivételt az 
ügyvédnek ellenjegyzésében fel kell tüntetnie. 

(3) Az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája 
közreműködésével jött létre. 

(4) Ha az ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához 
bíróság, vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi 
képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult. 

BH2009. 181. II. Semmis az a házastársi közös vagyont megosztó szerződés, amelynek ügyvédi ellenjegyzése 
a törvény rendelkezéseinek nem felelt meg (1952. évi IV. törvény 27. § és 1998. évi XI. törvény 27. §). 
BH2008. 122. Az öröklési szerződés ügyvédi ellenjegyzése a tanúkénti aláírást nem pótolja (1959. évi IV. 
törvény 629. §, 1998. évi XI. törvény 27. §). 
BH2008. 118. Az ügyvéd kárfelelősségét eredményezheti, ha a meghatalmazást a meghatalmazó távollétében 
ellenjegyzi. Helytállási kötelezettségét ebben az esetben nem érinti az a tény, hogy nem a száraz-, hanem a 
gumilenyomatú bélyegzőjét használja [1998. évi XI. törvény 27. § (1) bek., 1959. évi IV. törvény 339. § (1) 
bek., 340. § (1) bek.] 
BH2007. 176. A szerződő fél által aláírt okirat későbbi időpontban történő ügyvédi ellenjegyzése akkor 
szabályszerű, ha az okirat jelen időben tartalmazza az ellenjegyzem megjelölést. Ez az ellenjegyzés 
jelenidejűségének a követelménye (1997. évi CXLI. törvény 32. §; 1998. évi XI. törvény 27. §). 
 
 

Elektronikus aláírás, céginformáció 
 
Az ügyvéd a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) 
kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása esetén, az elektronikus 
kérelmet minősített elektronikus aláírásával látja el. Az ügyvéd a más eljárás kapcsán összeállított 
elektronikus kérelem esetében is az átalakított okiratokat magában foglaló kérelmet látja el 
minősített elektronikus aláírásával.  
A minősített elektronikus aláírással az ügyvéd bizonyítja, hogy az elektronikus okirat tartalma 
megegyezik az eredeti papíralapú okiratéval. Időbélyegzővel csak a teljes e-aktát kell lezárni. 
Nem csak a cégjegyzékbe bejegyzett adat, jog tény ismerhető meg ingyenesen, hanem a 
céginformációs szolgálat a beszámolóba, mint cégiratba való betekintés is biztosított. A 
beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) érintő ingyenes betekintés 
kapcsán fontos arra rámutatni, hogy a betekintés joga - a cégjegyzékadatokba való betekintéshez 
hasonlóan - nem terjed ki a céginformáció olyan biztosítására, amely a beszámoló adatai 
egészének, illetve annak jelentős részének megszerzését eredményezné. 
 
A céginformációs szolgálat a www.e-cegjegyzek.hu honlapon keresztül biztosítja a törvényben 
deklarált ingyenes céginformációt. 
A cégbíróság a végzés meghozatalát követően azt automatikusan küldi meg a Cégközlönybe. 
Mindez azt jelenti, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során meghozott, cégbíróság 
által aláírt végzésen annak meghozatalát követően emberi, vagy informatikai beavatkozás már 
nem történhet, annak a Cégközlönyben olyan adattartalommal kell megjelennie, amilyen 
adattartalmat a cégbíróság aláírásával tanúsított. 
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A cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ctv.) 2006. július 1-jei hatályba lépésével, amely valamennyi gazdasági társaság 
számára lehetővé tette a cégbejegyzési és a változásbejegyzési eljárás elektronikus úton történő 
lefolytatását, az alapvető elérendő cél az volt, hogy a cégalapítások, illetve változásbejegyzések 
gyorsabbak, egyszerűbbek legyenek, és hogy a cégekre a lehető legkevesebb adminisztratív teher 
háruljon. 
A Ctv. továbbfejlesztését szolgálta a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi 
LXI. törvény (a továbbiakban: Ctvm.). A Ctvm. értelmében  

 
2008. július 1. napjától kizárólagossá vált az elektronikus cégeljárás, amely önmagában is 
gyorsítja a cégalapításokat (változásbejegyzéseket), de további előrelépést jelent, hogy az 
egyszerűsített cégeljárás bírósági ügyintézési határideje 2 munkanapról 2008. július 1. napjával 1 
munkaórára csökken. 

 
Az okiratok elektronikus formába alakítása esetén az ügyvéd köteles az eredeti papíralapú 
okiratot (hiteles másolatát) megőrizni. A kamarai tagság megszűnése esetén az okiratokat az 
ügyvédi levéltárban kell elhelyezni. 

A személyazonosság ellenőrzése 

 
Az Ügyvédi törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az okiratok ellenjegyzése során - ide értve 
természetesen a lakásmaffia-jelenség szempontjából legérzékenyebb ügylettípusokat: az ingatlan- 
és cégügyleteket is - az ügyvéd a fél által a személyazonosságának és lakcímének igazolása 
érdekében rendelkezésre bocsátott adatai valódiságát a Hivatal külön törvényben meghatározott 
nyilvántartásaiból elektronikus úton történő adatigényléssel ellenőrizhesse.  
A törvény ezt az ellenőrzést lehetőségként biztosítja:  
az ügyvédnek kell az eset összes körülményei alapján döntést hoznia abban a kérdésben, hogy az 
on-line ellenőrzés lefolytatása szükséges-e az ügyfél személyazonosságának egyértelmű 
megállapításához. 
 
A törvény szerint a Hivatal az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt ellenőrzi az 
adatkérő lekérdezési jogosultságát, így többek között azt is, hogy valóban ügyvédtől származik-e 
a megkeresés. Ennek technikai hátterét - összhangban a törvény 3. §-ával - az elektronikus aláírás 
használata biztosítja: a Hivatal ugyanis az elektronikus aláírás tanúsítvány érvényességének 
ellenőrzésével tudja megállapítani azt, hogy a lekérdező valóban ügyvédi tagja-e az ügyvédi 
kamarának és tagsági viszonya nincs-e felfüggesztve, illetve tevékenységét nem szünetelteti-e. 
Amennyiben a tanúsítvány nem érvényes, illetve azt visszavonták, a Hivatal a megkeresés 
teljesítését megtagadja. 
A törvény értelmében az ügyvéd az ellenőrzés megkezdése előtt köteles a felet az ellenőrzéssel 
kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről írásban tájékoztatni;  
így például az ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és tartalmáról, a közreműködés 
megtagadásának és a rendőrségi bejelentésnek a kötelezettségéről, az ellenőrzött adatok 
felhasználásáról. E rendelkezésre elsősorban az adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében 
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van szükség, illetve annak előkészítéséhez, hogy az ügyfél dönteni tudjon az ellenőrzés 
terjedelméről.  
A törvény szerint, ha a fél az ellenőrzéshez nem járul hozzá, az ellenőrzés csupán a fél 
személyazonosító igazolványának kiadására, érvényességének, elvesztésének, ellopásának, 
megsemmisülésének, találásának, megkerülésének tényére vonatkozhat. Abban az esetben 
viszont, ha a fél az ellenőrzéshez írásban hozzájárulását adja, úgy az ellenőrzés a fentieken túl a 
fél természetes személyazonosító adataira, állampolgárságára, illetőleg hontalanságára, valamint 
menekült, bevándorolt, letelepedett jogállására, lakcímére, arcképmására, aláírására is kiterjedhet. 
Fontos garanciális szabály, hogy az ügyvéd köteles a jogügyletet, amelyben az adatigénylés 
történik, azonosításra alkalmas módon megjelölni és arról nyilvántartást vezetni. 
Az adatigénylés minden esetben pontosan visszakereshető, mivel a Hivatal minden 
adatszolgáltatást naplóz.  
Ennek azért van jelentősége, mert az ügyvéd bejelentési kötelezettsége elmulasztásának, vagy a 
nyilvántartás adataiba való betekintés megalapozottságának, indokoltságának vizsgálata is 
megtörténhet a napló alapján; ennek érdekében a törvény az ügyvédi fegyelmi hatóságként eljáró 
kamarai szervet is feljogosítja a napló adatainak megismerésére. Az adatokkal való visszaélések 
megelőzése, illetve a jogszabályok betartása utólagos ellenőrzésének másik eszköze az ügyvéd 
nyilvántartás-vezetési kötelezettségének megállapítása (ez kiterjed a lekérdezésre, és a 
lekérdezéssel érintett jogügyletre is), továbbá annak előírása, hogy az adatigénylés iránti 
megkeresésben azonosításra alkalmas módon kell megjelölni azt a jogügyletet, amellyel 
kapcsolatban az ellenőrzésre sor kerül. 
A lekérdezés eredményeként az ügyvéd információkat kap arról, hogy a megadott 
okmányazonosítóval valóban adtak-e ki igazolványt, az érvényes-e, illetve bizonyos esetekben az 
igazolvány egyes adatait is megismerheti. Az előtte megjelent személy nyilatkozatainak, 
kézírásának stb., valamint ezeknek az adatoknak az összevetésével kell megállapítania azt, hogy 
az ellenjegyzés feltételei fennállnak-e, vagyis tudja-e bizonyítani azt, hogy valóban az okiratban 
megjelölt fél írta alá előtte a jognyilatkozatot vagy ismerte el az aláírást saját aláírásának.  
A törvény ehhez képest megfogalmazza azokat az eseteket, amikor a közreműködés megtagadása 
nem mérlegelés kérdése: ha az ügyfél egyáltalán nem szolgáltatott adatot a 
személyazonosságának megállapításához vagy annak érdekében érvényes igazolványt nem tudott 
bemutatni, továbbá ha lopott, elvesztett, megsemmisült igazolványt mutat be a személyazonosság 
igazolása érdekében. Az utóbbi esetben nemcsak a közreműködés megtagadását írja elő a 
törvény, hanem - az igazolvány további jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából 
- az illetékes rendőr-kapitányságnak írásban történő bejelentést is. 
A törvény tartalmaz rendelkezést arra az esetre is, ha az ügyvéd megkísérli az on-line ellenőrzést, 
de az valamilyen technikai okból - pl. azért, mert a nyilvántartás adatbázisa nem érhető el - nem 
végezhető el. Az ellenőrzés elmaradása az okiratba foglalásnak nem akadálya, az ügyvédnek 
ugyanakkor az ellenőrzés utólag történő elvégzése alapján kell döntést hoznia abban a kérdésben, 
hogy az ellenjegyzés feltételei fennállnak-e. 
 
Az ügyvédi okiratszerkesztési szabályokat a törvény nemcsak az ügyfelek adatainak ellenőrzése 
tekintetében egészíti ki, hanem a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt 
ingatlan megfelelőségének vizsgálatát is kifejezetten előírja és részletesen szabályozza. A 
gyakorlatban ugyanis előfordulhat az, hogy a cégalapító visszaélésszerűen gyakorolja az ingatlan 
megjelölésének jogát (ténylegesen nem jogosult az ingatlan használatára, vagy az ingatlan 
jellegénél fogva nem alkalmas cég székhelyének), s így a cég törvényes, illetve az üzleti 
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biztonságot nem veszélyeztető működése nem biztosítható. A törvény meghatározza azt, hogy az 
okiratszerkesztőnek milyen módon kell meggyőződnie az ingatlan megfelelőségéről. E körben 
egyrészt az ingatlan-nyilvántartási adatok vizsgálatát írja elő; ez a tulajdoni viszonyok, ennek 
folytán a használat jog, illetve a használati jogot biztosító jognyilatkozat valódisága, az ingatlan 
létezése, jellege vizsgálatát teszi lehetővé. Ha az ingatlan használatának joga önmagában az 
ingatlan-nyilvántartási adatokból nem állapítható meg, a használatra feljogosító okiratot kell az 
ellenjegyzőnek megvizsgálnia: például hogy tartalmazza-e a szükséges jognyilatkozatot, továbbá 
azt össze kell vetnie az ingatlan-nyilvántartásból megállapított adatokkal. Lehetővé teszi a 
törvény továbbá azt is, hogy az okiratszerkesztő a cégnyilvántartásból csoportosított adatot kérjen 
le az ingatlan vonatkozásában: ezzel meg tudja állapítani azt, hogy hány más cég székhelyeként, 
telephelyeként stb. van bejegyezve a cégjegyzékbe ugyanaz az ingatlan. Ha más cég is használja 
az ingatlant, az természetesen önmagában nem teszi kizárttá a megjelölését, de az ügy többi 
körülményére is figyelemmel adatot szolgáltathat ahhoz, hogy megállapíthassa az 
okiratszerkesztő azt, hogy megjelölhető-e az ingatlan cégingatlanként. 
 

Elektronikus aláírás használata ügyvédi tevékenység végzése során 

12/B. § (1) Ügyvédi tevékenység végzése során - ha jogszabály az ügyvéd számára 
elektronikus aláírás használatát írja elő - csak a következő feltételeknek megfelelő minősített 
elektronikus aláírás használható: 

a) az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványban a hitelesítés-szolgáltató feltüntette az aláíró 
ügyvédi kamarai tagságának fennállását; 

b) a hitelesítés-szolgáltató biztosítja, hogy a tanúsítvánnyal kapcsolatos érvényes visszavonási 
kérelem alapján a módosított visszavonási állapotot legfeljebb 3 percen belül közzéteszi a 
nyilvántartásában, és a tanúsítvány ellenőrzését kérő felhasználóknak a tanúsítvány visszavonási 
állapotáról folyamatos tájékoztatást ad. 

(2) A hitelesítés-szolgáltató az (1) bekezdés szerinti elektronikus aláírás tanúsítványát csak 
abban az esetben bocsáthatja ki, ha az aláíró ügyvédi kamarai tagságának fennállását részére a 
területi ügyvédi kamara igazolta. 

(3) A hitelesítés-szolgáltató értesíti a területi ügyvédi kamarát a tanúsítvány kibocsátásáról. 
(4) Az ügyvéd az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 13. §-a szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséről a tájékoztatással egyidejűleg értesíti a területi 
ügyvédi kamarát is. 

(5) Az ügyvéd nem használhatja az elektronikus aláírást, ha 
a) kamarai tagsága megszűnt, 
b) ügyvédi tevékenységének gyakorlását felfüggesztették, 
c) ügyvédi tevékenységét szünetelteti, 
d) az aláírás-létrehozó adat elvesztéséről vagy arról szerzett tudomást, hogy az aláírás 

létrehozására illetéktelen személy vált képessé. 
(6) A területi ügyvédi kamara az (5) bekezdés a)-c) pontjában, az ügyvéd a d) pontjában foglalt 

esetben kezdeményezi a hitelesítés-szolgáltatónál az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány 
érvényességének felfüggesztését, illetve visszavonását. 

(7) A hitelesítés-szolgáltató a tanúsítvány érvényességét a területi ügyvédi kamara 
megkeresésére haladéktalanul felfüggeszti, illetve a tanúsítványt visszavonja. 
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Az elektronikus közszolgáltatások elterjedése - így különösen a cégeljárás elektronizálása és a 
személyazonosság törvény szerinti on-line ellenőrzésének megteremtése - egyre szélesebb körben 
teszi lehetővé azt, hogy az ügyvédi szolgáltatás nyújtása során az ügyvéd elektronikus úton 
kommunikáljon a különféle hatóságokkal. Alapvető fontosságú ezért az, hogy e kommunikáció 
keretében továbbított, elektronikus aláírással ellátott nyilatkozatok az aláíró személyét és szakmai 
minőségét tekintve egységesen ugyanazt a biztonságot garantálják.  
A törvény ezért beépíti az Üvtv.-be azokat legfontosabb garanciális szabályokat, melyek ezt az 
egységes színvonalat hivatottak biztosítani:  
az aláírásnak minősített elektronikus aláírásnak kell lennie,  
a hitelesítésére szolgáló tanúsítványnak tartalmaznia kell az aláíró ügyvédi kamarai tagságát, 
melynek igazolására a területi ügyvédi kamara jogosult, s ugyancsak a kamara feladata a 
törvényben meghatározott esetekben a tanúsítvány érvényességének felfüggesztését, 
visszavonását kezdeményezni.  
A tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltatónak továbbá biztosítania kell a valós idejű 
tanúsítvány-állapotszolgáltatást (ennek részletes definícióját is megadja a törvény); ez alapvető 
feltétele többek között annak is, hogy a Hivatal a törvény szerinti on-line személyazonosság 
ellenőrzés során is rövid időn belül le tudja ellenőrizni azt, hogy valóban ügyvédtől érkezett-e az 
adatszolgáltatás iránti megkeresés.  
A törvény a felelősségi viszonyok egyértelművé tétele érdekében rögzíti azt, hogy az elektronikus 
aláírásról szóló jogszabályokban foglaltakon túl milyen kötelezettségek terhelik a hitelesítés-
szolgáltatót, a kamarát és az ügyvédet az elektronikus aláírással kapcsolatban.  
A hitelesítés-szolgáltató köteles értesíteni a kamarát a tanúsítvány kibocsátásáról, a kamara 
jelzésére pedig köteles a tanúsítvány érvényességét felfüggeszteni; a kamara köteles az ügyvédi 
tevékenység folytatását akadályozó körülmények bekövetkezése esetén a tanúsítvány 
érvényességének felfüggesztése iránti eljárni, az ügyvéd számára pedig e körülmények 
bekövetkezése esetén tilos az elektronikus aláírás ügyvédi tevékenység folytatása céljából történő 
felhasználása. 
 

Az iratok átvétele és kiadása 

29. § (1) Az ügyvéd köteles a megbízótól átvett vagy a megbízót megillető iratok átvételéről - a 
megbízó kérésére - elismervényt adni. Az iratokat a megbízás teljesítése, illetőleg felmondása 
után - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügyvéd a megbízó kérésére köteles kiadni. 

(2) Az ügyvéd nem köteles kiadni a fogalmazványait, a megbízó utasításait tartalmazó iratokat, 
az ügyben hozzá intézett leveleket, a megbízó érdekében teljesített fizetésekről szóló nyugtákat és 
az eljárása szabályszerűségének elbírálásához szükséges más iratokat; a megbízó kérésére az 
ilyen iratokról - a fogalmazványokat kivéve - másolatot köteles kiadni. 

(3) Az iratok kiadását nem lehet megtagadni amiatt, hogy az ügyvédet megillető megbízási 
díjat és költségtérítést nem fizették meg. 

A letétkezelés szabályai 

30. § (1) Az ügyvéd az 5. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott ügyvédi letétet 
a) a megbízás teljesítéseként, 
b) a megbízáshoz kapcsolódó eljárási cselekmények költségének fedezeteként és azok 

teljesítésére, 
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c) a megbízáshoz kapcsolódóan megőrzésre 
fogadhat el. 

(2) Készpénz és értéktárgy letétként való átvételét az ügyvéd írásban, letéti szerződésben 
köteles rögzíteni. 

(3) Az ügyvéd az átvett készpénzt és értéktárgyat kizárólag letétként kezelheti, azt nem 
hasznosíthatja, és nem fogadhat el olyan megbízást, amely a letét felhasználására hatalmazza fel. 
 
8) A kirendelt védő jogintézménye 
 
A büntetőeljárásban - a kontinentális és angolszász jogrendszerekben egyaránt – a terheltek 
védelmében általában jogi képviselők lépnek fel. Ez a történelemben nem volt mindig így.  
Az eljárásban a védő fellépésének szükségessége az idők folyamán alakult ki, fokozatosan vált a 
büntetőeljárás részévé, ezzel biztosítva a vádlott részére a megfelelő védelmet és az 
esélyegyenlőséget a büntetőhatóságokkal szemben. Az eljárási rendszer fejlődésével lassan 
körvonalazódott azon ügyek köre, melyekben a védő nélkülözhetetlenné vált. Ezekben az 
esetekben törvényi szabályozással kötelezővé tették a védő részvételét, ha pedig a terhelt nem 
tudott védelmére ügyvédet megbízni a hatóság gondoskodott róla, vagyis védőt rendeltek ki 
számára. 
Ha közelebbről megvizsgáljuk a különböző országok eljárási rendszereit, korántsem egyértelmű a 
védelem tényleges hatékonysága, ami nem kizárólag az eljáró ügyvédeken múlik, hanem a 
törvényben szabályozott eljárás menetén is. 
A magyar büntetőeljárásban részt vevő védő szerepvállalásánál kiemelkedő jelentőséget kap, 
hogy a büntetőeljárási törvény szerint a terhelt (gyanúsított, vádlott) részére kirendelt védő. 
 
A kötelező ügyvédi képviselet rövid története 
A kötelező ügyvédi képviselet, vagy ügyvédkényszer intézménye majdnem olyan régi a 
jogrendszerünkben, mint maga az ügyvéd által való képviseltetés jogának elismerése. 
Azok a szabályok, amelyek az ügyvédi képviseletet a peres eljárásban kötelezően előírták, az 
egyes korok felfogása, és az alakuló jogrendszer és jogszemlélet elveinek megfelelően koronként 
változtak, az ügyvédkényszer a jogfejlődés során mégis intézményesült a magyar jogban. 
A korai magyar jogrendszerben a polgári, illetve a büntető eljárásjog nem különült el egymástól, 
így az ügyész a felperes (az eljárás kezdete keresetlevél beadásával történt), a terhelt pedig az 
alperes szerepét töltötte be. A XVIII. századtól kezdve az ún. sommás, szóbeli eljárásban ügyvéd 
igénybevételére nem adtak lehetőséget, írásbeli perben viszont az alperes, vádlott ügyvéd útján is 
védekezhetett, és a XIX. sz. elejétől kezdve amennyiben a vádlott nem vallott ügyvédet 
(ügyvédvallásnak hívták akkoriban, a meghatalmazást), a bíróság rendelte ki számára, mivel az 
írásbeli per lefolytatásához írástudásra és jogban való jártasságra volt szükség. 
A modern büntetőperes eljárás lényegében Magyarországon 1900 január 1-én lépett hatályba 
(ekkortól alkalmazták az 1896 évi 33. Tc.-t, a Bűnvádi perrendtartást). Ez már a kornak 
megfelelő modern büntetőeljárási szabályokat tartalmazó kódex volt, mely viszonylag 
megfelelően garantálta a terhelt védelmét, illetve biztosította az esélyegyenlőséget az eljárás 
során. 
A törvény biztosította a védőválasztás szabadságát, tehát bármilyen büntetőügyben a vádlott 
szabadon választhatott magának védőt. Amennyiben ez nem történt meg, úgy azt a bíróság 
rendelte ki számára. 
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A védőkirendelés joga az ügyvédi kamarákat illette meg, amennyiben az eljárás olyan helységben 
folyt, ahol az adott ügyvédi kamarának székhelye volt. 
Más településeken a törvényszék elnökét illette meg a jog, hogy a kamaráknál bejegyzett, a védői 
névsorba felvett ügyvédek közül kötelezzen valakit védői feladatok ellátására. 
A II. világháború után az új szocialista büntetőeljárási törvény elvben viszonylag széles körben 
biztosította a védő jogait, bár mint azt az ‘50-es évek koholt pereiben láthattuk, ez a gyakorlatban 
másként valósult meg, hiszen az ügyvédi munkaközösségek csak szoros politikai nyomás alatt 
működhettek. 
 
A védelem szükségessége a büntetőeljárásban 
 
Egyértelmű tény, hogy az eljárás alá vont elkövető hathatós segítség nélkül egyenlőtlen 
helyzetben van a hatóságokkal szemben.  

 Az egyik oldalon egy személyben a terhelt áll, aki feltehetően nem ismeri sem a jogait, 
sem az eljárás menetét.  

 A másik oldalon minden esetben egy egész szervezet - így a nyomozati szakban a 
rendőrség, az ügyészi - illetve bírói szakban, pedig az ügyészség lép fel - mely utóbbira ez 
a büntetőtárgyalások esetében csak közvetve igaz. 

 
Nézzük meg azokat az elvi okokat, elveket, melyek feltétlenül szükségessé teszik az ügyvéd 
részvételét. 
 
1. Az esélyegyenlőség  
 
Az ügyészséggel, nyomozó hatóságokkal, mint az állami szervekkel szemben a vádlott áll egy 
személyben. Az előbbi tökéletesen ismeri a vonatkozó jogszabályokat, teljesen tisztában van 
jogaival, lehetőségeivel, az utóbbi ezzel ellentétben mindezeket általában nem látja át. 
Következésképpen az így kiszolgáltatottá vált elkövetőnek megfelelő segítséget kell nyújtani a 
védelmi stratégia tekintetében, vagyis egy jogismerő személy tanácsára, közreműködésére van 
szükség. Ilyen személy lehet az ügyvéd, akinek a támogatásával hasonló eséllyel indulhat a 
terhelt harcba ártatlanságának, vagy felelősségét enyhítő körülményeinek bizonyításáért. 
 
2. A méltányos eljárás biztosítéka 
 
A védelem intézménye nem más, mint a terhelt részvételi jogainak kiszélesítése. A terheltnek és a 
védőnek ugyanolyan jogai vannak, tehát az ügyvéd jogi szaktudása folytán jobban ki tudja 
használni eljárási jogosítványait a vádlott érdekében.  
Büntető eljárási jogunk szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a terhelt ne legyen kitéve 
az állam (állami jogszolgáltatási szervezetek) önkényének. Így a hatóságoknak, különösen a 
bíróságnak ne legyen teljesen szabad keze az eljárás vezetésében, illetve az elkövető aktív részese 
lehessen az eljárásnak. (Ilyen szabálynak tekinthető például az észrevételezési jog, kérdésfeltevés 
joga, az utolsó szó joga, stb.) Ide tartozik a védő részvétele is. A terhelt szabadon választhat 
védőt, ő határozza meg azt, hogy választ-e védőt, és ha igen, kit. 
 
3. Az objektív igazság felderítésének biztosítása 
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A nyomozó szervek, illetve vádhatóságok mindent megtesznek a feltételezett elkövető 
bűnösségének bebizonyításáért. A történelmi tapasztalatok és a társadalmi gyakorlat alapján 
megállapítható, hogy a bíróságok - bármennyire pártatlanok is - nem képesek ezt önmagukban 
ellensúlyozni. 
Ebből egyenesen következik, hogy az az eljárási forma, amelyben a vádlott szabadon védekezhet, 
ez feltehetően megóv a visszaélésektől, ártatlanok elítélésétől. Természetesen ez nem az egyetlen 
és tökéletes eszköz, de mindenféleképpen egy a garanciák közül, mely alkalmas az objektivitás 
fenntartására. 
 
4. A szabadságjogok megóvása 
A történelem folyamán amikor a különbözı államokban az abszolút uralom ellen a 
szabadságjogokért küzdöttek megfigyelhető volt, hogy a védelem szabadsága, a védelemhez 
való jog mindig fő követelésként szerepelt. A védelem joga azért része a szabadságjogoknak, 
mivel a büntető eljárásban benne rejlik a veszély, hogy azt az éppen hatalmon lévők hatalmuk 
megtartására, vagy megszilárdítására használják fel. 
A legkönnyebb módszer a törvényesség látszatát keltve, a hatalom ellenfeleit ily módon 
észrevétlenül kiiktatni. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy a büntetőeljárásban részt vevő védő teljesen ki tudja ezt 
küszöbölni, (például az 50’es évek koholt pereiben mindig részt vett védő is a tárgyalásokon) 
de mindenféleképpen ezt a célt szolgálja. 
 
A gyakorlat oldaláról, miért nélkülözhetetlen a védı részvétele az eljárásban: 
 
A bűnüldöző hatóság a terhelt ellen megfelelı logika szerint felsorakoztatja a 
meggyőző gyanúokokat. A bíró, legyen az bármilyen jóhiszemű, amennyiben nem tudnak 
ugyanilyen, vagy megközelítően logikus bizonyítékokat a védelmi oldalról felsorakoztatni, 
semmi olyat nem fog találni, ami alapján felmenthetné a vádlottat. Márpedig szakszerű védelem 
nélkül aligha képzelhetı el a meggyőző védekező érvek felállítása. 
A védelem fontossága mellett érvelık szerint a védő akkor sem felesleges, ha valóban 
bőnös ember ellen folyik az eljárás, mert lehetnek okok, körülmények, melyek a felelősségét 
csökkentik, megmagyarázzák az elkövetés menthető motívumait. Ezeket leginkább a védő 
tárhatja fel, hiszen ő ismeri azokat a jog szempontjából releváns tényeket, melyeket fel lehet 
használni a bűnösség fokának enyhítésére (pl.: jogos védelem, kóros elmeállapot, stb.). 
Egy középkori egyházjogász védelemre vonatkozó fejtegetése. Az ördög bűnössége teljes joggal, 
kétséget kizáróan hihető, mégis lehetnek felelősségét enyhítő körülmények, melyek feltárása 
védő nélkül nem lehetséges. 
Vagyis „ha az ördög állna a bíróság előtt szüksége lenne védelemre, mert az ördögnél is vizsgálni 
kell például a beszámíthatóságot”. 
Különösen indokolt a védelem, amennyiben a terhelt fogva van. Hosszú ideig zárva 
tartott gyanúsított, aki ritkán érintkezik a külvilággal, és akkor is legfeljebb a kihallgató 
hatóságokkal, könnyen juthat olyan lelki állapotba, hogy bármit beismer. Ráadásul a bezárt 
gyanúsított érthető okok miatt nehezen tud bármilyen mentő, illetve ártatlanságát bizonyító 
körülményt felkutatni. Ha azonban megfelelően biztosítják a védővel való érintkezés jogát, 
akkor elvileg semmi akadálya nincs, hogy minden körülményt az eljáró hatóságok elé tárjanak 
a terhelt és az igazság teljes felderítése érdekében. 
Végül a védő egyfajta biztosíték szerepét is betölti az eljárásban, mivel a bíró sem 
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tévedhetetlen, a védő esetlegesen észlelheti az eljárási, vagy anyagi jogi hibákat, és 
észrevételeivel kiküszöbölheti azokat. 
 
Miért szükséges a kirendelt védő? 
 
Az ügyvéd részvétele a büntető ügyekben tehát feltétlenül szükséges. 
Mi történik viszont akkor, ha a terhelt nem tud, nem képes (anyagi helyzete nem teszi ezt 
lehetővé), vagy éppen nem akar védőt fogadni? Az ilyen esetek megoldására vezették be a 
kirendelt védő intézményét, melyet ún. gondoskodási kötelezettségnek 
is nevezhetnénk  Nézzük meg közelebbről, pontosabban mit is takar ez. 
Normális esetben, ha valaki ellen büntetőeljárást kezdeményeznek, ártatlansága 
bizonyítására, vagy mentő körülményeinek előtérbe helyezése érdekében ügyvédet fogad. Az 
ügyvéd honorárium ellenében vállalja az ügyet, melynek összege a két fél megegyezésén 
alapul. 
Elképzelhető olyan eset is, mikor a vádlott képtelen bármiféle minimális összeget 
előteremteni ahhoz, hogy jogi képviselőt tudjon meghatalmazni. Ezekben az esetekben - az 
előbb említett elvek miatt - nem hagyható a terhelt védelem nélkül, így számára a hatóság 
rendeli ki a védőt, aki jogszabályban meghatározott, viszonylag szerény összegért köteles 
ellátni a védői tevékenységet. 
 
A kirendelt védelem intézménye egyfajta állami gondoskodás, mely egy közvetett anyagi 
segítséget jelent a rászorult vádlottak számára. Szükséges itt megemlíteni, hogy ha magánjogi 
szempontból vizsgáljuk az intézmény költségvonzatát, ez nem ajándékot jelent, hanem csupán 
kölcsönt, melyet az állam ad a terhelt részére, melyet később a perköltségek részeként viselnie 
kell. 
 
A kirendelt védő díjának állam által történı előlegezése csupán egyetlen esetben 
módosul ajándékká: ha a vádlottat felmentik, vagy az eljárást vele szemben megszüntetik, 
ilyenkor ugyanis mindig az állam viseli a költségeket. 
 
 
A kirendelés, mint jogviszony 
Amikor egy adott bíróság egy adott ügyvédet a törvényben meghatározott esetben 
kirendel, az ügyvédre kötelezettségeket terhel, illetve bizonyos jogosultságokat (elsősorban 
vagyoni jogosultságok) ad. Következésképpen a kirendelés tényével valamiféle jogviszony 
jön létre az ügyvéd, a bíróság, illetve az érintett vádlott között. A terheltnek nincs beleszólása 
a jogviszony létrejöttébe, de nyilvánvaló, hogy érdekelt fél, mivel az eljárás ellene folyik. 
A védő kirendelésének és feladatainak jogi minősítésében lévő bizonytalanságok 
leginkább abból adódnak, hogy a kötelező védelem értelme és célja nem eléggé tisztázott, 
természetesen azért léteznek a kirendelés jogviszonyára vonatkozó többé-kevésbé helytálló 
álláspontok. 
Az általánosan elfogadott, tradicionális nézet szerint a védő, mint az igazságszolgáltatás szerve 
vesz részt a büntető eljárásban. Az igazságszolgáltatás részeként szavatolja a jogállamiságnak 
megfelelő esélyegyenlőséget, a méltányos eljárást, az objektív 
igazságot, és a szabadságjogokat, ennek megfelelően minden jogban járatlan vádlottat 
megvéd a helyzetéből adódó veszélyektől. 
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Ha a vádlott védelmére meghatalmaz egy ügyvédet, megbízási jogviszony jön létre 
közöttük. A terhelt megválaszthatja, hogy kit bíz meg védelmével, az ügyvéd pedig 
visszautasíthatja a szerződési ajánlatot. Kirendelés esetében a védőt ez a jog nem illeti meg, 
mivel a fent említett ajánlatot, mint az igazságszolgáltatás szerve, köteles elfogadni. A 
szerződésre vonatkozó javaslatot pedig nem a terhelt teszi, hanem az állam, tehát a kirendelés az 
állam és az ügyvéd között létrejött a vádlott javára történı szerződés. Az állam vállalja 
ideiglenesen a védelem költségeit, de a bíróságnak, mint állami szervnek nincs semmiféle 
kötelezettsége, hogy a védő tevékenységét célszerűségi szempontokból felülvizsgálja. A vádlott, 
akinek javára kötötték a szerződést, igényt támaszthat a védővel szemben, hogy az ügyvéd kellő 
szakértelemmel, a tőle elvárható gondossággal tevékenykedjen. 
A kirendelt védő köteles a vádlott stratégiájának megfelelően eljárni. (Ha a védő és a terhelt a 
védelem módjának tekintetében nem értenek egyet, a vádlott elképzeléseinek kell elsőbbséget 
élveznie.) Egy tipikus megbízási szerződés alapján a megbízott (ügyvéd) a megbízó (terhelt) 
utasítását követi, anélkül, hogy a szerződést ténylegesen megkötötték volna. 
A meghatalmazott védőnek viszont joga van a szerződéses viszonyt a terhelttel bármikor 
felmondani, ha a védence által kívánt irányt, védelmi stratégiát nem tartja megfelelőnek. A 
kirendelt védőnek azonban csak kivételes esetekben adatik meg a kirendelés visszautasításának 
vagy felmondásának lehetősége. 
 
 
A hatályos büntetőeljárásban a védő részvétele kötelező, ha 
 
a) a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel (a várható 

büntetés súlya indokolja), 
b) a terheltet fogva tartják (kivételt ez alól csak az őrizetbe vétel képez, mivel az őrizetbe vétel 

aránylag rövidebb időtartamára figyelemmel szükségtelennek tűnik a védő kirendelése.)  
c) a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros 

elmeállapotú, 
d) a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 
e) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 
f) e törvény erről külön rendelkezik (például a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban, a bíróság elé 

állításnál és a felülvizsgálati ügyekben a Legfelsőbb Bíróság előtt) 
 
Ezekben az esetekben védő részvétele az egész büntetőeljárás folyamatában kötelező előírás, a 
terheltet a védekezésben gátoló körülményekre figyelemmel. 
A kötelező védelem esetén a védő részvétele mind a nyomozási szakban, mind a bírósági 
tárgyaláson kötelező. Esetei függetlenek arról, hogy az ügyben melyik bíróság jár el, illetve, hogy 
a tárgyaláson van-e jelen ügyész. 
A különleges eljárások során általában nem kötelező védő részvétele, azonban az alapeljáráshoz 
szorosan kapcsolódó különleges eljárásokban a bíróság köteles a határozatot a védővel is közölni. 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalból rendel ki védőt, ha a védelem 
kötelező és a terheltnek meghatalmazott védője nincs, továbbá a terhelt (nagykorú hozzátartozója, 
törvényes képviselője) kérelmére, vagy hivatalból, ha azt a terhelt érdekében szükségesnek tartja. 
Kirendelt védő csak ügyvéd lehet. 
A hatóság az illetékességi területén működő ügyvédek közül választhatja ki az éppen eljáró 
védőt. A kirendelő határozat, végzés név szerinti, vagyis meghatározott címzettnek (személynek) 
szóló. 



 26

 
 
Kialakult az a gyakorlat, hogy a kirendelést vállaló ügyvédeket az adott ügyvédi kamara 
regisztrálja névjegyzékben, és kizárólag ebből lehet választania a hatóságnak, kit akar kirendelni. 
 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság akkor is védőt rendel ki, ha a védelem nem 
kötelező, de a terhelt védő kirendelését azért kéri, mert a jövedelmi viszonyai miatt nem tud a 
védelméről gondoskodni. 
Egy felmérés szerint s megkérdezett bírák 36%-a tartja a személyes kapcsolatot, ismeretséget a 
kirendelő határozat alapjának, míg 18%-uk az ügyvéd szakmai felkészültségét, tudását részesíti 
előnyben. A reprezentatív mintavételből fennmaradó további 44% nem tudott meghatározni 
különösebb indokot, vagyis az erre jogosult ügyvédek közül véletlenszerűen választja meg az 
éppen eljárót. Érdekes, hogy az ügyészek 86%-ának véleménye szerint a kirendelés személyes 
kapcsolaton, esetleg baráti viszonyon alapul. 
A megkérdezett ügyvédek 1/3-a tartja fölösleges tehernek, hogy el kell járnia ilyen ügyekben, és 
53%-uk vallja, hogy szüksége van a kirendelésekre. A reprezentatív felmérés eredményeképpen 
az ügyvédek fele szakmai szempontból tartja hasznosnak a kirendeléseket, mivel ezek révén 
bővül a gyakorlati tapasztalata. Természetesen elismert az érintettek körében, hogy a 
kirendeléssel bővülhet az ügyvéd ügyfélköre is, mivel - bár csak kisebb mértékben (20-37%) - 
mégis az eljárás alá vont személyek adnak meghatalmazást. Ami nyilván erős motiváló tényezı, 
mert az eljáró védő komolyabb anyagi előnyökhöz juthat a meghatalmazásba fordult kirendelés 
révén. 
Közismert tény, hogy az 1960-as, 1970-es években a kezdő ügyvédek kirendelésekkel 
próbálták saját egzisztenciájukat kiépíteni, illetve pályájuk kezdetén ezekből tartották fenn 
ügyvédi irodájukat. Manapság az ügyvédek véleménye szerint egy pályakezdő számára 
csupán ezekből megélni, illetve kialakítani a megélhetéshez szükséges elegendő ügyfélkört, 
képtelenség lenne. Vagyis a mai gazdasági viszonyokhoz képest a szerény kirendelési díj nem 
elegendő a fennmaradáshoz. 
A bírák véleménye szerint a meghatalmazott védők alaposabban felkészülnek a tárgyalásra, 
aktívabb az azon való részvételük, nagyobb gondossággal járnak el, többet 
törődnek ügyfelükkel, jobban azonosulnak a védelem álláspontjával, sőt a felkészülésükből 
adódóan még a bíróság munkáját is jobban segítik. 
Az ügyészek pedig azt állítják, hogy a kirendelt védők nem veszik figyelembe az ügyfél érdekeit, 
csupán a tényeket, esetleg jogaikat közlik velük, sőt a legszigorúbb vélemények szerint „csak 
fizikailag vannak jelen”. 
 
A védelemhez való jog biztosítása a hatóságokat kötelezettsége is. E jog megsértése, vagy 
korlátozása olyan eljárási szabálysértés, amely az ügy érdemi elbírálására befolyással van. A 
védelem jogáról még a terhelt sem mondhat le. 

A védőt elsősorban a terhelt hatalmazhatja meg. Helyette meghatalmazást a terhelt törvényes 
képviselője, vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén, pedig hazája 
konzuli tisztviselője is adhat. 

A meghatalmazást ahhoz a bírósághoz, ügyészhez, illetőleg nyomozó hatósághoz kell benyújtani, 
amely előtt a meghatalmazás időpontjában a büntetőeljárás folyamatban van. A meghatalmazott 
védő a meghatalmazás benyújtását követően gyakorolhatja eljárási jogait. A meghatalmazás 
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általában az ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséig tart, azonban ellenkező értelmű 
megállapodás is létrejöhet. A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által 
meghatalmazott védőtől az eljárás során bármikor visszavonhatja. Ez a lehetőség az egyéb 
megbízó számára is nyitott. 

A védőnek nincs lehetősége arra, hogy a kirendelést visszautasítsa, de indokolt esetben kérheti a 
felmentését a kirendelés alól. Ez történhet különféle személyes okból, vagy ha az ügyvéd nem az 
eljáró hatóság székhelyén működik. 

A kérelem elfogadásáról az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az 
eljárás folyik. 

A kirendelt védő a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtt idézésre, illetőleg 
értesítésre történt megjelenéséért, valamint a fogva tartott terhelttel a fogva tartás helyén történő 
megbeszélésért díjazásra, továbbá az eljárásával felmerült és igazolt készkiadásának 
megtérítésére jogosult. A törvény lehetőséget ad a védő számára arra, hogy a terhelt védelmét a 
védő helyettese útján lássa el, helyettest vegyen igénybe. A védő helyetteseként eljáró személyről 
haladéktalanul tájékoztatja a terheltet, illetőleg azt a hatóságot, amely előtt az eljárás folyik. 

 

A kirendelt védő és a meghatalmazott védő feladata teljes egészében megegyezik. 
 

A védő köteles 
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, 
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben felhasználni, 
c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 
d) a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni. 
A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított lehetőségek 
és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet. 
E szabályozás értelmében, ha az eljárás során a védelem kötelező, úgy a védő köteles részt venni 
a bírósági tárgyaláson. A bírósági tárgyaláson a védő jelenléti joga korlátlan. 
A gyanúsított védője a kihallgatáson jelen lehet, ahol kérdések feltevését indítványozhatja. 
Ugyancsak jelen lehet a szakértő meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél, a 
felismerésre bemutatásnál. A védőt a terhelttel azonos iratmegtekintési jog illeti meg. A védő az 
eljárás minden szakaszában indítványokat és észrevételeket tehet, a hatóságtól felvilágosítást 
kérhet, és a tárgyaláson a kihallgatottakhoz kérdést intézhet, illetve felszólalhat. A védő 
indítványát szóban és írásban is megteheti. Az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos 
kifogásait a védő észrevételében teszi meg. 

Kizárólag a terheltet illeti meg az a lehetőség, hogy lemondjon a tárgyalásról. Ekkor a védőnek 
csak arra van lehetősége, hogy a vádlotti nyilatkozat megtétele előtt a védencével tanácskozzon. 

 

A kirendelés hatályát veszti, ha a terhelt védelméről meghatalmazás útján gondoskodnak. 
 
Magyarországon a kirendelt védői intézmény átalakításaként többen felvetették a "közvédő 
intézmény" ("közvédő hivatal") bevezetését. Itt kezdő ügyvédek vagy ügyvédjelöltek egy 
központi irodában a kirendeléses ügyekben való eseti részvétel révén szereznének nagyobb rutint 
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és tanulnák a szakma fogásait - államilag finanszírozott költségvetésből. A javaslat nem 
találkozott a többség egyetértésével. Az "ad hoc" kirendelések ugyanis csak a formalizmus, s nem 
a hatásfok növelését eredményeznék. Ugyanakkor egy ilyen intézmény felállításának - vélik az 
ellenzők - sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nem biztosítottak és lényegesen nagyobb terhet 
róna a költségvetésre, mint a kirendelt védők díjazása. A hazai hagyományok sem teszik lehetővé 
egy ilyen új intézmény bevezetését, mert a társadalom kellő bizalmat ezen intézmény kereteiben 
működő védőkkel szemben nem táplálna. 

Az ügyvédi kirendelés szabályai az Ügyvédi törvényben 

31. § (1) Az ügyvéd kirendelés esetén bűnügyi védőként, pártfogó ügyvédként, eseti 
gondnokként, ügygondnokként (a továbbiakban együtt: kirendelt ügyvéd) jár el. 

(2) A kirendelt ügyvéd köteles az ügyben eljárni, a hatóság idézésének eleget tenni, továbbá a 
terhelttel, illetve ha az ügy természete lehetővé teszi, a képviselt személlyel a kapcsolatot 
felvenni. 

(3) A kamara köteles a kirendelések teljesítése érdekében pihenő- és munkaszüneti napokon 
ügyvédi ügyeletet biztosítani. 

(4) A kirendelt ügyvéd a külön jogszabályban meghatározott díjazásra és költségtérítésre 
tarthat igényt. 

(5) Pártfogó ügyvédi képviseletet ügyvéd meghatalmazás útján is elláthat, ha a külön 
jogszabály szerinti jogi segítőként működik. 
A kirendelő határozat 32. § A kirendelt ügyvéd részére a meghatalmazást a hatóság kirendelő 
határozata pótolja. 
A kirendelt ügyvéd helyettesítése 33. § (1) A kirendelt ügyvéd a helyettesítéséről úgy köteles 
gondoskodni, hogy az az eljárást ne akadályozza, és ne sértse a terhelt, illetve a képviselt személy 
érdekét. 
(2) A kirendelt ügyvéd a helyettesítésével olyan ügyvédet nem bízhat meg, aki a 34. § alapján a 
kirendelés alól felmentését kérheti. 
A kirendelt ügyvéd felmentése 

34. § (1) A hatóság a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmenti, ha a kirendelt ügyvéd 
a) kamarai tagsága megszűnt, 
b) az ügyvédi tevékenységét szünetelteti, 
c) ügyvédi tevékenységét felfüggesztették, 
d) nem szerepel a kirendelt ügyvédi jegyzéken, 
e) az ellenérdekű felet más ügyben képviseli, 
f) az ellenérdekű fél hozzátartozója [Pp. 13. § (2) bek.], gyámja, gondnoka, 
g) a terhelttel, illetve a képviselt személlyel ellentétesen érdekelt. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetek fennállását a kirendelt ügyvéd köteles a hatóságnak 

bejelenteni. 
(3) A hatóság a kirendelt ügyvédet a kirendelés alól felmentheti, ha 
a) a kamara működési területén kívül kell eljárnia, 
b) olyan körülmény merült fel, amely a kirendelés ellátását akadályozza, 
c) a terhelt, illetve a képviselt személy alapos okkal kéri a kirendelt védő felmentését. 
(4) A (3) bekezdésen alapuló felmentés iránti kérelem elbírálásakor arra kell törekedni, hogy a 

kirendelt ügyvéd személye az ügy során állandó legyen. 



 29

BH1999. 443. ennek hiányában nem indokolt, hogy a bíróság hivatalból, azon a címen mentse fel a kirendelt 
védőt a feladat ellátása alól, hogy a büntetőeljárás a kirendelt védő lakóhelyétől eltérő más székhelyen folyik 
[Be. 49. § (1) és (4) bek., 50. § (1) és (3) bek., 1998. évi XI. tv. 34. § (3) bek. a) pont]. 
 

 
A kirendelt ügyvédi jegyzék 
 

35. § (1) A kamara a kirendelhető ügyvédekről jegyzéket vezet. 
(2) A hatóság a kamarától kapott jegyzékben feltüntetett ügyvédet rendelhet ki. 
36. § (1) A kamara a kirendelt ügyvédi jegyzéket úgy köteles összeállítani, hogy abban a 

kirendelést igénylő feladatok ellátásához, valamint az igazságszolgáltatás működőképességéhez 
szükséges számú ügyvéd szerepeljen. 

(2) A kirendelt ügyvédi jegyzék összeállításának szabályait a kamarának úgy kell 
megállapítania, hogy - az önkéntes jelentkezésen túlmenően - minden ügyvéd az egyenlőség 
elvének alkalmazásával kerüljön a kirendelt ügyvédi jegyzékbe. 

(3) A kamara köteles a kirendelt ügyvédi jegyzék változásait folyamatosan, a változást követő 
15 napon belül közölni a hatóságokkal. 
 

Néhány külföldi példa a kirendelés szabályozásáról 

Angliában: A kirendelt ügyvédeket jogsegélyszolgálat fogja össze, amely szervezeti 
nyilvántartást vezet a kirendelt ügyvédekről. A terheltet először tájékoztatni kell a kirendelhető 
ügyvédekről, át kell adni neki a kirendelhetı ügyvédek listáját, hogy válasszon közülük, ha nincs 
ügyvédje vagy nem tudják elérni vagy a kapcsolatot felvenni a saját - meghatalmazott - 
ügyvédjével. Az ún. "Kirendelt ügyvédi szabályzat" előírja a kihallgatáson és a szembesítésen 
való megjelenést, de a kirendelt ügyvéd először telefonon köteles beszélni a gyanúsítottal. 
Az első telefonbeszélgetés után a gyanúsított eldönti, hogy igényt tart-e a kirendelt védőre. 
Egyesült Államokban: A Legfelsőbb Bíróság lényegesen kiterjesztette a vádlottnak a kötelező 
védelemre való jogát, amely az előkészítő eljárásra is kiterjed pl. akkor, ha az őrizetbevétel után 
bíró elé állítják, vagy ha a rendőrség kihallgatja. A Legfelsőbb Bíróság a rendőrség kötelességévé 
tette, hogy az első kihallgatáson a terheltet ki kell oktatni, hogy jogában áll a vallomását 
megtagadni és arra is, hogy minden, amit mond, a bíróság előtt terhére értékelhető. Közölni kell 
azt is, hogy a rendőrségi kihallgatásra védőt lehet bevonni, s ha vagyontalan, kérelmére védőt 
lehet kirendelni. Ha a terheltet nem oktatták ki az előírásoknak megfelelően, vallomása nem 
értékelhető. 
Csehországban és Szlovákiában: egymáshoz hasonló a szabályozási mód. 
Jövedelmi, vagyoni viszonyoktól függően a bíróság rendel ki pártfogó ügyvédet, illetve kirendelt 
védőt. Az eljáró ügyvédeket a kamarák jelölik ki. A tarifa alacsony, a támogatást rendszeresen 
késve utalja át a költségvetés. 
Németországban: a büntetőeljárásban, amennyiben a félnek nincs választott védője, úgy a védőt 
a bíróság rendeli ki. Érdekesség, hogy a sértett is kérhet kirendelt képviselőt. Az ügyvédek között 
a kirendelések arányosan oszlanak meg, így túlterhelésről nincs szó. 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az állam által biztosított védővel 
kapcsolatos eseti döntései (esetjoga): 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Emberi Jogi Egyezmény által rögzítettek alapján jár el. 
Ennek 6. cikke 3. pontjának c) alpontjából a gyanúsítottnak azon joga következik, hogy ingyenes 
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védőt kaphat, ha ez az igazságszolgáltatás érdekében szükséges, és a saját eszközeiből nem képes 
védőt megbízni. 
Legismertebb a nevezetes Artico ügy (lásd melléklet), amely az Európában megkövetelt 
"hatékony" védelem követelményének zsinórmértéke. 

9) Az ügyvéd fegyelmi felelőssége 

37. § Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd, 
a) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, illetve az etikai 

szabályzatban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy 
b) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintélyét 

csorbítja. 

Büntetések 

38. § A fegyelmi vétséget elkövető ügyvéddel szemben kiszabható büntetések a következők: 
a) megrovás, 
b) pénzbírság, 
c) a kamarából való kizárás . 
 
39. § (1) A pénzbírság összege a szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének 

kétszereséig terjedhet. 
(2) A pénzbírság felhasználására a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának rendelkezései az 

irányadók. 
nyugszik. 
 
42. § (1) Az ügyvéd fegyelmi ügyében első fokon a kamara fegyelmi bizottságából, 

másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottságából alakított fegyelmi tanács jár el. 

 

Az ügyvédi tevékenység felfüggesztése 

54. § (1) Az első fokú fegyelmi tanács az ügyvéd tevékenységének gyakorlását felfüggeszti, ha 
a) ellene olyan szándékos bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyész, amelynek 

büntetési tétele háromévi szabadságvesztésnél súlyosabb, 
b) a felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyosságára való tekintettel indokolt. 
 
55. § (1) A tanácskozás és a szavazás zárt ülésen történik. 
 (3) A fegyelmi tanács a határozatában 
a) az eljárást megszünteti, 
b) fegyelmi intézkedést tesz, 
c) az eljárás alá vont ügyvédet vétkesnek nyilvánítja, és büntetést szab ki, 
d) dönt az eljárási költség viseléséről. 
 

64. § (1) A fegyelmi eljárás költségét a kamara előlegezi. 
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(2) Ha a fegyelmi eljárás során az ügyvéd felelősségét megállapították, köteles az eljárás 
költségét egészen vagy részben megtéríteni. 

 
 
 
 

10) Az ügyvéd anyagi felelőssége és az ügyvédi felelősségbiztosítás 
 
10. § (1) Az ügyvéd a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv 
(Ptk.) szerint felel. 
(2) Az ügyvéd az ügyvédi tevékenysége körében okozott károk megtérítésére köteles 
felelősségbiztosítási szerződést kötni, és azt ügyvédi tevékenységének tartama alatt fenntartani. 

(3) Az ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. 

 

Az ügyvéd felelőssége az iroda kötelezettségéért 

69. § (1) Az iroda tagjának felelőssége az irodával szemben az alapító okiratban meghatározott 
vagyon szolgáltatására és az esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki. Az 
iroda kötelezettségéért a tag - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem felel. 

(2) Az irodára a 10. § (1) bekezdését akként kell alkalmazni, hogy ha az iroda vagyona a 
követelést nem fedezi, a kárt okozó ügyvéd a saját vagyonával korlátlanul felel. Az alapító okirat 
meghatározhatja, hogy a kárt okozó ügyvéd milyen esetekben és mértékben köteles az iroda által 
megfizetett kártérítést az iroda részére megtéríteni. 

(3) A kárt okozó ügyvéd - mögöttes felelősségének érintése nélkül - az ügyvédi irodával együtt 
is perelhető. 
 
Az ügyvédi felelősségbiztosítás 
 
Az ügyvédek túlnyomó többségének felelősségbiztosítási szerződését a Magyar Ügyvédek 
Biztosító és Önsegélyező Egyesülete (MÜBSE) vezeti.  
„A biztosító egyesület olyan önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon működő szervezet, 
amely kizárólag tagjai részére, nyereségérdekeltség nélkül, a tagsági hozzájárulás ellenében, a 
biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetében, 
biztosítástechnikai elvek alapján, előre meghatározott szolgáltatást nyújt.” 
A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete a felelősségbiztosítási feltételek szerint 
meghatározott biztosítási esemény bekövetkezte esetén meghatározott mértékben mentesíti a 
biztosítottat olyan kár megterítése alól, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel 
tartozik, - és amelyek megtérítésére köteles - , feltéve, hogy az adott biztosítási eseményre az 
Egyesület kockázatviselése kiterjed, és a kárt a biztosított a biztosítási díjjal fedezett naptári 
évben Magyarországon okozta, és a kár az ezt követő 10 naptári évben belül bekövetkezett és 
ugyanezen időn belül bejelentették. 
A Szolgáltatási Bizottság tagjait a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének 
közgyűlése választja. 
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A Bizottság hatáskörébe tartozik az Egyesülethez benyújtott kárbejelentési igények elbírálása. 
 
 
A káresemények bejelentése és azok elbírálásának rendje: 
Az ügyvédi tevékenységgel összefüggő kárigényeket: 
- mind a károsult, 
- mind pedig a biztosítottak (az Egyesület tagjai) 
bejelenthetik. 
 
A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a ki okozta a kárt (meg kell jelölni a káreseményt okozó ügyvédet); 
b) röviden le kell írni a káreseményt (a tényállást) 
mire adott megbízást a károsult az ügyvédnek, 
miképpen teljesült a károsult szerint a megbízás, 
mi eredményezte, hogy a vélelmezett kár bekövetkezett. 
c) meg kell jelölni a kár összegét (vagy a becsült összeget). 
d) a bejelentéssel egyidejűleg másolatban csatolni kell az üggyel összefüggő összes iratot. 
 
A kárigény elbírálását az Egyesület Szolgáltatási Bizottsága végzi. 
Ha a károsult nyújtja be kárigényét, ez esetben a Szolgáltatási Bizottság felhívja a panaszolt 
ügyvédet, hogy a bejelentésre tegyen észrevételt (8 napos határid1 megjelölésével). 
A panaszolt észrevételének megérkezését követ1en a Szolgáltatási Bizottság tagjai megkapják a 
kárbejelentés anyagát, és erre írásban véleményt adnak. 
Ezt követ1en a Szolgáltatási Bizottság elnöke határozatot hoz. 
A határozatot a panaszosnak és a panaszolt ügyvédnek a Bizottság megküldi. 
Amennyiben a Szolgáltatási Bizottság a káreseményt az ügyvéd szakmai műhibájának tekinti, 
úgy intézkedik, hogy a bejelentett és a Bizottság által elismert kárösszeg (az ügyvédi önrész 
levonása mellett), a panaszolt ügyvéd biztosítási módozatának megfelelően a panaszos részére 
kifizetésre kerüljön. 
A kárigényt bejelentőnek minden esetben - a hatályos pénzmosásról szólótörvényi rendelkezések 
figyelembevételével - igazolnia kell magát az Egyesületnél, és csak ennek megtételét követően 
kerül sor a megállapított kárösszeg kifizetésére. 
Általános szabály, hogy a kárösszeget a károsult által írásban megjelölt bankszámlára utalja át az 
Egyesület. 
Kizárólag egyezség esetén - a panaszosnak nyilatkoznia kell -, hogy az egyezségben megajánlott 
összeget végleges kármegtérítésként elfogadja-e –elfogadás esetén – az egyezségre figyelemmel - 
a panaszos a jogorvoslati lehetőségéről egyidejűleg lemond. 
Az egyezség létrejöttére csak ezen utóbbi esetben kerülhet sor. 
 
A Bizottság a bejelentés elutasításáról indokolt írásbeli határozatot hoz, amelyet a döntésének 
meghozatalától számított 8 napon belül írásban megküldi a biztosítottnak és az ügyfélnek. Ha a 
Bizottság a bejelentést megalapozottnak találja, és a kifizetendő kártérítési összeg az Egyesület 
önrészét meghaladja, akkor a Bizottság elnöke 8 napos határidő megadásával teljesítésre hívja fel 
a viszontbiztosítót. 
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11) Az ügyvédi kamara 
 

A Magyar Ügyvédi Kamara 

A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, amely önálló 
ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik. 

(2) A Magyar Ügyvédi Kamara országos hatáskörrel ellátja a törvényben, az alapszabályában 
és a szabályzataiban meghatározott feladatokat. 

(3) A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a területi kamarák. 
(4) A Magyar Ügyvédi Kamara székhelye: Budapest. 
(5) A Magyar Ügyvédi Kamara jogosult a Magyar Köztársaság címerének használatára. 
 
110. § (1) A Magyar Ügyvédi Kamara szervei 
a) a teljes ülés, 
b) az elnökség, 
c) a fegyelmi bizottság, 
d) az összeférhetetlenségi bizottság, 
e) a választási bizottság, 
f) az ellenőrző bizottság. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szerveken kívül a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában 

(a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott más bizottság is választható. 

A területi kamara 

A területi ügyvédi kamara köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló 
költségvetéssel rendelkezik; a működési területén ellátja a törvényben, az alapszabályában és a 
szabályzatában a hatáskörébe utalt feladatokat. 

(2) A területi kamara működési területe a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok illetékességi 
területével azonos. 

(3) A területi kamara elnevezésében utalni kell az illetékességi területére. 

A területi kamara szervei 

103. § (1) A területi kamara szervei 
a) a közgyűlés, 
b) a területi kamara elnöksége (a továbbiakban: területi elnökség), 
c) a fegyelmi bizottság, 
d) az összeférhetetlenségi bizottság, 
e) az ellenőrző bizottság. 
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(2) Az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek létrehozhatják az alkalmazott ügyvédek és 
az ügyvédjelöltek bizottságát, amelynek véleményét ki kell kérni a rájuk vonatkozó döntéseknél 
és szabályzatoknál. 

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt szerveken kívül a területi kamara alapszabályában 
meghatározott más bizottság is választható. 

 
121. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol a területi 

kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban e fejezetben együtt: kamara) működése 
felett. 

(2) Az igazságügyért felelős miniszter a törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzi a 
kamarák alapszabályait, szabályzatait, iránymutatásait és határozatait, továbbá azt, hogy a 
működésük megfelel-e a jogszabályoknak, az alapszabálynak és a szabályzatoknak. 

(3) A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági eljárásnak van 
helye. 

 
 
Tisztségviselők 
 
 
119. § (1) Kamarai tisztségviselővé és kamarai bizottság tagjává - ha e törvény másképpen nem 

rendelkezik - bármely kamarai tag megválasztható. A választás 4 évre szól. 
(2) A tisztségviselőket és a bizottsági tagokat közvetlenül választják, titkos szavazással. 
(3) A választást jelölés előzi meg, egy tisztségre több személy, egy személy több tisztségre is 

jelölhető. Akit több tisztségre választottak meg, egy kamarán belül kizárólag egy, általa 
kiválasztott tisztséget tölthet be. 

(4) A tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg. 
Ha a kamarák elnökének, főtitkárának vagy fegyelmi megbízottjának megbízatása egyéb okból 
korábban szűnt meg, a választására jogosult szerv a megbízatás megszűnésétől számított 3 
hónapon belül megválasztja az új tisztségviselőt. 

120. § (1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik a tisztségviselő halálával, lemondásával, 
visszahívásával, kamarai tagságának megszűnésével, valamint a megbízatás idejének lejártával. 

(2) A tisztségviselő visszahívását az őt megválasztó szerv tagjainak egyharmada 
kezdeményezheti. 
 

12) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és 
megakadályozásának ellenőrzése (2007. évi CXXXVI. törvény alapján) 

A törvény hatálya egyebek mellett kiterjed arra, aki a Magyar Köztársaság területén ügyvédi 
vagy közjegyzői tevékenységet végez. 

A szolgáltató (ügyvéd) az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni: 
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; 
b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás 

teljesítésekor; 
c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése 

esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; 
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d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével 
kapcsolatban kétség merül fel. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással 
ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-
hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell 
végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer 
forintot. 
A jogszabál rendelkezéseinek megfelelően a meghatározott esetekben a szolgáltató a következő 
ügyfél-átvilágítási intézkedéseket köteles elvégezni: 
 az ügyfél azonosítása és a személyazonosságának igazoló ellenőrzése;  
a tényleges tulajdonos azonosítása és a személyazonosságának igazoló ellenőrzése;  
adatrögzítés az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozóan; továbbá  
az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring).  
A szolgáltató ezen ügyfél-átvilágítási intézkedések terjedelmét kockázatérzékenységi alapon 
jogosult meghatározni: a törvény minimum és maximum adatkört határoz meg és a szolgáltató az 
ügyfél-átvilágítás során a rögzítendő adatok számát az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás 
jellege és összege, valamint az ügyfél körülményei alapján (a belső szabályzatban meghatározott 
esetek figyelembe vételével), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázatát 
mérlegelve határozhatja meg. 
A törvény alapján a szolgáltató az ügyfél-átvilágítás kötelező eseteiben az ügyfelet, annak 
meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt köteles azonosítani és 
személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. 
A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a szolgáltató a törvényben meghatározott 
okiratok bemutatását köteles megkövetelni, (személyi igazolvány, útlevél, kártya formátumú 
vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány stb.) A személyazonosság igazoló 
ellenőrzése érdekében a szolgáltató köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat 
érvényességét is. 
 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény szerint az e törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó 
feladatok teljesítésére az Ügyvédnek minősülő ügyvéd köteles belső szabályzatot készíteni. A 
Pmt. 38. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az egyéni ügyvédek és az egyszemélyes iroda 
részére a Magyar Ügyvédi Kamara egységes szabályzatot készít, amely az egyéni ügyvéd és az 
egyszemélyes iroda tekintetében a 33. §-ban foglalt belső szabályzatnak minősül. Az egységes 
szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A többszemélyes ügyvédi iroda és 
más iroda maga köteles szabályzatot készíteni, amelyet a területi kamara hagy jóvá 
(mintaszabályzat is igénybe vehető).  
A Pmt.-ben illetve a jelen Szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési 
kötelezettség az ügyvédet  főszabályként csak  akkor terheli, ha 
a) pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy 
b) a következő jogügyletek előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Ütv. 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet: 
 
ba) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) 
vétele, eladása, 
bb) ingatlan vétele, eladása, 
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bc) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése. 
 
A Pmt.-ben és a jelen Szabályzatban előírt kötelezettség az Ügyvédet nem terheli, ha 
a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény 
büntetőeljárásban történő védelem, illetve bíróság előtti képviselet / ide nem értve a cégbírósági 
eljárásban történő képviseletet / előkészítése, ellátása során, vagy ellátását 
követően utóbb és azzal összefüggésben jutott tudomására, 
b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény az a) 
pontban írt képviselet, védelem ellátásának, vagy az eljárás megindításának a 
szükségességével összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott a tudomására. 
 
Ha az Ügyvédnek a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási- és bejelentési kötelezettsége 
fennáll, az alábbi feladatokat köteles elvégezni: 
a) az ügyfél és szükség esetén a tényleges tulajdonos azonosítása, 
b) a személyazonosság igazoló ellenőrzése, 
c) az ügylet azonosítása, 
d) az ügyleti kapcsolat figyelemmel kísérése, az adatváltozások rögzítése, 
e) bejelentési kötelezettség teljesítése, 
f) az ügyfél-átvilágítás során keletkezett dokumentumok és adatok megőrzése. 
 
Az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség azt az ügyvédet terheli, aki a megbízást 
elfogadja. A társügyintéző ügyvédnek ellenőriznie kell, hogy az átvilágítás megtörtént-e? 
 
A kamarai szabályzat alkalmazásában „pénzmosás” a következő magatartás, amennyiben azt 
szándékosan követik el: 
a) vagyontárgy, vagyon cseréje, átváltása vagy átruházása, annak tudatában, hogy a vagyontárgy 
bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik, azon céllal, hogy eltitkolja 
vagy leplezze a vagyontárgy jogellenes származását, vagy segítséget nyújtson a cselekmény 
elkövetésében résztvevő bármely személynek abban, hogy cselekménye jogi következményei 
alól kibújjon, 
 
b) vagyontárgy, vagyon valódi jellegének, forrásának, elhelyezkedésének, elrendezésének, 
mozgásának, a hozzá fűződő jogoknak vagy tulajdonjognak az eltitkolása vagy leplezése, 
annak tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, hogy az említett vagyontárgy 
bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik, 
 
c) vagyontárgy, vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, az átvétel időpontjában annak 
tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, hogy az ilyen vagyontárgy bűnözői 
tevékenységből vagy abban való részvételből származik, 
 
d) vagyontárggyal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végzése, vagy pénzügyi 
szolgáltatást igénybe vétele annak tudatában, vagy gondatlanságból történő nem ismeretében, 
hogy az ilyen vagyontárgy bűnözői tevékenységből vagy abban való részvételből származik, 
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e) a fenti bekezdésekben említett bármelyik tevékenységek elkövetésében való részvétel, 
elkövetésére való szövetkezés, elkövetésének megkísérlése, valamint elkövetésének támogatása, 
pártolása, elősegítése és ajánlása. 
Pénzmosásnak kell tekinteni, még azt is, ha a pénzmosásra kerülő vagyontárgyat létrehozó 
tevékenységet valamely más tagállam területén vagy egy harmadik ország területén követték el. 
 
A területi ügyvédi kama ellenőrzi az ügyvédnek 

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben, valamint 

b) a törvényben foglaltak végrehajtására az ügyvédi iroda által vagy a Magyar Ügyvédi 
Kamara által készített szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítését. 
 
 
13) Az ügyvédi etika 
 
 
Az ügyvéd feladata, hogy ügyfelének jogi segítséget nyújtson jogai érvényesítéséhez és 
kötelezettségei teljesítéséhez. Az ügyvédet hivatása gyakorlása során lelkiismerete, és emberi és 
jogi meggyőződése kell, hogy irányítsa. Az ügyvédekre irányadó magatartási szabályokat az 
Ügyvédekről szóló 1998 évi XI. törvény és a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999 sz. szabályzata 
(„etikai kódex”) tartalmazza. 

A  szabályzat meghatározza azokat a 
 magatartási normákat, melyek vétkes megszegése fegyelmi eljárást von maga után; 
 azon elvárásokat, amelyek az ügyvédségbe vetett közbizalom megtartása és a hivatás 

méltóságának további erősítése érdekében minden ügyvédtől elvárható. 
 
Az ügyvédekre nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Ezek egyrészt azt 
tartalmazzák, hogy az ügyvéd –hivatása gyakorlása mellett – milyen egyéb tevékenységet 
folytathat, másrészt azt, hogy ügyfeleitől milyen megbízásokat fogadhat el.  
Az ügyvéd nem állhat munkaviszonyban, egyéb munkavégzési kötelezettséggel járó más 
jogviszonyban; nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző vagy főállású polgármester.  
 

 Az ügyvéd nem folytathat olyan tevékenységet sem, amely tételes összeférhetetlenségi 
szabályokat nem sért, azonban a tevékenység az ügyvédi hivatás méltóságát sérti.  

 Ha az ügyvéd – az összeférhetetlenségi szabályba nem ütköző – egyéb tevékenységet is 
folytat (pl. tudományos, művészeti, sporttevékenység) azt az ügyvédi hivatás folytatásától 
egyértelműen el kell különíteni.   

 Ha az ügyvédet állami, társadalmi vagy egyéb szervezet tisztségviselőjévé, tagjává 
választják, ezt a minőségét sem saját, sem az ügyfelei érdekében előnyök szerzésére nem 
használhatja fel. Ügyvédi tevékenysége során ezen minőségének megjelölését nem 
használhatja.  

 Az ügyvéd két évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó 
hatóságnál, amelynél korábban bíró, ügyész vagy nyomozó hatóság tagja volt. 

 Az ügyvéd megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el.  
 Korábbi megbízójával szemben az ügyvéd csak akkor vállalhat el megbízást, ha a korábbi 

és az új ügy között nincs összefüggés.  
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 Korábbi munkáltatójával szemben csak akkor vállalhat el megbízást, ha a munkaviszony 
legalább 3 éve megszűnt, és munkavállalóként az ügy intézésében nem vett részt. (Ez alól 
a megbízó és a munkáltató felmentést adhat.)  

 Az ügyvédnek tilos olyan látszatot keltenie, hogy korábbi pozíciója miatt az ő eljárása 
más ügyvédnél eredményes lehet. 

 
 Az ügyvédi etikai normák közül a legismertebb szabály a titoktartási kötelezettség.  

Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a 
hivatásának ellátása során szerzett tudomást. Ez a kötelezettség független attól, hogy az ügyvéd 
kap-e megbízást, illetve a megbízás megszűnése után – határidő nélkül – fennmarad. A 
titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és birtokában lévő minden olyan iratra 
is, amely a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvéd fegyelmi felelősséggel 
tartozik azért, hogy alkalmazottait és segítőit a titoktartásra megfelelő módon kötelezze. Az 
ügyvéd munkája során köteles tiszteletben tartani a másik ügyvédet terhelő titoktartási 
kötelezettséget, a titoktartás alá tartozó adatot, tényt nem fürkészheti ki, ilyet jogellenesen nem 
szerezhet meg és nem használhat fel. Az ügyvédi titoktartás alól a megbízó adhat felmentést. 
Szigorúbb szabály érvényesül a büntető eljárásjogban, ugyanis a védői titok megtartása alól a 
terhelt sem adhat felmentést, a védő a titkot a titokról rendelkezni jogosult bármilyen 
rendelkezésétől függetlenül köteles megtartani.  

 
Az „etikai kódex” részletesen szabályozza az ügyvéd kapcsolatát a hatósággal, a megbízóval és 
az ellenérdekű ügyvéddel.  
Az ügyvéd köteles betartani a hatósági eljárás rendjét, és hasson oda, hogy azt az ügyfelei is 
betartsák. Az ügyvéd köteles tiszteletben tartani a bíróság méltóságát. 
Az ügyvéd a megbízósával való kapcsolat során fokozott figyelemmel kell lennie a megbízás 
alapvető bizalmi jellegére. A megbízás alkalmával fel kell tárnia az ügy összes lényeges 
körülményeit, tájékoztatni kell az ügyfelet az ügy kimenetelének lehetséges változatairól, az 
alkalmazandó eljárásokról és a bizonyítékok beszerzésének szükségességéről. Az ügyvéd 
tevékenysége során tartsa távol magát a felek személyes ellenszenvéből fakadó vitáktól, és 
ösztönözze ügyfelét is hasonló magatartásra. 
Az ügyvéd abban az esetben, ha az ellenérdekű félnek jogi képviselője van, csak általa léphet 
kapcsolatba a másik féllel. 
Az ügyvéd csak bírósági végrehajtó, vagy más hatóság által végzett végrehajtásnál lehet jelen. 
Nem működhet közre birtokháborításnak minősülő cselekménynél. 
 
Az ügyvédnek kerülnie kell a másik ügyvédet sértő megjegyzéseket, a másik ügyvéd lejáratását. 
Az ügyvéd a korábban eljárt ügyvéd munkájával kapcsolatban ügyfele előtt csak eltérő jogi 
álláspontját közölheti, a korábbi ügyvéd működését nem minősítheti. Az ügyvéd ügyfele 
megbízásából csak az esetben indíthat polgári pert más ügyvéd ellen, ha az érintett ügyvédet – 
előzetesen megfelelő határidő kitűzésével – önkéntes teljesítésre felhívta és a felhívás 
eredménytelen maradt vagy nem érte el a kívánt eredményt. 
 
Az etikai vétségek megsértése miatt az Ügyvédi Kamarához lehet fordulni. Az Ügyvédi Kamara 
mellett működő fegyelmi- és összeférhetetlenségi bizottságok hoznak határozatokat az egyedi 
ügyekben.  
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Az összeférhetetlenségi bizottság folytatja le a Magyar Ügyvédi kamara elnöke által 
kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárásokat, és ennek eredményeképpen az általa vizsgált 
ügyekben javaslatot tesz a Magyar Ügyvédi kamara elnökségének.  
A fegyelmi ügyekben első fokon a megyei (fővárosi) Ügyvédi Kamarák mellett működő fegyelmi 
bizottságok hoznak határozatot. Másodfokon a Magyar Ügyvédi kamara mellett működő 
fegyelmi bizottság jár el. A másodfokú fegyelmi határozatot a megyei bíróság előtt meg lehet 
támadni.  
 
A laikusok gyakran felvetik azt a kérdést, miként egyezteti össze az ügyvéd lelkiismeretével azt, 
hogy gyakran súlyos bűncselekmények elkövetőit védi. A büntető ügyben védőként szereplő 
ügyvéd ezt a kérdést máshogy látja. A védelemhez való jog alkotmányos alapelv. A vádlottal 
szemben áll az igazságszolgáltatás teljes apparátusa (rendőrség, ügyészség, szakértői 
szervezetek), az ügyvéd bizonyos ellensúlyt tud teremteni. A büntetőeljárásban a védő feladata 
az, hogy a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt felhasználjon, a terheltet 
mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését elősegítse. Az ügyvédnek hivatása 
ellátása során nem kell azonosulnia a bűnnel, nem kell elfogadni a terhelt cselekményét, de 
kötelessége védelmet a legjobb tudása szerint ellátni. Amennyiben egy ügyvéd nem tudja 
lelkiismeretével összeegyeztetni a büntetőeljárásban való részvételt, lehetősége van arra, hogy ne 
vállaljon védői feladatot. 

 

 
14) A tipikus ügyvédi műhibák (a budapesti ügyvédi kamara tájékoztatója 

aéapján) 
 
 
1.) Ingatlan adás-vételi szerződések készítése során a legjellemzőbb ügyvédi műhibák. 
 
Szakmai mulasztás legnagyobb számban az ingatlan adás-vételi szerződésekkel kapcsolatosan 
merül fel. 
 
1.1 Szerződést készítő ügyvéd nem győződött meg az aláíró személyazonosságáról. 
Olyan szerződést ellenjegyzett, amelyet nem a panaszolt ügyvéd készített. 
A szerződő felek – különösen az eladó – nem az okiratot ellenjegyző ügyvéd 
előtt írták alá a szerződést. 
A tehermentesítéshez visszatartott vételár-részlet kifizetése előtt eljáró ügyvéd nem győződött 
meg arról, hogy 
- a tehermentesítés ténylegesen megtörtént-e, 
- teher törléséhez szükséges engedélyt a jogosult ténylegesen kiadta-e. 
Előfordult, hogy szerződést készítő ügyvéd a szerződés szövegébe a teljes vételár kifizetésének 
feltételeként nem épített be olyan biztosítékot (pl. ügyvédi letettel való teljesítés), amely az 
ingatlan tehermentesítését szolgálta volna. 
 
1.2 A szerződés aláírása előtt eljáró ügyvéd nem kért aktuális tulajdoni lapot, ennek 
következménye részben 
- az időközben végrehajtási jogot jegyeztek be az ingatlanra, 
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- a tulajdoni lapra más személy volt tulajdonoskent bejegyezve, mint a 
szerződő fél, 
- a szerződő fél csak részben volt tulajdonosa az ingatlannak. 
 
1.3 Ingatlanforgalmazók által vásárolt ingatlanok eseten jellemző hiba, hogy a szerződés 
szövegébe nem kerül rögzítésre, hogy vevő tovább-eladási céllal vásárolja meg az ingalant. 
Előfordult, hogy az eljáró ügyvéd közreműködésével tovább-eladási célra vásárolt ingatlan – 
közreműködésével történt - eladását a jogszabályban előirt határidőn belül nem jelentette be az 
illetékhivatalhoz. 
 
1.4 Eljáró ügyvéd az ingatlant terhelő jelzálogjogról, illetve a jelzálogjog jogi jellegéről nem 
adott kellő felvilágosítást a vevőnek, illetve elfogadta a törlésre vonatkozó valótlan tartalmú 
nyilatkozatot. 
A szerződésben a jelzálogjog törlésének feltételeit megtévesztő módon szövegezte, bank nem 
törölte, vevőnek kellett a vételáron felüli összeggel tehermentesíteni. 
 
1.5 Gyakran előfordul, hogy közreműködő ügyvédek az ingatlan tulajdonjogának 
átruházására vonatkozó okiratok adathiányosak, ugyanakkor a földhivatal hiánypótlási 
felhívásának nem vagy csak késedelmesen tesznek eleget. 
Ennek következménye volt részben az, hogy 
- a tulajdonjog bejegyzés elutasításra került, 
- az ismételten elkészített okirat többletköltséget jelentett, 
- vagy ennek benyújtásakor már végrehajtási jogot jegyeztek be az ingatlanra. 
 
1.6 Műhibaként jelentkezett, hogy az okirat szerkesztést megelőzően nem kellő alapossággal 
nézte át eljáró ügyvéd a tulajdoni lapot, így elkerülte a figyelmét, hogy más személy a 
felépítmény és más személy a föld tulajdonosa 
- ezáltal az egyik esetben figyelmen kívül hagyta a föld tulajdonosának elővásárlási jogát, 
- a más esetben pedig a vevő csak a felépítmény tulajdonjogát szerezte meg, a földet nem. 
Mindegyik esetben megbízójánál többletköltség keletkezett. 
 
1.7 Ingatlan tulajdonjogának átruházásra vonatkozó olyan okiratoknál, amelyben 
kiskorúak is érintettek voltak eljáró ügyvéd 
- nem kérte meg a gyámhatóság hozzájárulását és/vagy 
- a kiskorút megilletı vételár-részt nem tette letétbe. 
Ilyen esetekben a gyámhatóság csak a vételár-rész ismetelt megfizetése esetén adta hozzájárulását 
az ügylethez. 
 
1.8 Egyes – esetenként jelentkező– műhibák: 
 
1.8.1 tulajdonjog átruházására vonatkozó szerződés késedelmes benyújtása a földhivatalhoz, 
melynek következtében 
- időközben végrehajtási jogot jegyzetek be, vagy 
- az illetékhivatalt bírság fizetési kötelezettséget irt elő; 
1.8.2 a szerződésben nem került rögzítésre a haszonélvezeti jogról való lemondás ellenértéke s 
így ajándékozási illetéket róttak ki; 
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1.8.3 kifejezetten lakóház építésére alkalmas telek vásárlására vonatkozó szándék esetén az 
ingatlan-nyilvántartás szerint meg „hétvégi, ház” udvar megjelölésű ingatlanra kötöttek 
szerződést s ennek földhivatalhoz való benyújtása előtt nem kérték az ingatlan átminősítését; 
1.8.4 okirat nem tartalmazta mindazokat a kellékeket, amely a foglaló érvényesítéséhez a torvény 
előír, így a foglaló jogkövetkezményeit nem tudtak érvényesíteni; 
1.8.5 a törvény által előírt „ellenjegyzem” szöveg helyett „készítette és ellenjegyezte” szöveget 
tartalmazott az okirat, bejegyzést a földhivatal elutasította. 
 
2.) Ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó illeték ügyek 
E körbe tartozó ügyvédi műhibák három nagy csoportba sorolhatok 
2.1 Termőföld tulajdonjogának átruházása eseten eljáró ügyvéd vagy téves 
tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés esetén 
- ki jogosult illetékmentességre, vagy 
- az illetékmentességre jogosult regisztrált mezőgazdasági termelő ezen jogosultságát nem rögzíti 
s szerződésben, 
- regisztrált termelőt a haszonélvezettel terhelve vásárolt ingatlan esetén nem illeti meg az 
illetékmentesség. 
2.2 Főtevékenységként ingatlanforgalmazással foglalkozó ügyfél eseten 
közreműködő ügyvéd 
- téves tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy az illetékkedvezményt, csak főtevékenység 
cégbejegyzését követően illeti meg az ügyfelet, 
- a továbbértékesítési célra vásárolt ingatlan eladását határidőn túl jelentette be az 
illetékhivatalhoz. 
2.3 A tulajdoni lap adataitól – „gazdasági épület, udvar – eltérően olyan tájékoztatást adott 
megbízójának, hogy ügyletkötésével építési teleket vásárol, s így beépítési kötelezettség 
vállalásával illetékmentesség illeti meg. 
A szerződés tárgyát képező ingatlan 74 %-os mértékű beépítettsége esetén építési telek 
beépítésére vonatkozó kötelezettség vállaláshoz fűződő illetékmentességre vonatkozóan adott – 
tévesen - tájékoztatást. 
Építési telek vásárlása esetén a szerződés nem tartalmazta a beépítési kötelezettség vállalását. 
A beépítési kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot az illetéket kiszabó fizetési 
meghagyás jogerőre emelkedését követően adta be. 
Az építési telek vásárlása és beépítési kötelezettség vállalása esetén célszerű a szerződésben 
rögzíteni és ezzel felhívni az ügyfelek figyelmet arra, hogy 
- a beépítési kötelezettség teljesítése a jogerős használatba vételi engedéllyel történik, továbbá 
arra, hogy 
- a jogerős építési engedély alapján az ügyfélnek kell kérni a földhivataltól az 
épület lakófeltüntetését az ingatlan-nyilvántartásba, 
- illetve a jogerős használatba vételi engedély kiadásának tényét négy éves határidőn belül be kell 
jelenteni az illetékkiszabásra jogosult hatósághoz. 
2.4 Eladott és vásárolt lakásingatlan eseten az ügyfelet megillető illetékkedvezmény (beszámítás) 
nem volt érvényesíthető, mert az adásvételi szerződések aláírásainak időpontja között több mint 
egy év eltelt. 
 
3.) Végintézkedés, öröklési szerződés 
 
3.1 A végrendeletekkel kapcsolatosan elkövetett műhibák jellemzői a 
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következők: 
- a végrendeletet aláíró egyik tanú valamelyik érdekelt fél hozzátartozója, 
- a végrendelet keltezésének helye, nem került feltüntetésre az okiraton, 
- a végrendeletet végrendeleti tanuk nem írták alá, az okiraton csak az ügyvédi ellenjegyzés 
szerepelt, 
- a végrendelet több lapból állt, de az első lapon csak az örökhagyó és az 
ellenjegyző ügyvéd aláírása szerepelt, a végrendeleti tanúk csak a második lapot írták alá, 
- a végrendelet szövege nem tartalmazta, hogy a tanuk az okiratot végrendeleti tanú minőségben 
írták alá. 
3.2 Az öröklési szerződésekkel kapcsolatosan elkövetett műhibák jellemzői a következők: 
- az okirat aláírása előtt nem ellenőrizte, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára 
mar egyéb terheket bejegyeztek, 
- eljáró ügyvéd eltartási szerződést készített, mely tartalma szerint öröklési szerződésnek 
minősült, az okirat azonban nem tartalmazta az öröklési szerződésre a törvényben előirt alaki 
kellékeket, 
- két lapból álló öröklési szerződésnek az első lapja nem tartalmazta az ügyleti tanuk aláírását, 
- az öröklési szerződést aláíró tanuknál nem tűnt ki, hogy a tanuk az okiratot 
ügyleti tanú minőségben írták alá, 
- az öröklési szerződés több lapból állt és az elsö lapon oldalszám nem 
volt, 
- az öröklési szerződést aláíró egyik ügyleti tanú az érdekelt fél 
hozzátartozója volt. 
 
4.) Jogi képviselet ellátásával kapcsolatos mulasztások 
 
4.1 Panaszolt ügyvéd bírói felhívás ellenére nem terjesztette elő a megbízói javára szolgáló 
bizonyítékokat, ügyfeleit marasztalták. 
E mulasztási körbe tartozik az a magatartás is, hogy eljáró ügyvéd késedelmesen rótta le a 
szakértői díjat, így a bíróság bizonyítottság hiánya miatt az ügyfél igényét elutasította. 
4.2 Eljáró ügyvéd késedelmesen terjesztett elő járadék fizetésre vonatkozó igényt, a járadékot 
csak az igénybejelentést megelőző hat hónapra ítélték meg. 
4.3 Kárterítési igényre vonatkozó keresetet elévülési időn túl nyújtotta be a bírósághoz. 
4.4 Másodfokú eljárásban ügyfelei képviseletében nem nyújtott be csatalakozó 
fellebbezést, ügyfelei számára kedvezőtlen másodfokú ítéletet hoztak. 
4.5 Panaszolt ügyvéd megbízást követően több év késedelemmel indította meg a peres eljárást, 
ügyfeleinek valótlan tájékoztatást adott, megbízása megszűnését követően az iratokat nem adta 
vissza ügyfelének. 
4.6 Megbízója képviseletében indított perben rossz másodrendű alperest jelölt 
meg, akit a perből elengedtek, azonban a megítélt perköltséggel ügyfelet terhelték. 
4.7 ügyfele képviseletében indított perben a keresetet elutasították, a fellebbezést pedig 
késedelmesen nyújtotta be, a megfizetett illeték kárként jelentkezett az ügyfélnél. 
4.8 A per szünetelés folytan megszűnt, mert panaszolt ügyvéd a szünetelés 
lejártának határidejét elmulasztotta, ügyfelénél a megfizetett illetek karkent 
jelentkezett. 
4.9 Bírósági meghagyással marasztalt ügyfél megbízásából panaszolt ügyvéd 
ellentmondást nyújtott be, de az első tárgyaláson nem jelent meg és nem 
is mentette ki magát, így a bírósági meghagyás jogerőre emelkedett. 
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4.10 Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezést tévesen a másodfokú bírósághoz 
nyújtotta be, időközben a fellebbezési határidő letelt. 
4.11 Ügyfele keresetének helyt adó jogerős ítélettel megállapított követelést 
felszámolási eljárásban nem jelentette be. 
4.12 Tárgyalási jegyzőkönyvben nem kérte ügyfele beszámítási kérelmének a rögzítését, így az 
egyezség kötés során ezen összeget nem vettek figyelembe. A követelés jogosultja a beszámítani 
kért összegre panaszossal szemben végrehajtási eljárást inditott. 
4.13 Több alkalommal előfordult, hogy eljáró ügyvédek téves jogi tájékoztatást 
adtak ügyfelüknek egy-egy témakörben 
- társasházi közgyűlés határozatképtelenség miatti ismetelt időpontjára 
vonatkozóan, 
- reklám megjelentetésével kapcsolatosan személyiségi jogra vonatkozóan, 
illetve 
- köztisztviselővel szembeni fegyelmi bizottsági tagok összeférhetetlenségére 
vonatkozóan, 
- közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérőnek téves szakmai tanácsot 
adott, ügyfelet birság megfizetésére kötelezték. 
 
5.) Kölcsönügyletek 
 
5.1 Kölcsönszerződés során a kölcsön visszafizetésének biztosítására kötött 
vétel szerződés alapján a vételi jogon alapuló tulajdonjogot nem jegyeztek be 
az ingatlan-nyilvántartásba, mert eljáró ügyvéd az iratokat hiányosan nyújtotta 
be földhivatalhoz, azaz a vételi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot 
nem csatolta. 
5.2 A kölcsön visszafizetésének biztosítékául szolgáló adásvételi szerződést 
későn nyújtotta be a földhivatalhoz, a kesedelemmel érintett időszakban 
mar végrehajtási jogot jegyeztek be. 
5.3 A kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlanra a biztosítékul szolgáló, kikötött 
jelzálogjogot nem jegyeztette be, adós az ingatlant időközben eladta. 
5.4 A kölcsön visszafizetésének biztosítékául szolgáló gépkocsira nem kötötte 
meg a zálogszerződést, s így a zálogjog nem került bejegyzésre. 
 
6.) Letet kifizetése, vissza nem szolgáltatása 
 
6.1 A letét kifizetésének feltételéül szolgáló megbízási szerződésben foglaltak nem teljesültek 
ennek ellenére letéteményes ügyvéd jogalap nélkül kifizetést teljesített a letétből. 
6.2 Ingatlan tulajdonjogának átruházáshoz kapcsolódó – tehermentesítéshez szükséges – letet 
kifizetése előtt eljáró ügyvéd nem győződött meg arról, hogy a tehermentesítés ténylegesen 
megtörtént-e, nem kérte a jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély bemutatását. 
6.3 Panaszolt ügyvéd olyan tartalmú leteti szerződést készített, amely ellentétes volt egy – általa 
korábban szerkesztett – másik szerződéssel, így az ügyfél követelésének csak egy részét kapta 
meg a letétből. 
6.5 Megtévesztés miatt a leteti szerződésben rögzített összeg 50 %-át nem a jogosultnak, hanem 
másnak fizette ki. 
 
7.) Cégeljárással kapcsolatos ügyvédi műhibák 
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7.1 Korlátolt felelősségű társaság alapításakor a hiánypótlásra felszólító végzésben foglaltaknak 
határidőn belül nem tett eleget, így a társaság bejegyzést elutasították. Az előtársaság által kötött 
szerződések érvénytelensége miatt kár érte a megbízókat. 
7.2 Egyszerűsített cégeljárásban a nyomtatványon eljáró ügyvéd nem jelölte meg, hogy a 
szerződésmintával történő alapítást, így további 85.000.-Ft illeték és 25.000.-Ft közzétételi díj 
megfizetésére kötelezték a társaságot. 
 
8.) Határidő mulasztás 
 
8.1 Jellemzően előforduló műhiba, hogy az elévülési idő nyugvását követő egy éven túl 
nyújtanak be kereset a kártérítési igény érvényesítésére a bírósághoz, így az elkésettség miatt 
elutasításra kerül. 
8.2 Más esetekben a jogszabályban előirt határidőt követően nyújtják be a keresetet a bírósághoz, 
amely azt elkésettség miatt elutasítja. 
8.3 Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés késve került benyújtásra, a határidő mulasztás 
igazolására beadott kérelmet a bíróság elutasította, így az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett. 
 
9.) Ügyfél terhére kiszabott birság 
 
Ebben a műhiba körben az ingatlanok tulajdonjogának átruházására vonatkozó 
szerződéseknek az aláírást követő 30 napon túli földhivatalhoz való 
benyújtása miatt szabtak ki ügyfeleket terhelő bírságot. 
 
A jellegzetes ügyvédi műhibához vezető érdemi ügyek mellett a helytelen ügyvédi magatartások 
is könnyen eredményezhetnek kártérítési pereket:  

 a tényállások nem megfelelőek vagy egyenesen hiányzik a tényállás felvétele az ügyben 
pedig a tényállás az ügyvéd önvédelmi eszköze – védi az esetleg meg nem alapozott 
előadásokkal szemben; 

 az ügyeknél a határidőt nem tartják be; 
 az ügyvéd a változó jogszabályokat nem ismeri naprakészen. 

Ügy: Bírósági Határozatok Gyűjteménye - ügyvédi hivatásBírósági határozat száma: LB-H-PJ-
2007-73.Kapcsolódó jogszabályok: 

1959. évi IV. törvény (Ptk.) 318. § (1), 339. § (1), 474. § (1)-(2) 
1998. évi XI. törvény (Üt.) 1. §, 3. § (2), 10. § (1) 

Összefoglaló: 

Az okiratszerkesztő ügyvéd kártérítési felelősségét megalapozhatja az, ha az ügyfeleit nem 
tájékoztatja arról, hogy a gyámhatóság milyen jogszabályi rendelkezésekre tekintettel és 
milyen feltételekkel adhat hozzájárulást a kiskorú ingatlantulajdonának adásvétel útján 
történő átruházásához, és nyomatékosan nem hívja fel az ügyfelek figyelmét arra, hogy az 
érdekeiket a vételár ügyvédi letétbehelyezésével biztosíthatják. 
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15) Az ügyvédi iroda ügyvitele  
 
Az igazságszolgáltatás más ágazatainak az ügyvitelét szabályozó jogforrások  
 
 

 BÍRÓSÁG:  
14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól  
A bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 4/2002. OIT szabályzat   
  

 ÜGYÉSZSÉG:  
6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának 
bevezetéséről  
  

 BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK: 
1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről  
  

 KÖZJEGYZŐSÉG:  
37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól 
 
Az ügyvédi iroda ügyvitelére vonatkozóan – szemben az igazságszolgáltatás más területeivel pl: 
bíróság, végrehajtók, ügyészség – kötelező, jogszabályba foglalt előírás nincs.  

Az ügyvédi ügyvitelhez is kapcsolható néhány fogalom meghatározás  

iratkezelés: az irat készítését (előállítását), nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség 
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magában 
foglaló tevékenység; 

irattári anyag: az ügyvédi működés során keletkezett vagy hozzá érkezett, és rendeltetésszerűen 
az irattárba tartozó iratok összessége; a tartalmuk miatt átmeneti vagy végleges megőrzést 
igénylő, szervesen összetartozó iratok összessége; 

 irattár: az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzése, valamint kezelésének biztosítása 
céljából létrehozott és működtetett fizikai, illetve elektronikus tárolóhely; 

 irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi 
csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és 
hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésében sorolja fel, s 
meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének 
időtartamát, továbbá a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét; 
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 maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a 
történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, illetőleg a közfeladatok 
folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más 
forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat; 

 irattározás: az iratkezelés része; az a tevékenység, amelynek során az ügyvéd a működése 
során keletkező és hozzá kerülő és rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok 
irattári rendezését, kezelését és őrzését végzi; 

lajstrom: az iratokról vezetett nyilvántartás (évenként megnyitott és az év utolsó napján 
hitelesítetten lezárt, oldalszámmal ellátott és bekötött könyv vagy elektronikus úton vezetett 
nyilvántartás); 

levéltári anyag: az irattári anyagnak, továbbá a természetes személyek iratainak levéltárban 
őrzött maradandó értékű része, valamint a védetté nyilvánított maradandó értékű magánirat; 
levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény; 
közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a 
tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
levéltár. A közlevéltár illetékessége (illetékességi köre) a maradandó értékű irattári anyagnak az a 
köre, amelyre vonatkozóan törvény közlevéltárba adási kötelezettséget ír elő, s amelyet az adott 
közlevéltár törvény rendelkezése, illetve fenntartójának döntése alapján köteles átvenni; 

levéltári gyűjtőkör: a maradandó értékű, köziratnak nem minősülő irattári anyagnak, ha arra 
vonatkozóan törvény közlevéltárba adási, illetve a levéltárfenntartó levéltárba adási 
kötelezettséget nem ír elő, továbbá a természetes személyek maradandó értékű iratainak az a 
köre, amelyet az adott levéltár az őrizetében lévő levéltári anyag forrásértékének gazdagítása 
céljából gyűjt (ajándékként elfogad vagy megvásárol) 

mutatókönyv: a lajstromba bejegyzett ügyek címszó szerint meghatározott résztvevőiről vezetett 
betűrendes nyilvántartás; 

ügyintézés: a ügyben a jogszabályok által meghatározott eljárás, ennek során a tartalmi (érdemi) 
és formai (alaki), illetve szóbeli, írásbeli és elektronikus munkamozzanatok összessége; 

ügyirat: a közjegyző nemperes eljárása (ügyintézése) során keletkezett, az azonos ügyre 
vonatkozó papír alapú (amennyiben a jogszabály megengedi elektronikus iratok összessége), 
amelyeket az ügyintézés valamennyi szakaszában együtt kell kezelni; 

ügyvitel: a közjegyző eljárására vonatkozó jogszabályok és kamarai iránymutatások által 
meghatározott, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, 
illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a nemperes eljárás 
lefolytatásának teljességét célozza 

ügyszám: az ügy azonosítására szolgáló megjelölés. 
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Az ügyvédi iratok csoportosítására számtalan lehetőség kínálkozik, a témánk szempontjából az 
Ügyvédi törvényben található ügyvédi tevékenység definíciójából indulhatunk ki: 
Üt. 5. §  „(1) Az ügyvéd 
 a) képviseli az ügyfelét, 
 b) büntetőügyben védelmet lát el, 
 c) jogi tanácsot ad, 
 d) szerződést, beadványt, más iratot készít, 
 e) az a)-d) pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi. 
 (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény 
másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. 
 Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a korábban már ismertetett  kibővült 
tevékenységeket is: 
  
 Az ügyvédi tevékenység tartalmi meghatározása, a jogi tanácsadást kivéve szinte csak 

iratok készítéséről, iratkezeléssel összefüggő tevékenységről rendelkezik. Mindezen 
tevékenységek alapján keletkező irat az ügyiratkezelés részévé válik.  

 Az iratok egy másik csoportját képezik az ügyvédi irodát terhelő adminisztratív 
kötelezettségek kapcsán keletkező iratok (pl: kamarai nyilvántartásba vételi határozat, 
adójogviszony kapcsán keletkező iratok, alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatban 
keletkező okiratok: pl munkaszerződés)   

 
Ezen jogviszonyok mindegyike nyilvántartásokat követel meg, amelynek ellenőrzésére egyrészt a 
kamara, másrészt az adóhatóság jogosultak és a nyilvántartások vezetésének elmulasztása, azok 
hiányosságai jogkövetkezményeket vonnak maguk után.  
 
Az ügyvédi iroda ügyvitelére vonatkozóan – szemben az igazságszolgáltatás más területeivel pl: 
bíróság, végrehajtók, ügyészség – kötelező, jogszabályba foglalt előírás nincs.  
Az ügyvitel hatékony működése miatt azonban minden irodában szükséges – egy szokásjogon 
alapuló vagy írásba foglalt – iratkezelési rendszer kialakítása.  
 
Az ügyvédi irodák sokszínűsége miatt – egyszemélyes ügyvédi irodáktól kezdve a jogi 
asszisztenseket, ügyvédjelöltek, alkalmazott ügyvédeket, külföldi jogi tanácsadókat alkalmazó 
20-30 fős irodákig - az ügyvédi irodákban folytatott ügyviteli tevékenység is nagyon különböző 
jellegű.  

Az ügyiratkezelés folyamatát akár írásba foglalt iratkezelési szabályzattal rendelkezik a 
munkaszervezet, akár csak a szokásos jog alapján működik, a következő lépésekre tagolhatjuk:  

Az ügyiratkezelés folyamatának a lépései:  

 iratok, küldemények átvétele 
 érkeztetés, szignálás 
 ügyintézés 
 irattározás 
 iratok visszaadása, selejtezés 
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Az ügyvédi iroda ügyvitelének összehasonlítása más igazságügyi területek ügyviteleivel  

Az ügyvédi iroda ügyvitelére vonatkozóan – szemben az igazságszolgáltatás más területeivel pl: 
bíróság, végrehajtók, ügyészség – kötelező, jogszabályba foglalt előírás nincs.  

A közjegyzői és a végrehajtói tevékenység jellegére, a tevékenység tartalmára figyelemmel - 
részben közhatalmi tevékenység folytatásáról van szó - érthető ezen tevékenységeknél a 
jogszabályi szintű szabályozás. A közjegyzői és a végrehajtói szervezet működésének 
viszonylagos egységessége indokolttá teszi az iratkezelés szabályozásának egységességét és a 
jogi normában történő szabályozást.   

A közjegyzői működés, különös tekintettel az okiratszerkesztésre, a közjegyzői munkaszervezet 
jellegére, a közjegyzői kar tagjainak kamarába történő tömörülésére lehetővé teszi azt, hogy az 
ügyvitellel és ügyiratkezeléssel kapcsolatban egy ügyvédi iroda iratkezelésének kialakításakor a 
közjegyzőkre vonatkozó ügyviteli szabályozás adaptálható legyen.   

Az ügyvédségre vonatkozóan kötelező jogi norma és szabályozási kényszer hiányában az 
ügyvédi iroda az önszabályozás keretében maga határozhatja meg az ügyvitel szabályait.  

Nincs kötelező előírás az ügyvitelre vonatkozóan, a célszerűség azonban azt igényli, hogy az 
ügyvitel egyértelmű, világos és áttekinthető legyen.  
  

Modulzáró kérdések: 

1) Hogyan alakult az ókori Rómában a jogi képviselet? 
2) Hogyan alakult Magyarországon a jogi képviselet a feudalizmus korától napjainkig? 
3) Melyek az ún, klasszikus és a kibővült ügyvédi tevékenységek napjainkban? 
4) Ki és milyen szervezeti tevékenység keretében végezhet ügyvédi tevékenységet? 
5) Melyek az ügyvédi törvényben megfogalmazott garanciális alapelvek? 
6) Milyen összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak az ügyvédekre? 
7) Milyen titoktartási kötelezettség vonatkozik az ügyvédekre? 
8) Hogyan alakul az ügyvédi munkadíj megbízás, kirendelés és a polgári perben a bíróság általi 

megállapítás esetén? 
9) Melyek az ügyvédi kamarába való felvétel feltételei? 
10) Hogyan jön létre az ügyvédi megbízás? 
11) Milyen korlátok vonatkoznak az ügyvédi megbízás elvállalására? 
12)  Mi jelent az ügyvédi ellenjegyzés? 
13) Milyen szerepe van az ügyvédi minősített elektronikus aláírásnak? 
14) Hogyan hajtható végre az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése? 
15) Mely okok teszik szükségessé az ügyvéd kirendelését a büntető eljárásban? 
16) Mely esetekben kötelező a hatályos büntetőeljárásban a védő részvétele? 
17) Milyen fegyelmi büntetés szabható ki egy ügyvéddel szemben? 
18) Hogyan alakul az ügyvéd anyagi felelőssége? 
19) Mit tud az ügyvédi felelősségbiztosításról? 
20)  Melyek az ügyvédi területi kamara szervei? 
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21)  Főszabályként mely ügyekben terheli az ügyvédet ügyfél-átvilágítási és bejelentési 
kötelezettség? 

22) Soroljon fel három, az ügyvédi etikai normákra vonatkozó előírást! 
23)  Melyek az ügyvédi ügyiratkezelésre is irányadó folyamat főbb lépései?  
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Mellékletek: 

 
Melléklet: EU bíróság döntései a kirendelésekkel kapcsolatban 
 
Az ARTICO kontra OLASZORSZÁG ÜGY - Ügyvédi részvétel nélküli semmitőszéki eljárás 
büntető ügyben, ahol az Emberi Jogok Európai Bírósága marasztalta az olasz államot, mert nem 
biztosított "hatékony" védelmet. A puszta formalitású hivatali védelem nem felel meg az 
Egyezmény előírásainak. 
Részletezve: Ettore Artico olasz állampolgár, aki 1917-ben született, hivatásos könyvelı. 1965 
januárjában a veronai bíróság csalás miatt első fokon tizennyolc havi szabadságvesztésre és 
pénzbüntetésre ítélte. 1970 októberében ugyanezen bíróság visszaeséses csalás, hamis személyi 
okmányok használata és fedezett nélküli csekkek kibocsátása miatt tizenegy havi 
szabadságvesztéssel és pénzbüntetéssel sújtotta. Miután Artico sikertelenül terjesztett elő 
fellebbezést a veronai fellebbviteli büntetőbíróság előtt, a Semmítőszékhez fordult, amely a 
kérelmet 1973. november 12-én utasította el. 1972. augusztusában ingyenes jogsegélyben 
részesült, szeptemberben azonban a kirendelt védı tájékoztatta, hogy egyéb elfoglaltságai 
megakadályozzák a képviseletben és megadta védencének egy kollégája nevét, akit melegen 
ajánlott neki. Ezek után a panaszos többször is próbálkozott az illetékes ügyvédi kamara 
elnökénél, hogy egy másik ügyvéd kirendelését kérje és hogy sérelmezze a védelem jogának 
megsértését, ugyanis elvesztené az ingyenek jogsegélyhez való jogot, ha általa választott védő 
képviselné. 
Ugyanakkor egy helyettes védőt sem neveztek ki és semmilyen intézkedés nem történt annak 
érdekében, hogy a kirendelt védőt a feladata teljesítésére kényszerítse. 
Artico a Bizottsághoz 1974. április 26-án beterjesztett panaszában az Egyezmény 5. Cikk 1. 
bekezdés megsértését kifogásolta, mivel jogtalanul fosztották meg szabadságától, illetve a 6. 
Cikk. 3. bekezdés c. pontjára hivatkozott, mert a Semmítőszék 1973. november 12-i tárgyalásán 
nem volt jelen védő. 1980. május 13-i ítélet (tanácsban) ('A' sorozat 37. sz.) 
Az olasz kormány azzal érvelt, hogy a Bizottságnak nem lett volna szabad elfogadhatónak 
minősíteni a védő hiánya miatti panaszt. Ezt alátámasztandó három előzetes kifogást hozott fel. 
Először is az olasz nyilatkozat, amely a Bizottság előtti egyéni panasztétel jogát ismerte el, csak 
az 1973. július 31. utáni időszakra érvényes, azonban a kérdéses tényállás egy korábbi időszakra 
nyúlik vissza. 
Másodsorban a belső jogorvoslati lehetőségek nem merültek ki. Artico nem jelentette az ügyvédi 
kamaránál védője magatartását, sem polgári jogi keresetet, sem "hűtlen védelem" miatti panaszt 
nem terjesztett elő. 
Az ügy érdemi részének vizsgálatára térve a Bíróság elveti az olasz kormány azon álláspontját, 
miszerint a védı kirendelése hivatalból már önmagában teljesíti az Egyezmény előírásait. Az 
Egyezmény hatékony védelmet követel meg; ezt nem lehet egyszer s mindenkorra teljesíteni 
egyszerűen védı kirendelésével, mivel a kirendelt védı meghalhat, súlyosan megbetegedhet, 
körülményei tartósan akadályoztathatják, illetve egyéb módon kivonhatja magát kötelezettségei 
alól. A hatóságok, ha erről értesítik őket, kötelesek megoldani a védı helyettesítését, avagy 
feladatának ellátására kényszeríteni. Jelen esetben Artico nem részesült hatékony védelemben a 
Semmítőszék előtt. A 6. Cikk. 3. bekezdésének c) pontja csak akkor teszi kötelezővé védı 
kirendelését, ha az igazságszolgáltatás érdekei ezt megkövetelik. A kormánnyal ellentétben a 
Bíróság úgy véli, hogy a jelen esetben az igazságszolgáltatás érdekében védőre lett volna 
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szükség. Egy képzett védő behatóbban foglalkozott volna például az elévülés kérdésével. Ezért a 
6. Cikk 3. bekezdésének c) pontja megsértésének megállapításához már csak azt kell bizonyítani, 
hogy a védı hiánya valódi sérelmet okozott-e. 
A Bíróság, miután elutasította az Artico által a semmitőszéki eljárást illetően tanúsított 
magatartására vonatkozó kritikákat, kiemeli, hogy nem róható fel az államnak a kirendelt védı 
által elkövetett valamennyi hiba, mulasztás. Jelen esetben az Egyezmény azt az egyetlen lépést 
várta el az olasz hatóságoktól, hogy gondoskodniuk kellett volna a kirendelt védı 
helyettesítéséről, avagy arra kényszeríteni ıt, hogy ellássa feladatát. 
A Bíróság így arra a következtetésre jut, hogy a 6. Cikk 3. bekezdésének c) pontját megsértették 
(egyhangúlag). - Artico az 50. Cikk értelmében először a Bizottság, majd a Bíróság előtti 
eljárásban felmerült ügyvédi költségeinek megtérítését kérte. Mindenesetre ebben az eljárásban 
ingyenes jogsegélyben részesült, és nem állította, hogy többlethonoráriumot fizetett volna, vagy 
kellett volna fizetnie. A Bíróság ebből arra következtet, hogy a panaszos e tekintetben semmilyen 
reparálandó kárt nem szenvedett. 
A panaszos ezen kívül még igazságos elégtételt követelt a jogtalan fogvatartás miatt. A Bíróság 
itt megjegyzi, hogy e hivatkozott pontot illetően szó sincs vagyoni hátrányról, viszont a 
fogvatartás többletideje, ami közvetetten a hatékony védelem hiányából származott, kétségtelenül 
erkölcsileg sérelmes volt számára. Ezt a sérelmet azonban teljes mértékben ellensúlyozta a 
kérdéses fogvatartási idő beszámítása más büntetések idejébe. Ehhez kapcsolódik még a 6. Cikk 
3. bekezdés c) pontjának 
megsértéséből adódó erkölcsi hátrány is, amit a zavarodottság és az elhagyatottság érzése 
okozott. Ebből következően a Bíróság Olaszországot Articoval szemben 3.000.000 líra általános 
kártérítés megfizetésére kötelezi (egyhangúlag). 
 
GODDI kontra OLASZORSZÁG ÜGY - Egy fogvatartott terhelt ügyének elbírálása 
másodfokon, távollétében, amikoris a kirendelt védı nem rendelkezett elég idıvel, 
lehetıséggel, így nem tudott a tárgyalásra felkészülni. Az állam így megsértette a 
védelemmel kapcsolatos egyezményi szabályozást. 
Francesco Goddi olasz pásztor, aki 1911-ben született, San Venanzóban (Terni) lakik, 1975. 
június 6- 
án a forli- bíróság különbözı bőncselekmények miatt tizennyolc havi szabadságvesztést és 
300.000 
líra pénzbüntetést szabott ki rá. Mind az elítélt, mind az ügyészség fellebbezett. 1977. december 
3-án a 
bolognai fellebbviteli bíróság, miután többször is elhalasztotta a tárgyalást és nem vette 
figyelembe, 
hogy az érintettet más okból letartóztatták és Orvietóban tartották fogva, ítéletet hozott Goddi 
ügyében. Az általa választott ügyvéd szintén nem volt jelen, mivel nem értesítették a tárgyalás 
napjáról. A bíróság a tárgyalás napján hivatalból védıt rendelt ki, aki a fellebbezési tárgyaláson 
nem 
tett mást, mint hogy hivatkozott a meghatalmazott ügyvéd által elıterjesztett fellebbezés 
indokaira. A 
fellebbviteli bíróság súlyosbította a Forliban kiszabott büntetéseket. Goddi ezek után semmisségi 
panaszt nyújtott be. A másodfokú határozat szerinte semmis, mivel a tárgyalás idıpontját egy 
olyan 
ügyvéddel közölték, aki már nem képviselte, ahelyett, akit eredetileg megbízott. A letartóztatása 
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megakadályozta abban, hogy megjelenjen a bolognai bíróság elıtt. A Semmítıszék 1979. 
november 8- 
án elutasította a panaszt. 
1984. április 9-i ítélet (tanácsban) (`A' sorozat 76. sz.) 
A Bíróság abból a megállapításból indul ki, hogy a bolognai fellebbviteli bíróság elıtt 1977. 
december 3-án lefolytatott tárgyalás során nem teljesült a 6. Cikk. 3. bekezdés c) pontban kitőzött 
cél, 
vagyis Goddi nem részesült konkrét és hatékony védelemben. A Bíróság azt vizsgálja tehát, hogy 
egy 
ilyen tényállás felróható-e az olasz államnak, és ha igen, milyen mértékben. 
Goddi tárgyalásról való távollétével kapcsolatban megjegyzi, hogy ebben sem az orvietói 
ügyészség, 
sem a büntetés-végrehajtási hatóságok felelıssége nem állapítható meg. 
Ami a terhelt által választott védı távollétét illeti, a Bíróság kiemeli, hogy az értesítés hiánya 
hozzájárult ahhoz, hogy a panaszos konkrét és hatékony védelem nélkül maradjon. Ez a távollét 
annál 
is aggasztóbb, mivel nem csak Goddi, de védıje is távol volt. A kirendelt védı, nem ismervén a 
vádlott távollétének okát, nem kérhette a tárgyalás elhalasztását a büntetıeljárási törvény 497. 
paragrafus-ónak értelmében. Végül pedig fennállt a forli-i bíróság által kiszabott büntetés 
súlyosbításának veszélye - ez be is következett. 
A Goddi számára kirendelt védı kérdését a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a kirendelt védı nem 
rendelkezett a szükséges idıvel és lehetıséggel ahhoz, hogy tanulmányozza az ügy iratait, 
elıkészítse 
a védıbeszédet és, adott esetben, kapcsolatba lépjen a vádlottal. Mivel a vádlott által megbízott 
védıt 
nem értesítették a tárgyalás idıpontjáról, a fellebbviteli bíróságnak, az ügyvédség 
függetlenségének 
tiszteletben tartásával, legalább olyan pozitív intézkedéseket kellett volna tennie, amelyek a 
kirendelt 
védı számára lehetıvé tették volna az ideális körülmények közötti munkavégzést. 
E megállapításokból a Bíróság a 6. Cikk. 3. bekezdés c) pont megsértését vezeti le 
(egyhangúlag). 
 
A PAKELLI kontra NÉMETORSZÁG ÜGY - A Szövetségi Legfelsıbb Bíróság 
megtagadta a védı hivatalbók kirendelését a terhelt ügyének kasszációs tárgyalására, 
ezáltal megsértette az Egyezményt. 
Lütfü Pakelli török állampolgár, aki 1937-ben született, 1964. óta a Német Szövetségi 
Köztársaságban 
él. 1976. április 30-án a heilbronni tartományi bíróság két év három hónap börtönbüntetéssel 
sújtotta 
kábítószerrel való visszaélés és pénzügyi bűncselekmény miatt. Kirendelt védője, Wingerter 
ügyvéd semmisségi panasszal élt a Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz. Ebben a büntetőeljárási 
törvény megsértését állítja, mely szerint ugyanaz a védő nem láthatja el egyszerre több terhelt 
védelmét. ő viszont közvetlenül azelőtt védett egy személyt, akit Pakelli tettestársának 
nyilvánítottak. 
A szövetségi ügyész elfogadhatatlannak találta a panaszt, mivel az egy olyan ügyvédtől 
származott, akinek nem volt joga képviselni védencét. 
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Miután a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság egy másik ügyvédet (Rauschenbusch) jogosított fel, 
hogy új semmisségi panaszt nyújtson be; ezzel Wingerter képviseleti feladatköre megszűnt. 
Rauschenbusch, akit egy kiegészítı beadvány elıterjesztése céljából rendeltek ki, a későbbiek 
során kérte, hogy részt vehessen az eljárás szóbeli szakaszában, de a Szövetségi Legfelsőbb 
Bíróság I. számú tanácsának elnöke ezt nem engedélyezte. 1977. november 29én a Szövetségi 
Legfelsıbb Bíróság elutasította a semmisségi panaszt egy olyan tárgyalást követıen, amelyet egy 
szövetségi ügyész jelenlétében tartottak, de azon sem Pakelli, sem Rauschenbusch nem volt jelen. 
Pakelli az 1978. október 5-én a Bizottság elé terjesztett kérelmében előadta, hogy a Szövetségi 
Legfelsıbb Bíróság nem volt hajlandó védıt kirendelni számára. Szerinte megsértették a 
tisztességes eljáráshoz való jogát, fıként a vád és a védelem közti fegyveregyenlıséget illetıen. 
(Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdés), mint ahogy az ingyenes védelemhez való jogát is [6. Cikk 3. 
bekezdés c)] 1983. április 25-i ítélet (tanácsban) ('A' sorozat 64. sz.) 
A Bíróság először is e rendelkezések céljára és tárgyára tekintettel meghatározza a 6. Cikk 3. 
bekezdése c) pont alkalmazási körét. E rendelkezés a védelem jogának hatékony biztosítását 
célozza. 
Megállapítja, hogy egy vádlottnak, aki nem akarja saját maga védelmét ellátni, lehetıséget kell 
adni, hogy egy általa választott védı segítségével védekezhessék. Ha viszont nem állnak 
rendelkezésére eszközök védı díjazására, akkor az Egyezmény biztosítja számára a jogot, hogy 
ingyenesen és hivatalból rendeljenek ki számára védőt, amennyiben az igazságszolgáltatás 
érdekei ezt követelik meg. 
Ebből kifolyólag Pakkelinek, jóllehet a német jog szerint személyesen megjelenhet a Szövetségi 
Legfelsőbb Bíróság előtt, jogában állt ingyenes védelmet kérni, amennyiben nem rendelkezett 
védő díjazására elegendő eszközökkel és az igazságszolgáltatás érdekei megkövetelik a védı 
jelenlétét. 
A Bíróság hangsúlyozta, hogy a kasszációs eljárás nem volt kontradiktórius jellegő, legalábbis 
nem a tárgyalás szakaszában. Itt különösen azt emeli ki, hogy a Szövetségi Legfelsıbb Bíróság 
nem tartott volna tárgyalást, a szövetségi ügyészség írásban fogalmazta volna meg álláspontját, 
amelyet azután megfelelően közölt volna a panaszossal. Ez utóbbinak így lehetısége lett volna azt 
tanulmányozni és szükség esetén válaszolni rá. Az ügyészség állításai vitatásának lehetıségét ez 
alapján a panaszosnak a tárgyalások során is biztosítani kellett volna. Mivel azonban a Szövetségi 
Legfelsıbb Bíróság elhárította, hogy az eljárás szóbeli szakaszában védıt rendeljen ki számára, 
megfosztotta attól, hogy befolyásolja az ügy kimenetelét, aminek a lehetısége fennállt volna, ha 
az eljárás teljes egészében írásban zajlott volna le. 
Ilyen feltételek mellett a Bíróság úgy véli, hogy az igazságszolgáltatás érdekeinek megfelelıen 
biztosítani kellett volna Pakelli részére a kirendelt védıt a Szövetségi Legfelsıbb Bíróság elıtti 
tárgyalásban. A 6. Cikk. 3. bekezdés c) pontját tehát megsértették (egyhangúlag). 
 
TWALIB kontra GÖRÖGORSZÁG ügy 
(Az 1998-ban június 9-én kelt ítéletek összefoglalása) 
Az Egyezmény 6. cikkének 1. és 3/c. pontját együttesen (tisztességes tárgyaláshoz való 
jog - az ingyenes jogi képviselet) nem sértették meg azzal, hogy a semmisségi 
eljárásban nem biztosítottak a vádlott számára ingyenes jogi segítséget. A másodfokú bíróság 
határozatát tárgyalás után hozta meg, amelyen a kérelmezı és jogi képviselője jelen voltak. Mivel 
a kérelmezőnek lehetősége volt rá, hogy a másodfokú tárgyaláson hivatkozzon az állított 
jogsértésre, és mivel semmi nem utal arra, hogy a másodfokú eljárás tisztességes voltát meg 
lehetne kérdőjelezni, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Egyezmény 6. cikkének 1. 
pontját a 3/b pontjával együttesen nem sértették meg. A 6. cikk. 1. és 3/c. pontja 
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A Bíróság úgy találta, hogy a kérelmezı szegény, és így híján volt azoknak az eszközöknek, 
amelyekre a felülvizsgálati kérelmével kapcsolatos, a Semmitőszék előtt folyó eljárás során lett 
volna szüksége. Ezenkívül, tekintettel arra, hogy a bűncselekmény, ami miatt elítélték, és a rá 
kiszabott büntetés súlyosak, a semmisségi eljárás bonyolult, a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az 
igazságszolgáltatás érdekei megkívánták, hogy jogi segítséget kapjon felülvizsgálati kérelméhez. 
Így, megállapítva, hogy a görög jog nem rendelkezik a jogi képviselet biztosítatásáról egyének 
számára a semmisségi eljárásban, a Bíróság egyhangúlag megállapította, hogy a 6. cikk. 1. és 3/c 
pontját megsértették, továbbá a kormány előzetes kifogását elutasította. (Megjelent BH 1999/7. 
sz.) 
 
Melléklet: Jogeset: Egy hazai ügyvéd elleni kártérítési és egy büntető ügy  
 
Kárfelelőssége szempontjából az okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvéd nem jár el jogellenesen, 
ha az okiratot a felek közös kérelmére azért nem nyújtja be 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatósághoz, mert a felek a szerződés hatályának beálltát kölcsön visszafizetésétől tették függővé, 
és a felfüggesztő feltétel még nem következett be, mondja ki a Legfelsőbb Bíróság egy, a Bíróság 
Határozatok 2009. 8. számában megjelent ítéletében.  

A felperes a keresetében az alperest a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése alapján, bűncselekménnyel 
okozott kár megtérítése címén 8.500.000 forint és járuléka megfizetésére kérte kötelezni.  

A kereset ténybeli alapjaként előadta, hogy az alperes, mint ügyvéd 2002. július 16-án adásvételi 
szerződést készített, amely szerint az eladók 10 millió forint vételár ellenében ruházzák át az 
ingatlan tulajdonjogát a vevőre. Rögzítették, hogy a vevő 5 millió forintot fizetett, míg a 
fennmaradó összegre hat hónapos határidővel vállalt kötelezettséget. Az adásvételi szerződést 
megelőzően a felek kölcsönszerződést is kötöttek, amelynek értelmében az eladók 3 millió 
forintot vettek fel hat havi törlesztésre. Az adásvételi szerződés az alperes javaslatára biztosítéki 
célból jött létre azzal, hogy a kölcsön határidőre történő visszafizetése esetén a szerződést 
megsemmisítik, ellenkező esetben a földhivatalhoz a tulajdonjog bejegyzése érdekében 
benyújtják. Az alperes az adásvételi szerződést 2003. január 17-éig nem nyújtotta be, ezen a 
napon kapott tájékoztatást a vevőtől arról, hogy az eladók nem tulajdonosok, hamisított 
okmányok felhasználásával jártak el. A felperes ugyanezekkel a személyekkel, mint eladókkal 
2002 decemberében kötött ugyancsak ügyvédi közreműködéssel szerződést, amelyben 8.550.000 
forint kölcsönt adott havi 10%-os kamatra 2003. május 20-áig. A felek között egyúttal vételi 
jogot biztosító megállapodás is létrejött. E szerződések megkötésének időpontjában az alperes 
által készített szerződés annak benyújtása hiányában az ingatlan-nyilvántartásban széljegyként 
sem szerepelt. Az alperes ellen indított büntetőeljárásban a bíróság az alperes bűnösségét 
közokirat-hamisítás bűntettében megállapította. A büntető ítélet indokolása szerint az alperes által 
benyújtott szerződés - figyelemmel a kölcsönszerződés tartalmára - valótlan adatokat 
tartalmazott. Az alperes az eljárásával megszegte az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény (Inytv.) 26. §-ának (1) és (2) bekezdését, továbbá az ügyvédségről szóló 1998. évi 
XI. törvény (Ütv.) 10. §-ának (1) bekezdését. Ennek értelmében feltétlen, a felek akaratától 
függetlenül 30 napon belül köteles volt az általa szerkesztett adásvételi szerződést a 
földhivatalhoz benyújtani. Ennek elmulasztása jogellenes magatartás volt és azt idézte elő, hogy a 
felperes a saját szerződése megkötésének időpontjában a valóságos és közhiteles helyzetet nem 
ismerhette meg. Ha az alperes nem mulaszt, nem került volna sor az újabb szerződés 
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megkötésére, újabb bűncselekmény elkövetésére. Az alperes tehát közrehatott a kár 
bekövetkezésében, ezért a kárért a többi károkozóval együtt egyetemlegesen felelős.  

Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Az elsőfokú bíróság az ítéletével a 
keresetet elutasította. A határozat indokolása szerint a szerződés benyújtásának elmulasztásával 
az alperes jogellenes magatartást valósított meg. Egyetértve a felperes álláspontjával, kifejtette, 
hogy az Inytv. által előírt határidő az alperest kötötte, az Ütv. 1. §-a, 3. §-ának (2) és (3) 
bekezdése, továbbá a Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III. 1.) MÜK szabályzata 6/4. a.) pontja 
értelmében a mulasztása nem menthető. Ilyen mulasztást megvalósító megbízást nem vállalhatott 
volna, illetve azt fel kellett volna mondania. A törvényi határidő tartalma alatt azonban az alperes 
az általa készített okirat hamis voltáról nem tudhatott, ezért annak benyújtásával bűncselekményt 
sem követhetett volna el. A felróhatóság szempontjából tehát az okirat hamis voltának nincs 
jelentősége.  

Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint azonban az alperes magatartása és a követelt kár között 
okozati összefüggés nem áll fenn. Az alperes eljárása csak távoli, laza összefüggésben áll a 
kárral, aminek bekövetkezése nem is volt előrelátható. Az alperes magatartása nem volt alkalmas 
károkozásra, és nem állapítható meg az sem, hogy a mulasztás teljes bizonyossággal hozzájárult 
annak bekövetkezéséhez.  

Az elsőfokú ítélet ellen a kereset szerint marasztaló ítélet meghozatala érdekében a felperes 
terjesztett elő fellebbezést; az alperes ellenkérelme pedig annak helybenhagyására irányult.  

A másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A jogerős ítélet indokolásában 
kifejtettek szerint az elsőfokú bíróság érdemben helyes döntést hozott. Indokolása azonban a 
jogellenesség kérdésében nem helytálló. Az Inytv. 26. §-ának (4) bekezdésében írtak helyes 
értelmezése szerint a törvény csak az érvényes és hatályos szerződés benyújtására ír elő határidőt, 
tehát hamis szerződés benyújtása a törvény megsértését jelenti. Ebből következően annak 
elmaradása kártérítési felelősséget nem alapozhat meg. Az alperes azonban abban az esetben sem 
lett volna köteles a szerződést 30 napon belüli benyújtására, ha az nem lett volna hamis. Az Inytv. 
25. §-ának (2) bekezdése és 27. §-ának (7) bekezdése értelmében a jogok bejegyzése iránti 
eljárásban az alperes nem ügyfél, hanem jogi képviselő volt. A határidő elmulasztásához fűződő 
jogkövetkezmények pedig az illetékfizetésre kötelezettet terhelték. Az illetékről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény (Itv.) 82. §-ában foglaltak szerint a mulasztási bírság is csak az ügyféllel szemben 
szabható ki. Ügyféli minőség hiányában az alperes és a földhivatal között közigazgatási 
jogviszony sem jött létre, így reá a határidő nem vonatkozott. A fél és a jogi képviselő 
jogviszonyát a Ptk. 474-483. §-ainak a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései szabják 
meg. Az alperes felelőssége esetleges mulasztásáért csak a megbízójával szemben állt fenn, az 
adott esetben azonban a megbízó utasításainak megfelelően járt el. A szerződő felek elfogadták 
az alperesnek az ügyfelek megfelelő jogi védelmét biztosító javaslatát a szerződéses konstrukciót 
illetően, így az okiratban foglaltak ügyleti akarattá váltak volna, ha a megállapodás a tényleges 
tulajdonosok és a vevő között jött volna létre.  

A szerződést kötő felek abban állapodtak meg, hogy a szerződés csak a kölcsön visszafizetésével 
lép hatályba. A szerződés hatálya beálltának függővé tétele a Ptk. 228. §-a által biztosított jog, s 
miután az adott esetben a felfüggesztő feltétel nem következett be, sem az alperes, sem pedig a 
vevő nem sértett volna jogszabályt a 30 napon túli benyújtással, ha a szerződés egyébként 
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érvényes lett volna. Helytálló az elsőfokú bíróságnak az okozati összefüggés hiányára vonatkozó 
álláspontja, e tekintetben azonban a jogellenesség hiánya miatt a további indokolás szükségtelen.  

A jogerős ítélet ellen az alpereseket marasztaló új határozat meghozatala érdekében a felperes 
terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet. Az alperes ellenkérelme a jogerős ítélet hatályában 
tartására irányult.  

A felülvizsgálat kérelem indokolása szerint a jogerős ítélet mind a jogellenesség, mind az okozati 
összefüggés kizártsága tekintetében jogszabálysértő. A jogellenességet illetően az elsőfokú 
bíróság álláspontja felel meg a jogszabályoknak, és téves a másodfokú bíróságnak a megbízás 
általános szabályaira vonatkozó érvelése is. A büntető bíróság ítéletének anyagi jogereje pedig a 
kártérítési perben nem tehető vitássá. E szerint az alperes tudatosan adott jogi tanácsot a határidő 
megszegésére, jogellenes és felróható eljárása bizonyított. Az okozati összefüggés hiányát 
illetően alkalmazott elméleti modell pedig a ténybeli okozatosságot vizsgálja, és szem előtt 
téveszti, hogy ez a módszer csak a releváns okok számbavételét segítő eljárásként létezik, a 
perbeli tényállásra pedig nem alkalmazható. A perben bizonyított tényekből csak az a 
következtetés vonható le, hogy az alperes közvetett módon, károkozó jellegű mulasztásával 
hozzájárult ahhoz, hogy a felperest más személy bűncselekménye által kár érje. A 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségét megszegve megteremtette annak lehetőségét, 
hogy a felperes károsodjon, holott ügyvédi jogállása miatt elvárható volt tőle, hogy előre lássa 
mulasztásának lehetséges következményeit.  

A Pp. 270. §-ának (2) bekezdése értelmében a fél a jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott 
jogerős végzés felülvizsgálatát a Legfelsőbb Bíróságtól jogszabálysértésre hivatkozással kérheti.  

A felülvizsgálati eljárás eredményeként a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a kérelem 
nem alapos, a jogerős ítélet nem sért jogszabályt; indokolását azonban a felülvizsgálati 
kérelemben foglaltakra figyelemmel, az alábbiakkal kell kiegészíteni.  

A felperes a keresetét az alperes jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményt megvalósító, tehát 
jogellenes mulasztására, illetve magatartására alapította. Helytállóan indult ki a másodfokú 
bíróság abból, hogy az elsődlegesen elbírálandó kérdés a szerződés benyújtására vonatkozó 
törvényi határidő jellegének értelmezése. Ezzel kapcsolatban azt kell leszögezni, hogy az Inytv. a 
határidő elmulasztásához ingatlan-nyilvántartási jogkövetkezményt nem fűz. A határidő 
elmulasztása a jogot szerző félnek okozhat az illeték-kiszabás során vagyoni hátrányt, továbbá a 
rangsor elvéből következően teremthet olyan helyzetet, hogy nem, vagy csak korlátozott (terhelt) 
tulajdonjogot szerez. A határidő elmulasztása tehát harmadik személyek vonatkozásában nem 
minősíthető kártérítési felelősséget megalapozó jogellenes magatartásnak. Egyetértett a 
Legfelsőbb Bíróság azzal az állásponttal is, hogy a felfüggesztő feltételhez kötött 
tulajdonszerzésre, valamint a megbízási szerződés tartalmára figyelemmel az alperes akkor járt 
volna el jogellenesen, ha a szerződést a feltétel bekövetkezése előtt, illetve megbízójának 
kifejezett utasítása ellenére benyújtja.  

Téves a felülvizsgálati kérelem indokolásának a büntető bíróság ítéletéhez való kötöttségre 
vonatkozó része is. A Pp. 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmezése során abból 
kell kiindulni, hogy a büntetőügyben eljáró bíróság a terhelt bűnösségét a Büntető 
Törvénykönyvben meghatározott valamely konkrét bűncselekményben állapíthatja meg. A 
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büntetőjogi felelősség pedig akkor áll fenn, ha valamely cselekmény vagy mulasztás kimeríti 
meghatározott törvényi tényállás valamennyi elemét. A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
ellenben csak a törvényi tényállást kitöltő történeti tényállás vonatkozásában tiltja olyan eltérő 
tények megállapítását, amelyek szükségképpen arra a következtetésre vezetnének, hogy a terhelt 
nem követte el a terhére rótt bűncselekményt. Az adott esetben a bíróság az alperes bűnösségét az 
1978. évi IV. törvény (Btk.) 274. § (1) bekezdés c.) pontjába ütköző, és eszerint minősülő 
közokirat-hamisítás bűntettében állapította meg. E bűncselekményt az követő el, aki 
közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltoztatására, vagy 
megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglalnak közokiratba. Nem 
tényállási eleme tehát a bűncselekménynek sem a benyújtási határidő „megszegése”, sem pedig 
az alperes ezzel kapcsolatos magatartásának értékelése, minősítése. Ebben a vonatkozásban tehát 
a polgári ügyben eljáró bíróságot a büntető ítélet tényállása, a büntető bíróság jogértelmezése, 
illetve határozatának az alperes magatartását minősítő indokolása nem kötötte.  

A fenti indokok alapján a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletet a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján 
hatályában fenntartotta.  

 

 

Egy év börtönbüntetésre ítélt – a végrehajtást három évre felfüggesztve – és öt évre eltiltott 
foglalkozása gyakorlásától egy zalaegerszegi ügyvédet kedden a Győri Ítélőtábla hivatali 
befolyással való üzérkedés bűntette miatt. Az ítélet jogerős. 

Egy különösen nagy kárt okozó csalás elkövetője tízmillió forintot ígért az ügyvédnek, ha elintézi 
az enyhébb ítéletet az ügy bírájánál, aki a vádlott elvált felesége. Az összeg akkor járt volna, ha a 
csaló a végrehajtandó szabadságvesztés büntetést elkerüli. Ötmillió forint lett volna az "ára" 
annak, ha az ügyben három év alatti ítélet születik. A megegyezés szerint három évi vagy annál 
súlyosabb szabadságvesztés kiszabása esetén a vádlott a kapott pénzt visszafizette volna. A 
megállapodásról az eljáró bírónőnek nem volt tudomása. 

A pénz átadására kitűzött időben, 2006 szeptemberében az ügyvédi irodában a vádlott átvett egy 
borítékot abban a tudatban, hogy abban pénz van. A boríték azonban nem pénzt tartalmazott, 
hanem papírt. A nyomrögzítő anyagot pedig a rendőrség biztosította. A csalás miatt eljárás alatt 
álló férfi előzetesen ugyanis tájékoztatta a rendőrséget az akcióról. 

A Győri Ítélőtábla súlyosította a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság elsőfokú ítéletét, amely 1 
millió 80 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat és öt évre eltiltotta az ügyvédi foglalkozás 
gyakorlásától. 

Az ügyvédi kamara az elítélt ügyvéd, W. Gy. tagsági viszonyát már 2006-ban megszüntette. 

Melléklet: az ügyvédi munkadíj egyes kérdései 
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A kirendelt bűnügyi védő irattanulmányozásért megállapítható munkadíjának számítására 
vonatkozóan közöl határozatot a Bírósági Határozatok című folyóirat 2009 augusztusi 
száma.  
 
Az emberrablás bűntette és más bűncselekmény miatt T. P. és társai ellen a F. Bíróságon 
büntetőeljárás van folyamatban. 
K. M. III. r. vádlott kirendelt védőjeként eljáró dr. Sz. R. védő a 2008. év szeptember hó 11. 
napján megtartott tárgyaláson a 2008. év szeptember hó 5. napján 9 óra 15 perctől 11 óra 30 
percig terjedő időtartamra, irattanulmányozás folytán felmerült munkadíjának megállapítását 
indítványozta. 
A. F. Bíróság a 2008. év szeptember 11-ei tárgyaláson kihirdetett végzésében a védő részére az 
irattanulmányozásért 9000 forint munkadíjat állapított meg. 
A végzés ellen a védő jelentett be fellebbezést arra hivatkozással, hogy a megállapított munkadíj 
nincs arányban az általa áttanulmányozott iratok mennyiségével, azt magasabb összegben 
indokolt meghatározni. 
A fellebbviteli főügyészség a 2008. év szeptember hó 11. napján tartott tárgyaláson az 
irattanulmányozással kapcsolatos munkadíj megállapítását indítványozó dr. Sz. R. kirendelt védőt 
az elsőfokú bíróság felhívta, hogy jelölje meg az általa áttanulmányozott iratok oldalszámát. 
A védő az áttanulmányozott iratmennyiséget 229 oldalban határozta meg, amely megegyezik az 
irattanulmányozásról e bíróságon kiállított igazolás tartalmával is. 
A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről a 7/2002. (III. 
30.) IM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése rendelkezik. 
A rendelet a kirendelt védő irattanulmányozásáért munkadíj megállapítását teszi lehetővé és 
meghatározza azt a minimum iratmennyiséget, amelynek áttanulmányozása után a védő - 
indítványra és nem hivatalból - a munkadíj megilleti. 
Így a büntetőügy iratainak tanulmányozásáért, minden megkezdett 100 oldal irat után, a kirendelt 
ügyvédi óradíj összege, vagyis 3000 forint illeti meg a kirendelt védőt. 
A rendelet azonban - az áttanulmányozott iratmennyiség nagyságától függetlenül - maximálta az 
irattanulmányozásért adható kirendelt védői munkadíjat. 
Ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj 30-szorosának megfelelő munkadíj 
illeti meg a kirendelt védőt. 
A munkadíj megállapításánál a bíróság azt sem veheti figyelembe, hogy az ügyben hány terhelt 
védelmét látja el a kirendelt védő, az iratokat hány alkalommal tanulmányozza és, hogy az 
irattanulmányozás helyettes útján vagy személyesen történt-e. 
Az áttanulmányozott iratmennyiség oldalszámának meghatározásánál - és így a munkadíj 
megállapítása során - sem vehető figyelembe arról az eljárási cselekményről készült 
jegyzőkönyv, amelyen a védő részt vett, továbbá olyan irat, amelyet a védő készített, vagy 
önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be. 
A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 58. § (4) bekezdés 
alapján az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti kirendelt 
ügyvédi óradíj 2007. év január 1-jétől és jelenleg is 3000 forint. 
Ekként törvényesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor dr. Sz. R. kirendelt védő részére az 
irattanulmányozásért az ügyvédi óradíj háromszorosát, vagyis 9000 forint munkadíjat állapított 
meg. 
A fenti indokokra tekintettel az ítélőtábla a Be. 347. § (4) bekezdésében szabályozott 
tanácsülésen eljárva a bíróság végzését helyes indokainál fogva a Be. 371. § (1) bekezdése 
értelmében helybenhagyta. 
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Melléklet: 

Elektronikus aláírás 

Alapok 

Elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás 

Az elektronikus aláírás hitelesítés szolgáltatás (röviden: hitelesítés szolgáltatás) nyújtása során 
egy hitelesítés szolgáltató úgynevezett tanúsítványt bocsát ki ügyfelei számára.  

Tanúsítványok alapján - többek között - elektronikus aláírás is létrehozható. Az elektronikus 
aláírás elektronikus dokumentumok hitelesítésére alkalmas, egy elektronikusan aláírt 
dokumentumról bebizonyítható, hogy az aláíráshoz tartozó tanúsítvány birtokosa valóban aláírta 
a dokumentumot. Ha valaki elektronikusan aláír egy dokumentumot, az - a 2001. évi XXXV. 
törvény szerint - pontosan olyan jogi következményekkel jár, mintha a saját, kézzel írott 
aláírásával írta volna alá. Elektronikus aláírás elkészítéséhez a tanúsítvány mellett szükség van az 
úgynevezett aláírás-létrehozó adatra is. Az aláírás-létrehozó adatot a tanúsítvány birtokosa - az 
aláíró - őrzi, míg a tanúsítványt a hitelesítés szolgáltató közzéteszi, hogy segítségével mások 
ellenőrizhessék a tanúsítvány segítségével létrehozott aláírásokat. Aláírás ellenőrzése alatt azt 
értjük, amikor valaki - egy számítógépes program segítségével - megvizsgálja, hogy egy adott 
dokumentumot egy adott tanúsítvánnyal írtak-e alá, és megvizsgálja, hogy e tanúsítvány 
érvényes-e. Minden tanúsítvány tartalmazza, hogy mettől meddig érvényes. Ha egy tanúsítvány 
érvényességi ideje lejár, a tanúsítvány érvénytelen lesz. Akkor is érvénytelen lesz a tanúsítvány, 
ha a kibocsátója visszavonja, vagy felfüggeszti. Az érvénytelen tanúsítvány alapján létrehozott 
aláíráshoz nem fűződik semmilyen joghatás, az érvénytelen tanúsítvány alapján aláírt 
dokumentum olyan, mintha azt egyáltalán nem írták volna alá. A törvény megkülönböztet 
fokozott biztonságú elektronikus aláírást, és - a sokkal szigorúbb követelményekkel rendelkező - 
minősített elektronikus aláírást. Magyarországon minősített aláírás csak a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság által nyilvántartásba vett, minősített hitelesítés szolgáltató által kibocsátott, minősített 
tanúsítvány alapján hozható létre, biztonságos aláírás-létrehozó eszköz segítségével.  

Aláírás-létrehozó adat elhelyezése aláírás-létrehozó eszközön  

Valamely tanúsítvány alapján végzett elektronikus aláíráshoz szükséges a tanúsítványhoz tartozó 
aláírás-létrehozó adat. Aki rendelkezik ezzel az aláírás-létrehozó adattal, az létre tud hozni a 
tanúsítványhoz tartozó elektronikus aláírásokat. Ebből következően az aláíró felelőssége az 
aláírás-létrehozó adatot a lehető legjobban megvédeni. Ha az aláírás-létrehozó adatot 
számítógépen tároljuk, akkor más, aki a számítógéphez - közvetlenül, vagy a hálózaton keresztül 
- hozzáfér, lemásolhatja azt. Biztonságosabb megoldás az aláírás-létrehozó adatot külön erre a 
célra kialakított aláírás-létrehozó eszközön (például intelligens kártyán) létrehozni és tárolni. Az 
aláírás-létrehozó eszközök között a törvény megkülönbözteti a biztonságos aláírás-létrehozó 
eszközöket, amelyek biztonságát Magyarországon vagy az Európai Unió más országaiban 
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akkreditált szakértők tanúsítják. Minősített elektronikus aláírás kizárólag biztonságos aláírás-
létrehozó eszközzel hozható létre.  

Időbélyegzés szolgáltatás  

Ha egy dokumentumon időbélyeg szerepel, az bizonyítja, hogy az a dokumentum az időbélyegen 
szereplő időpontban létezett, és azóta nem változott meg. Időbélyegzés szolgáltatás során az 
időbélyegzés szolgáltató időbélyegeket bocsát ki azon dokumentumokra, amelyekre az ügyfelei 
időbélyegeket kérnek. Ha egy dokumentumon elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt 
szerepel, akkor nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot az a személy írta alá, akinek a 
tanúsítványa az aláírásban szerepel, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő 
időpont előtt írta alá, és azóta nem változtatta meg.  

Felhasználási területek 
 
 

Elektronikus cégeljárás 

Az elektronikus cégeljárásban résztvevő felek elektronikus aláírást használva kommunikálnak 
egymással úgy, hogy a bizonyító erejű iratok, dokumentumok elektronikus formában léteznek. 
Az ügyvéd elektronikusan írja alá a kérelmeket, elektronikusan fizeti az eljárási illetéket, és e-
mailen továbbítja az aktát a cégbíróság felé. Az elektronikusan aláírt akták beküldéséről az adott 
szervezet egy elektronikus tértivevényt küld, mely bizonyítja azt, hogy átvette az aktát.  

A cégbíróság belső folyamataiban az APEH, a KSH, a MÁK és a kereskedelmi bankok 
elektronikus aláírással ellátott adatokat szolgáltatnak a cégbíró felé, aki végzését szintén 
elektronikusan aláírva hozza meg. Az elektronikus cégeljárás folyamatába bármely ügyvéd vagy 
vállalati jogász szabadon bekapcsolódhat. Napjainkban számos szervezet jogi képviselője 
elektronikus úton bonyolítja a cégügyeit, és a résztvevők köre folyamatosan bővül.  

Elektronikus számlázás 

A jelenleg érvényben levő jogi szabályozás a számviteli törvénnyel összhangban megengedi az 
elektronikus számviteli bizonylatok létrehozását és azok hosszú távú megőrzését. Ilyen módon 
mind kibocsátói, mind befogadói oldalon lehetőség van a számviteli bizonylatok elektronikus 
kezelésére, jelentős összegeket megtakarítva a papír alapú számlakezeléssel szemben. Jelenleg 
már több nagy és közepes vállalat alkalmazza ezt az eljárást.  

Minősített Archiválás 

A minősített archívum elektronikusan aláírt dokumentumokat tárol hosszú távra, akár évtizedekre 
úgy, hogy azok megőrizzék joghatásukat, azaz bizonyító erejüket. Az archívumban tárolt 
dokumentumok védelmét az adott kor technológiájának megfelelő aláírással és a megfelelő 
titkosítási eljárással lehet biztosítani. A minősített archívum használata minden olyan esetben 
célszerű, ahol a 7/2005. IHM rendeletben meghatározott tárolási feltételeknek kell megfelelni. 
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Így használható pl.: számlák, orvosi akták, kutatási dokumentumok, titkos akták, bizalmas 
dokumentumok tárolására vagy a törvény által előírt hosszú távú megőrzési kötelezettség 
teljesítésére.  

Megbízható információcsere 

Jelen információtechnológiai fejlettség mellett az elektronikus aláírási technológia biztosítja a 
legmagasabb információbiztonsági szintet. Ez vonatkozik a dokumentumok eredetének 
bizonyíthatóságára, az aláírt dokumentumok megfelelő titkosítására, valamint a felek megbízható 
azonosítására bármilyen tranzakcióban (pl.: levélváltás, megrendelés, jelentéstétel, stb.). A 
titkosító kulcs 1024 bites kulcsot használ, melynek feltörése a jelenleg rendelkezésre álló 
informatikai eszközökkel gyakorlatilag lehetetlen.  

Ügyvitel 

Bármely ügyviteli folyamat használhat elektronikus aláírást. Ilyen lehet pl.: az adattovábbítás, az 
iratok és dokumentumok áramlása a szervezeten belül és kívül, a jóváhagyási és engedélyezési 
folyamatok és kérelmek, a hivatalos belső és külső közlemények, értesítések, az adatbázisok 
védelme, a folyamatvezérlés, a beszerzési és a logisztikai folyamatok, továbbá a pénzügyi 
folyamatok (számlák, egyéb bizonylatok kiállítása, befogadása, jóváhagyása), és a hosszú távú 
bizonyító erejű elektronikus dokumentumok archiválása.  

Dokumentum- és iratkezelés 

A dokumentumkezelés bármely életciklusban alkalmazható a dokumentumok keletkezésétől azok 
archiválásáig, minden olyan esetben, ahol egyébként aláírt dokumentumokat használunk. Az 
elektronikusan aláírt dokumentumok tartalma nem változtatható az aláírás érvényessége mellett, 
az aláíró személye és az aláírás megbízható időpontja kétséget kizáróan megállapítható.  

Iratfeldolgozás 

Jellemzően már az iratok érkeztetésekor megtörténik azok digitalizálása és aláírása. Papíralapú 
dokumentumok jogszabályi módon (13/2005. IHM rendelet) átalakíthatóak úgy, hogy a digitális 
változat joghatásában megegyezzen a papíralapú eredetivel. A digitalizálást követően már csak 
elektronikusan áramlanak tovább az aláírt dokumentumok, eredetük bizonyítható, tartalmuk 
titkosítható.  

Portál és egyéb web alapú alkalmazás 

Az elektronikus aláírás használható webszerverek azonosítására is, így egy adott webhelyről 
megállapítható annak "személyazonossága", vagyis megbízhatósága. Portálokon az elektronikus 
aláírással megbízható bejelentkezés és azonosítás eszközölhető, az online tranzakciók 
biztonságos környezetben történnek, a letöltött dokumentumok forrása hiteles. Jellemzően 
önkormányzatok használják elektronikus ügyintézésre, de használják elektronikus 
számlakibocsátó cégek, valamint olyan társaságok is, amelyek web alapú kereskedelmet, 
beszerzést bonyolítanak, illetve jelentéstételi kötelezettséget teljesítenek.  
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Elektronikus üzenetek 

Sokszor problémát jelent az elektronikus üzenetek esetében az, hogy a továbbított dokumentum a 
továbbítás során megváltozik, azt valaki jó vagy rosszhiszeműen megváltoztatja, felhasználja. Az 
elektronikus üzenetek tartalma erős védelmet kap az elektronikus aláírás felhasználásával. 
Egyrészt biztosítható, hogy az aláírt dokumentum a továbbítás során nem változik meg, így 
teljesen mindegy, hogy az elektronikus levelezés milyen csatornán történik (levelezőprogram, 
portál, stb.). Másrészt biztosított a továbbított tartalom védelme titkosítás által.  

Adatszolgáltatás és jelentéstételi kötelezettség teljesítése 

Egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy államigazgatási, illetve magán cégek bizonyos jelentéstételi, 
vagy adatszolgáltatási kötelezettségeiket elektronikus úton teljesítik úgy, hogy azok tartalmát 
elektronikusan aláírva továbbítják. Néhány példa lehet a cégbíróságok felé az éves beszámoló 
letéti kötelezettség teljesítése, bankok számára az MNB és PSZÁF felé történő jelentéstételi 
kötelezettsége, stb.  

Azonosítás 

Az elektronikus aláírási technológia lehetőséget ad egy adott tranzakcióban résztvevő szereplők 
megbízható azonosítására. Ilyen például a kormányzati portál, ahol csak azonosítás után 
kezdeményezhető tranzakció. Számos helyen használják az authentikációs tanúsítványokat a 
helyi számítógépes rendszerbe való belépéshez is. Az authentikációs technológia minden olyan 
esetben indokolt, ahol egy személy, szervezet, vagy egy szervezet nevében eljáró egyén 
megbízható azonosítása szükséges.  

PDF aláírás - dokumentumok egységesítése, nemzetközi szabvány 

Lehetőség van arra, hogy a szabványként elfogadott PDF formátumú elektronikus aláírások 
készüljenek. Ez olyan esetben használatos, ahol a dokumentumok egységesítése egy formátum 
platformra szükséges. Így az elektronikusan aláírt és időpecsételt dokumentum PDF formátumú 
marad. Nagy előnye, hogy a PDF aláírás ellenőrzéséhez nem szükséges egyéb alkalmazás, elég 
az Adobe Acrobat Reader. Miután a PDF nemzetközileg is elfogadott formátum, ezért ez a típusú 
aláírás igen jól használható nemzetközi viszonylatban is. Egyes területeken, mint pl.: az 
elektronikus számlázás, szintén elterjedt a PDF formátum használata.  

Szerződéskötés 

Általános érvénnyel elfogadott bármely szerződés (két vagy többoldalú) aláírása elektronikus 
módon. Ebben az esetben a feleknek nem szükséges személyesen találkozniuk, illetve nem 
szükséges a papíralapú másolatok logisztikai kezelése, a szerződések e-mailen is továbbíthatóak. 
Lehetőség van ún. ellenjegyző aláírás készítésére is. Az aláírt dokumentum minden másolata 
eredetinek tekintendő.  
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Mobil munkatársak 

Az elektronikus aláírás használata igen hasznos olyan esetekben, amikor egymástól fizikailag 
elkülönült egységek, vagy munkatársak dolgoznak úgy, hogy adatokat, szerződéseket, 
megrendelőket továbbítanak egy központi számítógépes hálózat felé. Ilyen lehet egy 
kereskedelmi ügynök, vagy egy területi képviselő, aki jellemzően nem irodában tölti az idejét, de 
fontos számára a hiteles kommunikáció egy adott központtal.  

Logisztika - fuvarlevelek, egyéb okmányok 

Általános érvényű felhasználási terület lehet a logisztikai terület, ahol áruk, termékek, esetleg 
szolgáltatások mozognak jelentős dokumentációt hordozva magukkal. Amennyiben ezek a 
dokumentációk elektronikusan aláírva közlekednek, úgy nem csak az ügyintézési idő rövidül le 
(nem kell várni egy adott dokumentum fizikai megérkezésére), hanem biztosítható a 
dokumentációk bizalmassága is.  

Fogalmak 
 
Aláírás-ellenőrző adat: Olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai nyilvános kulcs), amelyet az 
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot megismerő személy az elektronikus aláírás 
ellenőrzésére használ.  

Az aláírás-ellenőrző adat gyakran szerepel tanúsítványban, amelyben egy hitelesítés szolgáltató 
az elektronikus aláírásával igazolja, hogy az aláírás-ellenőrző adat mely személyhez vagy 
berendezéshez tartozik.  

Aláírás-létrehozó adat: Olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai magánkulcs), amelyet az 
aláíró az elektronikus aláírás létrehozásához használ.  

Álneves tanúsítvány: Akkor nevezünk egy tanúsítványt álneves tanúsítványnak, ha a 
tanúsítványban nem a tanúsítványhoz tartozó felhasználó (aláíró) valódi neve szerepel, hanem 
valamelyik más szöveg. Az elektronikus aláírásról szóló törvény kötelezővé teszi, hogy a 
hitelesítés szolgáltatók álneves tanúsítványokat is bocsássanak ki. Sajnos az álneves 
tanúsítványok jelentősen megnehezítik a többi, nem álneves tanúsítvány használatát is, ugyanis 
az álneves tanúsítványban bármilyen név - akár egy másik személy neve is, akihez a tanúsítvány 
alanyának semmi köze nincsen - előfordulhat. Álneves tanúsítvány esetén sajnos - pusztán a 
tanúsítvány alapján - semmilyen támpontunk nem lehet arról, hogy a tanúsítvány valójában kihez 
is tartozik. Ennek megfelelően sok felhasználó és sok szervezet következetesen visszautasítja az 
álneves tanúsítványok alapján aláírt dokumentumokat.  

FONTOS: Mielőtt egy tanúsítványt elfogadnánk, mindig ellenőrizzük, hogy nem álneves 
tanúsítványról van-e szó! Sajnos a Magyarországon működő hitelesítés szolgáltatók egymástól 
eltérő módon jelölik, hogy a tanúsítvány álneves. Van olyan szolgáltató, amelyik az aláíró nevébe 
(CN) bizonyos speciális karaktereket is behelyez, és ezzel jelöli, hogy álnévről van szó. Olyan 
szolgáltató is van, amelyik a tanúsítvány valamely mezejében jelzi, hogy az aláíró neve (CN) 
nem a valódi nevet tartalmazza, tehát nem szabad rá támaszkodni. 
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Elektronikus aláírás: Elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából 
logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat.  

Elektronikus aláírás ellenőrzése: Az elektronikus dokumentum aláíráskori, illetve 
ellenőrzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró személyének azonosítása a 
dokumentumon szereplő, illetve a hitelesítés-szolgáltató által közzétett aláírás-ellenőrző adat, 
valamint a tanúsítvány felhasználásával.  

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: A fokozott biztonságú elektronikus aláírásokra 
enyhébb jogszabályi előírások vonatkoznak, mint a minősített elektronikus aláírásra. A 
tanúsítvány kibocsátása során kevésbé szigorú ellenőrzés is elegendő és a tanúsítványhoz nem 
feltétlenül szükséges intelligens kártyát vásárolni. Így a fokozott biztonságú elektronikus 
aláíráshoz használható tanúsítványokat a minősített tanúsítványoknál jelentősen kedvezőbb áron 
kínálhatjuk.  

Hitelesítési rend: Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint: "Olyan szabálygyűjtemény, 
amelyben a Szolgáltató valamely tanúsítvány felhasználásának feltételeit írja elő igénybe vevők 
valamely közös biztonsági követelményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott 
alkalmazások számára."  

A hitelesítés szolgáltató minden tanúsítványt valamely hitelesítési rend szerint bocsát ki, és 
szerepelteti azon hitelesítési rend (vagy rendek) azonosítóját (OID-jét) a tanúsítvány Certificate 
Policies mezejében, amelyeknek az adott tanúsítvány megfelel. A hitelesítési rend tartalmazza 
(vagy a szolgáltató szolgáltatási szabályzatában meghivatkozza), hogy az adott hitelesítési 
rendnek megfelelő tanúsítványokat pontosan milyen módon kell ellenőrizni. A szolgáltatók csak 
akkor vállalnak felelősséget a tanúsítvány felhasználásáért, ha azt ellenőrzéskor a megfelelő 
hitelesítési rend szerint ellenőrizték.  

A hitelesítési rend (Certificate Policy) korábbi elnevezése tanúsítvány típus.  

Hitelesítő egység: A hitelesítés szolgáltató rendszerének egy egysége, amely tanúsítványok 
aláírását végzi. Egy hitelesítő egységhez mindig egy aláírókulcs tartozik. A Magyarországon 
működő hitelesítés szolgáltatók mind több hitelesítő egységet működtetnek, ugyanis a 
jogszabályok előírják, hogy a minősített tanúsítványok kibocsátására használt magánkulcsot (és 
így az őt magába foglaló hitelesítő egységet) más célra (például fokozott biztonságú 
tanúsítványok kibocsátására) nem használhatják.  

Időbélyegzési rend: Olyan szabálygyűjtemény, amelyben a Szolgáltató az általa kibocsátott 
időbélyegzők felhasználásának feltételeit írja elő igénybe vevők valamely közös biztonsági 
követelményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott alkalmazások számára.  

Legfelső szintű hitelesítés szolgáltató, root hitelesítés szolgáltató: A nyilvános kulcsú 
infrastruktúrában a felhasználók a hitelesítés szolgáltatók által kibocsátott tanúsítványok alapján 
ellenőrizhetik egymás, illetve más hitelesítés szolgáltatók tanúsítványait. Akinek van 
tanúsítványa, azzal biztonságosan (például titkosan vagy hitelesen, akár elektronikusan aláírva) 
kommunikálhatnak. Mindezt anélkül tehetik, hogy előzetesen közös titkos kulcsban állapodtak 
volna meg.  
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Ahhoz, hogy valaki tanúsítványokat ellenőrizhessen, meg kell, hogy bízzon legalább egy 
hitelesítés szolgáltatóban. Ezáltal elfogadja azon hitelesítés szolgáltató által kibocsátott 
tanúsítványokat, valamint elfogadja az azon hitelesítés szolgáltató által felülhitelesített hitelesítés 
szolgáltatókat és az azok által kibocsátott tanúsítványokat is.  

Ez a hitelesítés szolgáltató, amelyiknek a kulcsára a felhasználó minden ellenőrzést visszavezet, 
az ún. legfelső szintű vagy root hitelesítés szolgáltató. A root hitelesítés szolgáltató kulcsát nem 
lehetséges a nyilvános kulcsú infrastruktúra segítségével ellenőrizni, így ahhoz a felhasználó más 
módon kell, hogy hozzájusson. (A legtöbb szoftver - például a Windows - eleve tartalmazza 
bizonyos legfelsőbb szintű hitelesítés szolgáltatók nyilvános kulcsait.) Ha a root hitelesítés 
szolgáltató kulcsa kompromittálódik, azt nem lehet a nyilvános kulcsú infrastruktúrán belül 
közzétenni, erre más megoldást- például a médiát - kell választani.  

Minősített elektronikus aláírás: A minősített elektronikus aláírás a legszigorúbb biztonsági 
követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás. Minősített elektronikus aláírás létrehozásához 
minősített tanúsítvány szükséges, valamint az aláírást-létrehozó adatot biztonságos aláírás-
létrehozó eszközön kell tárolni, és az aláírást ezen eszköz segítségével kell létrehozni. Bizonyos 
szolgáltatások igénybevételéhez minősített elektronikus aláírásra van szükség.  

Nyilvános kulcs: A nyilvános kulcsú infrastruktúra minden szereplője két kulccsal rendelkezik: 
titkos kulccsal és nyilvános kulccsal. A titkos kulcsát mindenki titkokban tartja (esetleg például 
intelligens kártyával is védi), míg a nyilvános kulcsát nyilvánosságra hozza. A nyilvános kulcsot 
általában tanúsítvány formájában hozzák nyilvánosságra. A tanúsítvány azt jelenti, hogy egy ún. 
hitelesítés szolgáltató elektronikus aláírással látja el, így a nyilvános kulcs hitelességét, 
sértetlenségét bárki ellenőrizheti.  

A nyilvános kulcs segítségével bárki ellenőrizheti azon aláírásokat, amelyeket a titkos kulcs 
segítségével hoztak létre. Más alkalmazásokban a nyilvános kulcs segítségével titkosított üzenet 
küldhető, amelyet csak a titkos kulcs birtokosa tud dekódolni.  

Online tanúsítvány-állapot (OCSP) szolgáltatás: Az online tanúsítvány-állapot szolgáltatás 
(OCSP) segítségével az összes tanúsítvány aktuális visszavonási állapota lekérdezhető. A 
lekérdezés azonnali, hiteles választ ad egy tanúsítvány állapotáról. E szolgáltatás segítségével 
állapítható meg egy tanúsítvány visszavonási állapota a leggyorsabb és legbiztonságosabb 
módon. A tanúsítvány-állapot válasz hitelessége később is ellenőrizhető, így e válaszok 
bizonyítékként is felhasználhatóak.  

Az OCSP szolgáltatás a leghatékonyabb módja egy tanúsítvány visszavonási állapota 
lekérdezésének. Míg a hagyományos visszavonási listák (CRL-ek) esetében egy aláírás 
érvényességét leghamarabb csak a következő visszavonási lista közzététele után (azaz akár 
napokkal az aláírás időpontja után) lehet bizonyítani, addig az OCSP esetében azonnali, hiteles 
válasz érkezik, amely csatolható az aláírt dokumentumhoz.  

Regisztráció: Az az eljárás, amely során a hitelesítés szolgáltató megállapítja egy felhasználó 
(vagy aláíró) személyazonosságát, összegyűjti és ellenőrzi azon adatokat, amelyeket a 
későbbiekben nyilvántart róla, illetve a tanúsítványában szerepeltet. A regisztráció során 
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összegyűjtött információkat az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint a hitelesítés 
szolgáltatónak a tanúsítvány lejárta után 10 évig meg kell őriznie.  

Bizonyos esetekben a hitelesítés szolgáltató munkatársának személyesen találkoznia kell a 
felhasználóval (aláíróval), hogy személyesen azonosíthassa valamely igazolványa alapján. 
Minősített tanúsítványok kibocsátásához jogszabály teszi kötelezővé a személyes regisztrációt, de 
a hitelesítés szolgáltató is dönthet úgy, hogy bizonyos típusú tanúsítványokat kizárólag személyes 
regisztráció során bocsát ki. Mivel a tanúsítványból megállapítható, hogy személyes regisztráció 
során bocsátották ki, az ilyen tanúsítványokban mások várhatóan jobban megbíznak. Bizonyos 
felhasználók illetve szervezetek kikötik, hogy kizárólag személyes regisztráció során kibocsátott 
tanúsítványt fogadnak el.  

Tanúsítvány felfüggesztése: Ha egy tanúsítványt felfüggesztenek, éppúgy érvénytelenné válik, 
mintha visszavonták volna. Egyetlen különbség, hogy a felfüggesztett tanúsítványok újra 
érvényessé tehetőek, ha visszaállítják őket.  

Tanúsítvány visszavonása: Ha egy tanúsítványt visszavonnak, érvénytelenné válik, és soha 
többet nem tehető érvényessé. Az érvénytelen tanúsítványokat várhatóan senki nem fogja 
elfogadni. Amint egy elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványt visszavonnak, a hitelesítés 
szolgáltató ezt (visszavonási listán illetve OCSP segítségével) közzéteszi, és e tanúsítvány 
alapján ezen túl nem lehet érvényes dokumentumokat aláírni. (A korábban aláírt dokumentumok 
érvényességét a visszavonás nem érinti.)  

A tanúsítványokat általában akkor vonják vissza, ha a hozzájuk tartozó titkos kulcs (például 
aláírás létrehozó adat) illetéktelen kezekbe került.  

Tanúsítvány visszavonási lista (Certificate Revocation List, CRL): Valamely okból 
felfüggesztett vagy visszavont, azaz érvénytelenített tanúsítványok azonosítóit tartalmazó 
elektronikus lista, amelyet a hitelesítés-szolgáltató bocsát ki. A CRL alapú ellenőrzésnél sokkal 
gyorsabb módja egy tanúsítvány ellenőrzésének az OCSP szolgáltatás használata.  

Titkos kulcs, magánkulcs, aláíró kulcs: A nyilvános kulcsú infrastruktúra minden szereplője 
két kulccsal rendelkezik: titkos kulccsal (vagy magánkulccsal) és nyilvános kulccsal. A titkos 
kulcsát mindenki titkokban tartja (esetleg például intelligens kártyával is védi), míg a nyilvános 
kulcsát - például tanúsítvány formájában - nyilvánosságra hozza. A titkos kulcs szolgálhat 
például elektronikus aláírás létrehozására (ez esetben aláíró kulcsnak hívjuk) vagy titkosított 
üzenetek visszafejtésére.  

Titkos kulcs kompromittálódása: Kompromittálódása alatt azt értjük, ha a titkos kulcs valami 
miatt illetéktelen kezekbe kerül, vagy feltételezhető, hogy illetéktelen kezekbe került. Ilyenkor a 
kulcsot birtokló illetéktelen személy visszaélhet a kulccsal és a tanúsítvánnyal: például, 
elektronikus aláírást hozhat létre a tanúsítványhoz tartozó felhasználó nevében.  

Kompromittálódás esetén haladéktalanul értesíteni kell a titkos kulcshoz tartozó tanúsítványt 
kibocsátó hitelesítés szolgáltatót, aki visszavonási listán illetve OCSP segítségével közzéteszi, 
hogy a tanúsítvány e pillanattól fogva érvénytelen.  
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Tranzakciós limit: Azon értékhatár, ameddig a minősített tanúsítvány használható. Az ezen 
értékhatár feletti (anyagi, erkölcsi, eszmei stb.) értékű dokumentumok aláírására az adott 
tanúsítvány nem alkalmas. Amennyiben a tanúsítvánnyal ezen értékhatár feletti értékű 
dokumentumot írtak alá, akkor az aláírás nem érvényes. Egyéb elnevezései: pénzügyi tranzakicós 
korlát, ügyleti érték, egy alkalommal vállalható kötelezettség legmagasabb mértéke.  

Tájékoztató 
  
A Magyar Ügyvédi Kamara az elektronikus cégeljárásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően (lásd: Igazságügyi Minisztérium honlapján közölt, az elektronikus cégeljárásra 
vonatkozó jogszabályokat) elkészítette az "Elektronikus cégeljárás alkalmazásához" szükséges 
szabályzatot (továbbiakban Szabályzat), mely meghatározza azokat a követelményeket, melyeket 
az elektronikus cégeljárásban résztvevő egyéni ügyvédeknek vagy ügyvédi iroda név szerint 
megjelölt tagjának teljesíteni kell. 
  
A Szabályzat szerint az ügyvéd a Hírközlési Felügyelet működési engedélyével rendelkező 
Minősített Hitelesítés Szolgáltatókkal köthet szerződést az elektronikus aláírás hitelességét 
bizonyító Tanúsítvány megszerzésére. 
  
A Magyar Ügyvédi Kamara feladatkörébe tartozik annak vizsgálata, hogy az elektronikus aláírást 
biztosító alkalmazás megfeleljen az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálat 
honlapján (www.irm.hu) megjelölt informatikai követelményeknek. 
  
A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján folyamatos tájékoztatást adunk azokról a Minősített 
Hitelesítés Szolgáltatókról, melyek a fenti követelményeknek eleget tesznek. 
  
Az elektronikus cégeljárásban való részvételhez szükséges engedély megszerzésének módja: 
  
1. Az ügyvéd kiválasztja a Szolgáltatót. 
  
2. Az ügyvéd az általa kiválasztott és az IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálat 
követelményeinek megfelelő Minősített Hitelesítés Szolgáltatóval Egyéni szerződést köt.  
  
3. Az elektronikus cégeljárásban az a bejegyzett ügyvéd vehet részt, aki rendelkezik a 
Szabályzatban meghatározott műszaki feltételekkel. E feltételeket az általa kiválasztott Minősített 
Hitelesítés Szolgáltató fogja igazolni. 
 
Az ügyvéd és a Minősített Hitelesítés Szolgáltatóval kötött szerződés rendelkezik az elektronikus 
tanúsítvány kibocsátását esetlegesen meghaladó szolgáltatások tartalmáról (pl.: az ügyvéd 
támogatást kér az informatikai tevékenység végrehajtásában), a pénzügyi feltételekről, 
figyelembe véve azokat a kötelezettségeket, melyeket a Minősített Hitelesítés Szolgáltató az 
elektronikus aláírás hitelesítés IM Cégnyilvántartó és Céginformációs Szolgálat 
követelményeinek való maradéktalan megfelelés érdekében a Magyar Ügyvédi Kamarával kötött 
Keretszerződésben vállalt. 
  
4. A Szolgáltató által kiállított "Igazolást" az ügyvéd a megyei/budapesti kamarának bemutatja.  
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5. A megyei/budapesti kamara az elektronikus cégeljárásban való részvételre jogosító 
"Engedélyt" a kérelmező ügyvéd számára kiadja.  
  
6. Ezen "Engedély" bemutatása után a Szolgáltató a rendszerhez való hozzáférést biztosító 
kártyát az ügyvédnek átadja.  
  
7. A Szolgáltató az ügyvéd által bemutatott "Engedély" alapján kezdi meg a tényleges hitelesítés 
szolgáltatást. Erről a Szolgáltató egyidejűleg a területileg illetékes kamarát és a Magyar Ügyvédi 
Kamarát is tájékoztatja. 
 
A Budapesti Ügyvédi Kamara telefonon és elektronikus levélben ad tájékoztatást az 
érdeklődőknek: 
Telefon: 06-1-353-0155 
E-mail: igazolas@bpbar.hu 
Az elektronikus cégeljárásban való részvétel technikai feltételei 
  
Lásd: "Szabályzat az elektronikus cégeljárás alkalmazásához" című  Magyar Ügyvédi Kamarai 
Szabályzat "Az elektronikus cégeljárásban való részvétel technikai feltételei" című szakaszát. 
  
Az elektronikus cégeljárásban használatos nyomtatvány ismertetése 
  
Igazolás (az elektronikus cégeljárásra való technikai alkalmasságról): 
  
Az Igazolást az ügyvéd által választott Hitelesítés Szolgáltató bocsátja ki annak igazolására, 
hogy az ügyvéd rendelkezik mindazzal a technikai feltétellel, mely az elektronikus cégeljárásban 
való részvételhez elengedhetetlenül szükséges.  
  
Az ügyvéd ezt az Igazolást nyújtja be a területileg illetékes (megyei/budapesti) kamarához, mint 
kérelmet az elektronikus cégeljárásban való részvételhez.  
  
Az Igazolás egyes mezői a következők szerint értelmezendők: 

  
Hitelesítés szolgáltató neve: A Magyar Ügyvédi Kamara által jóváhagyott Hitelesítés 
Szolgáltatók közül az ügyvéd által kiválasztott szolgáltató. 
  
Kapcsolattartó neve: A Hitelesítés Szolgáltatónál a Kamarával kapcsolatot tartó kijelölt 
személy neve. 
 Kapcsolattartó postacíme: A Szolgáltató kapcsolattartójának levelezési címe. 
 Kapcsolattartó telefonszáma: A Szolgáltató kapcsolattartójának telefonszáma. 
 Kapcsolattartó e-mail címe: A Szolgáltató kapcsolattartójának elektronikus levelezési címe. 
  
Ügyvéd neve: Az elektronikus cégeljárásba bekapcsolódni szándékozó ügyvéd neve. 
 Ügyvéd lajstromszáma: Az elektronikus cégeljárásba bekapcsolódni szándékozó ügyvéd  
kamarai lajstromszáma. 
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Melléklet: 
 
EGYSÉGES SZABÁLYZAT /Hatályban: 2008.07.31.) 
 
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok 
teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére 
 
A SZABÁLYZAT CÉLJA 
1. A Szabályzat célja, hogy az ügyvédek, ügyvédi irodák tagjai (a továbbiakban: ügyvédek), 
továbbá azok alkalmazottai a tevékenységükkel összefüggésben, az arra vonatkozó jogszabályok 
megtartásával eleget tudjanak tenni a pénzmosás megel&zésér&l és megakadályozásáról 
rendelkez& 
hatályos jogszabályoknak. A szabályzat célja továbbá, hogy az érintettek képesek legyenek 
felismerni azokat a szokatlan eseteket, melyek a Pmt. hatálya alá tartoznak és ismerjék az ezen 
esetekben végzend& feladataikat, kötelezettségeiket, jogaikat. 
 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
2. A Szabályzat kiterjed minden ügyvédre, aki ügyvédi tevékenységét ügyvédként vagy egytagú 
ügyvédi irodai formában gyakorolja (a továbbiakban: Ügyvéd), valamint az Ügyvéd ezen 
szabályzatban meghatározott kötelezettsége teljesítésére a Szabályzatban meghatározott keretek 
között igénybevett alkalmazottjára, ideértve az alkalmazott ügyvédet és ügyvédjelöltet is (a 
továbbiakban: Alkalmazott). A Szabályzatot alkalmazni kell arra az európai közösségi jogászra 
is, 
aki Magyarországon ügyvédi tevékenységet névjegyzékbe vétel mellett végez. 
3. A Pmt.-ben illetve a jelen Szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítási és bejelentési 
kötelezettség az Ügyvédet / a 4. pontban írt kivétellel / akkor terheli, ha 
a) pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi, vagy 
b) a következ& jogügyletek el&készítésével és végrehajtásával összefüggésben végez az Ütv. 5. 
§ (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységet: 
ba) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lév& vagyonrész (részesedés) 
vétele, eladása, 
bb) ingatlan vétele, eladása, 
bc) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, m3ködtetése, megsz3nése2. 
1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel&zésér&l és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.) 33. § (1) bekezdése szerint az e törvényben meghatározott kötelezettségek 
körébe tartozó 
feladatok teljesítésére az Ügyvédnek min&sül& ügyvéd köteles bels& szabályzatot (a 
továbbiakban: Szabályzat) 
készíteni. A Pmt. 38. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy az egyéni ügyvédek és az 
egyszemélyes iroda részére a 
Magyar Ügyvédi Kamara egységes szabályzatot készít, amely az egyéni ügyvéd és az 
egyszemélyes iroda tekintetében 
a 33. §-ban foglalt bels& szabályzatnak min&sül. Az egységes szabályzatot az igazságügyért 
felel&s miniszter hagyja 
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jóvá. A többszemélyes ügyvédi iroda és más iroda maga köteles szabályzatot készíteni, amelyet a 
területi kamara hagy 
jóvá. A Pmt. 33. § (3) bekezdése szerint az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv (ez 
ügyvéd esetében a 
területi kamara) a szabályzat kidolgozásához nem kötelez& jelleg3 ajánlásként - a pénzügyi 
információs egységként 
m3köd& hatósággal együttm3ködve, a miniszter egyetértésével - mintaszabályzatokat bocsát 
rendelkezésre (a 
továbbiakban: Mintaszabályzat). A Pmt. 38. § (2) bekezdése értelmében a Magyar Ügyvédi 
Kamara a 33. § (3) 
bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésére mintaszabályzatot bocsát rendelkezésre, 
amelyet az igazságügyért 
felel&s miniszter hagy jóvá. 
2 
4. A Pmt.-ben és a jelen Szabályzatban el&írt kötelezettség az Ügyvédet nem terheli, ha 
a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény 
büntet&eljárásban történ& védelem, illetve bíróság el&tti képviselet / ide nem értve a 
cégbírósági eljárásban történ& képviseletet / el&készítése, ellátása során, vagy ellátását 
követ&en utóbb és azzal összefüggésben jutott tudomására, 
b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény az a) 
pontban írt képviselet, védelem ellátásának, vagy az eljárás megindításának a 
szükségességével összefüggésben végzett jogi tanácsadás során jutott a tudomására3. 
5. Ha az Ügyvédnek a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítási- és bejelentési kötelezettsége 
fennáll, az alábbi feladatokat köteles elvégezni: 
a) az ügyfél és szükség esetén a tényleges tulajdonos azonosítása (13-15. pont), 
b) a személyazonosság igazoló ellen&rzése (17-22. pont), 
c) az ügylet azonosítása (23. pont), 
d) az ügyleti kapcsolat figyelemmel kísérése, az adatváltozások rögzítése (24. pont), 
e) bejelentési kötelezettség teljesítése (33-36. pont), 
f) az ügyfél-átvilágítás során keletkezett dokumentumok és adatok meg&rzése (43-46. pont). 
5.1. Az ügyfél-azonosítást és az igazoló ellen&rzést a 13.1. és 22. pontban írt id&pontban kell 
elvégezni. 
5.2. Az ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség azt az ügyvédet terheli, aki a megbízást 
elfogadja. Társügyintézés esetén a megbízást elfogadó ügyvédnek azt kell tekinteni, aki a 
megbízást els&ként aláírta, kétség esetén, aki az els&helyi aláíró. A társügyintéz& ügyvédnek 
ellen&riznie kell, hogy az átvilágítás megtörtént. 
5.3. A jelen Szabályzat alkalmazása körében 
a) ügyleti megbízás4 az ügyvéd és ügyfele között létrejött eseti megbízás, 
b) üzleti kapcsolat5 az ügyvéd és ügyfele között létrejött tartós megbízás. 
A PÉNZMOSÁSRA VAGY A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁRA UTALÓ 
ADATOK, TÉNYEK, 
KÖRÜLMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSAKOR FIGYELEMBE VEENDF SZEMPONTOK 
6. A jelen szabályzat alkalmazásában „pénzmosás” a következ& magatartás, amennyiben azt 
szándékosan követik el: 
a) vagyontárgy, vagyon cseréje, átváltása vagy átruházása, annak tudatában, hogy a vagyontárgy 
b3nöz&i tevékenységb&l vagy abban való részvételb&l származik, azon céllal, hogy eltitkolja 
vagy leplezze a vagyontárgy jogellenes származását, vagy segítséget nyújtson a cselekmény 
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elkövetésében résztvev& bármely személynek abban, hogy cselekménye jogi következményei 
alól kibújjon, 
b) vagyontárgy, vagyon valódi jellegének, forrásának, elhelyezkedésének, elrendezésének, 
mozgásának, a hozzá f3z&d& jogoknak vagy tulajdonjognak az eltitkolása vagy leplezése, 
annak tudatában, vagy gondatlanságból történ& nem ismeretében, hogy az említett 
vagyontárgy b3nöz&i tevékenységb&l vagy abban való részvételb&l származik, 
c) vagyontárgy, vagyon megszerzése, birtoklása vagy használata, az átvétel id&pontjában annak 
tudatában, vagy gondatlanságból történ& nem ismeretében, hogy az ilyen vagyontárgy b3nöz&i 
tevékenységb&l vagy abban való részvételb&l származik, 
2 Pmt. 36. § (1) bek. 
3 Pmt. 36. § (3) bek. 
4 Pmt. 3. § u) pont 
5 Pmt. 3. § v) pont 
3 
d) vagyontárggyal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végzése, vagy pénzügyi 
szolgáltatást igénybe vétele annak tudatában, vagy gondatlanságból történ& nem ismeretében, 
hogy az ilyen vagyontárgy b3nöz&i tevékenységb&l vagy abban való részvételb&l származik, 
e) a fenti bekezdésekben említett bármelyik tevékenységek elkövetésében való részvétel, 
elkövetésére való szövetkezés, elkövetésének megkísérlése, valamint elkövetésének 
támogatása, pártolása, el&segítése és ajánlása6. 
7. Pénzmosásnak kell tekinteni, még azt is, ha a pénzmosásra kerül& vagyontárgyat létrehozó 
tevékenységet valamely más tagállam területén vagy egy harmadik ország területén követték el. 
8. A fenti cselekmények alkotóelemeként megkívánt ismeretre, szándékra vagy célzatra az 
objektív 
ténybeli körülményekb&l lehet következtetni, amelyek részletezését a 12. pont tartalmazza. 
9. A 6.-8. pont alkalmazása során 
a) „vagyontárgy”: mindenfajta vagyontárgy, legyen az anyagi vagy nem anyagi, ingó vagy 
ingatlan, testi vagy eszmei, továbbá mindazon jogcím vagy eszköz, amely bizonyítja az ilyen 
vagyontárgyakban megtestesült jogcímet vagy érdekeltséget, 
b) „b3nöz&i tevékenység”: az a jogsértés, amelyet a Bécsi Egyezmény7 3. cikke (1) 
bekezdésének 
a) pontja8 meghatároz, valamint minden olyan cselekmény, amelyet Magyarországon vagy 
bármely más tagállamban szabadságvesztéssel büntetend& b3ncselekménynek meghatároznak. 
10. A jelen szabályzat alkalmazásában „terrorizmus finanszírozása” pénzeszközök bármely, 
közvetlen vagy közvetett módon történ& rendelkezésre bocsátása vagy gy3jtése azzal a 
szándékkal 
vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy részben a Btk. 261. §-ában írt terrorcselekmény9 
elkövetésére fogják felhasználni. 
11. A 10. pontban említett cselekmények tényállási elemeként megkívánt ismeretre, szándékra 
vagy 
célzatra az objektív ténybeli körülményekb&l lehet következtetni. 
12. A 6. és 10. pontban írt cselekmény felismeréséhez vezet&, a 8. illetve a 11. pontban írt 
körülmények különösen: 
12.1. A pénzmosás megel&zésér&l és megakadályozásáról szóló törvény a bejelentés 
megtételekor nem követeli meg, hogy a szokatlan ügylet alapján a pénzmosásra alapos 
6 Vö.: Btk. 303.-303/C. § 
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7 Lásd: az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott 
forgalmazása elleni, 
1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetésér&l szóló 1998. évi L. törvény 
8 3. cikk 1 bek. a) pont: (i) Bármely kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak az 1961. évi 
Egyezmény, a módosított 
1961. évi Egyezmény vagy az 1971. évi Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes el&állítása, 
gyártása, kivonása, 
készítése, eladásra felkínálása, terjesztése, bármilyen feltételek melletti szállítása, az ezzel való 
ügynökösködés, 
szállítmányozás, tranzit szállítmányozás, fuvarozás, behozatal vagy kivitel, (ii) az ópiummák, a 
kokacserje vagy a 
kannabisz növény kábítószerek el&állítása céljából, az 1961. évi Egyezmény és a módosított 
1961. évi Egyezmény 
rendelkezéseivel ellentétes termesztése, (iii) bármely kábítószer vagy pszichotrop anyag 
birtoklását vagy vásárlása az (i) 
alpontban felsorolt tevékenységek valamelyikének gyakorlása céljából, (iv) berendezések, 
felszerelések vagy az I. és a 
II. Jegyzékben felsorolt anyagok el&állítása, szállítása vagy terjesztése, annak tudatában, hogy 
azokat kábítószerek vagy 
pszichotrop anyagok jogellenes termesztésében, el&állításában vagy gyártásában használják, 
illet&leg arra szánják, (v) a 
fenti (i), (ii), (iii) vagy (iv) alpontokban felsorolt b3ncselekmények valamelyikének szervezése, 
irányítása vagy 
finanszírozása. 
9 Btk. 261. § (1) Aki abból a célból, hogy a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet 
arra kényszerítsen, 
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy elt3rjön, b) a lakosságot megfélemlítse, c) más állam 
alkotmányos, társadalmi 
vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illet&leg nemzetközi szervezet 
m3ködését megzavarja, a (9) 
bekezdésben meghatározott személy elleni er&szakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel 
kapcsolatos b3ncselekményt 
követ el, b3ntett miatt tíz évt&l tizenöt évig terjed&, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel 
büntetend&. (2) Az (1) 
bekezdés szerint büntetend&, aki az a) pontban meghatározott célból jelent&s anyagi javakat 
kerít hatalmába, és azok 
sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy nemzetközi szervezethez intézett 
követelés teljesítését&l 
teszi függ&vé. 
4 
okkal lehessen következtetni, így nem szükséges az sem, hogy a büntet& eljáráshoz 
megkövetelt bizonyosság fennálljon a szokatlan körülmény kapcsán. Ebben a körben az 
ügyvédnek a megbízás ellátásához szükséges mértéken túl, további tájékozódó, adatgy3jt& 
munkát végezni szükségtelen. Amennyiben azonban a pontban körülírt valamely gyanúok 
fennáll, célszer3 a megbízás (tényvázlat) felvételénél azok tisztázása. 
12.2. A társaságok alapításával, m3ködtetésével kapcsolatosan figyelembe veend& szempontok 
különösen: 
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a) a társaság alapítására vagy részesedés megvásárlására és ezzel együtt vezet& 
tisztségvisel&i feladatok ellátására vonatkozó ajánlat olyan személyek részér&l, akik 
láthatóan alkalmatlanok a társaság vezetésére, 
b) a társaság alapítása vagy részesedés vásárlása és ezekkel együtt vezet& tisztségvisel& 
feladat vállalása olyan személyek részér&l, akik felismerhet&en kívülállók 
irányításával, kívülállók döntéseinek megfelel&en járnak el (pl. elkísérik a 
megbeszélésekre, helyette nyilatkoznak, vagy a fenti személy pusztán az aláíráskor 
jelenik meg, stb.), 
c) a társaságot alapítani kívánó személy a társasági formán, esetleg a székhelyen és a 
vezet& tisztségvisel& megjelölésén kívül egyéb információval a jöv&beni m3ködésr&l 
nem rendelkezik, különösen nem tudja megjelölni a társaság m3ködési körét, kivéve a 
kényszervállalkozók bizonytalanságait, 
d) amennyiben nyilvánvaló, hogy a társaság alapításával igazolt székhelyen jogszabály 
szerinti tényleges tevékenységet nem kívánnak folytatni, vagy m3köd& társaság 
bejegyzett címein tevékenységet nem folytat, így különösen, ha / az Ügyvéd által 
nyújtható székhely-szolgáltatás kivételével / az ügyvédet kérik meg, hogy székhely 
megjelöléshez irodáját, mint postacímet bocsássa rendelkezésre; 
e) tartós megbízás esetén a társaság m3ködése során fontos kérdésekben nem a vezet& 
tisztségvisel&, hanem a társasággal jogviszonyban nem álló személy dönt érdemben, 
f) az alapítók az induló t&ke pénzbeli részét vagy részesedést vásárló az ellenszolgáltatást 
nem honos országából, hanem harmadik, különösen OECD-n kívüli országból 
biztosítják anélkül, hogy annak különös okát adnák, 
g) a korábban bejegyzett, de tartósan nem m3köd& veszteséges cégek felvásárlása 
nyilvánvalóban m3ködtetési cél nélkül, 
h) a társaság m3ködése során pénzmosási kérdésekben nemzetközileg nem együttm3köd& 
országtól minden el&zetes üzleti kapcsolat nélkül igen kedvez&, ügynöki, közvetít& 
keresked&i ajánlat érkezik. 
12.3. Ingatlan adásvételével kapcsolatosan figyelembe veend& körülmények különösen: 
a) az eladó vagy a vev& elfogadható magyarázat nélkül a készpénzfizetéshez ragaszkodik, 
b) az ingatlan vételár minden különösebb indok nélkül vagy anélkül, hogy valamelyik felet 
az ajándékozás szándéka vezetné, felt3n&en eltér / magasabb / a helyben szokásos 
közismert ártól, 
c) a felek lakcíme, tartózkodási helye és az ingatlan fekvése az ügyvédi irodájától távol 
fekszik, és az ügyvédválasztásnak semmilyen különös indoka nincs (pl. az ügyvéd 
korábban valamely fél megbízásából már eljárt), 
d) ugyanazon ingatlan kapcsán egymást követ& adás-vételek során indokolatlanul 
jelent&sen változik az ingatlan vételára. 
12.4. A letéttel kapcsolatosan figyelembe veend& körülmények különösen: 
a) a letétb&l felszabadított pénzösszeg engedményezése kívülálló részére minden 
különösebb indok nélkül, 
5 
b) a letét készpénzben való elhelyezése, amennyiben azt nem bankszámláról vették fel, 
vagy ha az ügyvéd a letétkezelési szabályzat tiltása ellenére a letétet nem konkrét, hanem 
általánosan megfogalmazott céllal fogadta el. 
AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS BELSF ELJÁRÁSI RENDJE 
Az ügyfél azonosítása 
13. Az ügyfél-átvilágítás els& lépése az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítése, amelyet az 
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Ügyvéd a megbízás teljesítéséhez szükséges megfelel& dokumentumok, illetve azonosító 
okmányok felmutatása alapján végez el. Az ügyfél-azonosítás a 15. pontban meghatározott 
adatok 
írásbeli rögzítése10. Az ügyfél-azonosítást minden esetben el kell végezni, akkor is, ha a jelen 
Szabályzat 6-12. pontjában írt utaló körülményt az Ügyvéd nem észlel. E szabály alkalmazásában 
ügyfél az a személy, aki az Ügyvéddel a 3. pontban megjelölt szolgáltatás igénybevételére 
írásbeli 
szerz&dést köt, illetve az Ügyvéd részére megbízást ad11. 
13.1. Az Ügyvéd az ügyfél-azonosítást a megbízás (tényvázlat) felvételekor, azaz a megbízási 
szerz&dés létrejötte el&tt, tartós megbízás esetén a tartós megbízás elfogadásakor köteles 
elvégezni. 
13.2. Amennyiben azonos ügyfél a 3. pontban meghatározott ügyletek képviseletére ismételt 
megbízást ad, az azonosítást elvégezni nem kell, azonban az Ügyvéd köteles az 
adatváltozásokat ellen&rizni és az azonosítási lapra az esetleges változásokat, azok kezd& 
id&pontjával feltüntetni. 
13.3. Ha az ügyfél illetve törvényes képvisel&je nem személyesen jár el, az ügyfélen kívül 
annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képvisel&t (a továbbiakban 
együtt: Ügyfél) is azonosítani kell. Korlátozottan cselekv&képes illetve cselekv&képtelen 
személy, valamint szervezet esetén törvényes képvisel&jének azonosítását is el kell 
végezni. 
13.4. Nem kell az 5. pont a)-c) alpontjaiban írt ügyfél-átvilágítási intézkedéseket ismételten 
elévégezni, ha 
a) az Ügyvéd az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képvisel& 
vonatkozásában ezeket az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket egyéb ügyleti megbízás 
kapcsán már elvégezte, 
b) az Ügyvéd a jelen ügyleti megbízás kapcsán az ügyfél, a meghatalmazott, a 
rendelkezésre jogosult, továbbá a képvisel& személyazonosságát már megállapította, és 
c) nem történt a 15. pontban felsorolt adatokban változás12. 
13.5. Ha az Ügyvéd nem tudja végrehajtani az 5. pont a)-c) alpontjaiban meghatározott 
ügyfélátvilágítást, 
akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az ügyvédi 
közrem3ködést 13. 
14. Az ügyfél-azonosítás során a 15. pontban meghatározott adatoknak a 17. pontban 
meghatározott 
okiratok alapján történ& rögzítésére kerül sor. Az adatrögzítést az 1. sz. mellékletben 
meghatározott 
forma-nyomtatványon kell elvégezni. Az adatrögzítés elvégezhet& az azonosító okmányok 
10 Pmt. 3. § b) pont 
11 Pmt. 3. § s) pont 
12 Pmt. 11. § (8) bek. 
13 Pmt. 11. § (6) bek. 
6 
fénymásolásával (amennyiben ehhez az Ügyfél hozzájárul), illetve elektronikus adatbázisban 
rögzítéssel, amennyiben az adatbázisban rögzített adatok megfelelnek a formanyomtatványnak. 
14.1. A személyes adatok rögzítéséhez az Ügyfél írásbeli hozzájárulását kell kérni. Ennek során 
az Ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy adatai kizárólag az általa adott megbízás 
teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. Ha az Ügyfél az adatait tartalmazó 
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formanyomtatványt aláírásával ellátja, az adatkezeléshez a hozzájárulását megadottnak 
kell tekinteni. 
14.2. Ha az Ügyfél az adatok rögzítéséhez hozzájárulást nem ad, vagy adatot nem szolgáltat, az 
Ügyvéd köteles a közrem3ködést megtagadni14. 
15. Az Ügyvéd az ügyfél-azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni: 
a) természetes személy 
aa) családi és utónevét (születési nevét), 
ab) lakcímét, 
ac) állampolgárságát, 
ad) azonosító okmányának típusát és számát, 
ae) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; 
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& szervezet 
ba) nevét, rövidített nevét, 
bb) székhelyének, külföldi székhely3 vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 
bc) cégbírósági nyilvántartásban szerepl& jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi 
személy esetén a létrejöttér&l (nyilvántartásba vételér&l, bejegyzésér&l) szóló határozat 
számát vagy nyilvántartási számát15. 
A tényleges tulajdonos azonosítása 
16. A 3. pontban meghatározott tevékenység végzése esetében az Ügyvéd írásbeli nyilatkozatot 
köteles kérni arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél a saját nevében, vagy a tényleges tulajdonos 
nevében, illet&leg érdekében jár el16. A nyilatkozatot a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete szerinti 
formanyomtatványon, illetve külföldön adott nyilatkozat esetén a formanyomtatványnak 
megfelel& 
tartalommal kell megtenni. 
16.1. Ha az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy a tényleges tulajdonos nevében, illet&leg érdekében 
jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos 15. pont aa)-ac) alpontjában 
meghatározott adatait is tartalmaznia kell. 
16.2. Az Ügyvéd a 16.1. pontban meghatározott adaton kívül / ha erre az Ügyfél és az üzleti 
kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás 
jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megel&zése és megakadályozása érdekében szükség van / az ügyfélt&l a 
tényleges tulajdonos 15. pont ad)-ae) alpontjában meghatározott adatai megadását is 
kérheti. 
14 Vö.: A jogügyletek biztonságának el&segítése érdekében végzend&, valamint az elektronikus 
aláírás használatával és 
a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló kamarai szabályzat 4. pont 
15 Pmt. 7. § (2) bek. 
16 Pmt. 8. § (1) bek. 
7 
16.3. Az Ügyvéd az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli 
nyilatkozattételre szólítja fel, ha kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével 
kapcsolatban17. 
16.4. A 16. pont alkalmazásában tényleges tulajdonos 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkez& szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt 
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& 
szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 
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szabályozással vagy azzal egyenérték3 nemzetközi el&írásokkal összhangban lév& 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkez& szervezetben a Polgári Törvénykönyv 685/B. § (2) bekezdésében 
meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, 
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 
végrehajtanak, továbbá 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
/ aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha 
a leend& kedvezményezetteket már meghatározták, 
/ akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m3ködtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
/ aki tagja az alapítvány kezel& szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár18. 
A személyazonosság igazoló ellen_rzése 
17. A személyazonosság igazoló ellen&rzése a Pmt.-ben és a Szabályzatban megjelölt okiratok 
bemutatása alapján19 történik. Az ügyfél-azonosítás során az Ügyvéd az alábbi okiratok 
bemutatását 
köteles megkövetelni: 
a) természetes személy esetén 
aa) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa20 és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
ab) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy 
az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy 
tartózkodásra jogosító okmánya, 
ac) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági 
igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa; 
b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez& szervezet esetén a nevében vagy megbízása 
alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt 
igazoló / 30 napnál nem régebbi / okiratot, hogy 
ba) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a 
bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni 
vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illet&leg az egyéni vállalkozói igazolvány 
kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyz&höz benyújtotta, 
bb) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba 
vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, 
17 Pmt. 8. § (2)-(4) bek. 
18 Pmt. 3. § r) pont 
19 Pmt. 3. § n) pont 
20 Lásd: személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezet&i engedély [Pmt. 3. § 
m) pont] 
8 
bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& szervezet esetén a saját 
országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; 
c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, 
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hatósághoz vagy bírósághoz történ& benyújtását megel&z&en a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez& szervezet társasági szerz&dését (alapító okiratát, 
alapszabályát)21. 
18. A 17. pont c) alpontjában meghatározott esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem 
rendelkez& szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel 
megtörténtét követ& harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy 
nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint az Ügyvéd köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb 
nyilvántartási számot rögzíteni22. 
19. A személyazonosság igazoló ellen&rzése érdekében az Ügyvéd köteles ellen&rizni a 
bemutatott 
azonosságot igazoló okirat (17. pont) érvényességét23. 
19.1. Természetes személy személyazonosító okmánya érvénytelen, ha 
a) az a személyazonosság megállapítására alkalmatlan, megrongálódott, vagy 
meghamisították, az igazolványban lév& adat megváltozott; 
b) azt a kibocsátásra jogosult szerv visszavonta; 
c) érvényességi ideje lejárt; 
d) a használatára jogosult meghalt; 
e) az igazolványba bejegyzett lakcímadat érvénytelen, ezért a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásban érvénytelen, illet&leg fiktív jelzéssel szerepel24. 
19.2. Amennyiben a 17. pont b) alpontjában írt okirat eredeti közokirat, érvényességét 
vélelmezni kell. 
19.3. A 17. pont c) alpontjában írt irat (társasági szerz&dés, létesít& okirat, stb.) 
érvénytelenségére a bírósági nyilvántartásba vételig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak. 
19.3.1. Érvénytelennek kell tekinteni a bemutatott okiratot a gazdasági társaságokról szóló 
törvény hatálya alá tartozó társaság esetében különösen akkor, ha az okiratból 
megállapítható, hogy 
a) a társasági szerz&dés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi 
ellenjegyzésére vagy közjegyz&i okiratba foglalására nem került sor; 
b) a társasági szerz&dés nem tartalmazza a társaság cégnevét, f&tevékenységét, 
jegyzett t&kéjét, továbbá a tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása 
mértékét; 
c) a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik; 
d) a társaság alapításában részt vev& valamennyi tag (részvényes) cselekv&képtelen 
volt, vagy a társaság alapításában részt vev&k a tagok legkisebb számára 
vonatkozó törvényi el&írásokat megsértették; 
e) a korlátolt felel&sség3 társaság és a részvénytársaság esetében a jegyzett t&ke 
legkisebb összegére vonatkozó törvényi el&írásokat megszegték25. 
21 Pmt. 7. § (4) bek. 
22 Pmt. 7. § (5) bek. 
23 Pmt. 7. § (6) bek. 
24 Vö.: pl. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 68/1999. (XI. 
24.) Korm. rendelet 28. §, 
és a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 20. §., stb. 
25 Lásd: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 12. § (4) bek. 
9 
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19.3.2. A 19.3.1. pontban írtak irányadók más szervezet esetében akkor, ha a létesít& 
okiratból nyilvánvalóan megállapítható, hogy nyilvántartásba bejegyzésre nem 
alkalmas. 
20. Szükség esetén az azonosító adatok, illetve okmányok jogszabály alapján e célra 
rendelkezésére 
álló vagy nyilvánosan hozzáférhet& nyilvántartásból történ& lekérdezéssel ellen&rizhet&26. 
21. Ha a tényleges tulajdonos személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, az Ügyvéd 
köteles intézkedéseket tenni a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat 
jogszabály 
alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhet& nyilvántartásban történ& 
ellen&rzése érdekében27. 
22. Az Ügyvéd az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellen&rzését a 
megbízási (letéti) szerz&dés létrejötte el&tt, lehet&ség szerint az ügyfél-azonosítással 
egyidej3leg, a 
13. pontban írt id&ben köteles elvégezni. Az igazoló ellen&rzés a megbízási szerz&dés 
létrehozása 
során is lefolytatható, ha ez a rendes üzletmenet megszakításának elkerülése érdekében szükséges 
és ha a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának valószín3sége csekély. Ebben az esetben 
a 
személyazonosság igazoló ellen&rzését az els& ügyleti megbízás teljesítéséig be kell fejezni28. 
Az ügylet azonosítása 
23. Az Ügyvéd, amint a megbízás teljesítésével összefüggésben szükségessé válik, a megbízás 
létrejöttekor köteles rögzíteni a megbízás id&tartamát, tárgyát, valamint 
a) ha a megbízás szerz&dés megszerkesztésére vonatkozik, a szerz&déses értéket, 
b) ha az ügyvédi szolgáltatás pénz- és értékpapír kezelése, a letétbe helyezett pénzösszeget, 
illetve a letétbe tett vagyontárgynak az Ügyfél által jelzett értékét. 
c) ha erre az ügyfél és az üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás azonosításához az üzleti kapcsolat 
vagy ügyleti megbízás jellege és összege és az ügyfél körülményei alapján a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megel&zése és megakadályozása érdekében szükség van, a 
teljesítés körülményét (hely, id&, mód)29. 
Az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat 
folyamatos figyelemmel kísérése 
24. Az Ügyvéd köteles az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kísérni annak 
megállapítása 
érdekében, hogy az adott ügyleti megbízás összhangban áll-e az Ügyfélr&l a jogszabályok 
alapján 
rendelkezésére álló adataival. Az Ügyvéd köteles biztosítani, hogy az üzleti kapcsolatra 
vonatkozó 
adatok és okiratok naprakészek legyenek. Ennek érdekében az ügyfél-átvilágítás során megadott 
adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érint&en bekövetkezett változást fel kell 
jegyezni. E kötelezettség teljesítése érdekében az Ügyvéd köteles ügyfelei figyelmét felhívni az 
adatokban bekövetkezett változások / a változás bekövetkezését&l számított 5 napon belül 
történ& / 
közlésének kötelezettségére30. 
26 Vö.: A jogügyletek biztonságának el&segítése érdekében végzend&, valamint az elektronikus 
aláírás használatával és 
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a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló kamarai szabályzat, a jogügyletek biztonságának er&sítése 
érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény, stb. 
27 Pmt. 8. § (5) bek. 
28 Pmt. 11. § (1) és (2) bek. 
29 Pmt. 9. § 
30 Pmt. 10. § (1)-(4) bek. 
10 
Az ügyfél-átvilágítás bels_ rendje (általános szabályok) 
25. Megbízás kizárólag olyan ügyfélt&l fogadható el, vagyis üzleti kapcsolat olyan ügyféllel 
létesíthet&, aki az ügyvéd el&tt személyesen megjelent és az azonosítása megtörtént. 
Amennyiben 
egy jogügylet során a különböz& feleket különböz& ügyvéd képviseli, minden ügyvéd a saját 
ügyfelét köteles azonosítani, az ellenérdek3 fél vonatkozásában elegend& a meghatalmazott 
ügyvédje nevének, irodája címének rögzítése. 
25.1. Amennyiben a megbízást ügyleti meghatalmazott közbejöttével kell teljesíteni, a 
meghatalmazást különös gonddal kell vizsgálni. Külföldit&l származó meghatalmazást csak 
közokiratba foglalva és amennyiben jogszabály eltér&en nem rendelkezik, apostillel ellátva 
szabad elfogadni. Belföldi meghatalmazó esetén a meghatalmazottnak teljes bizonyító erej3 
magánokiratban nyilatkoznia kell, hogy a meghatalmazót személyesen ismeri, továbbá a 
meghatalmazó azonosításához szükséges adatokról. Belföldi vagy külföldi ügyvéd, illetve 
ügyvédi iroda által adott megbízás vagy helyettesítési meghatalmazás esetén a megbízó, 
meghatalmazó azonosítására alkalmas adatokat feljegyzésen kell rögzíteni. 
25.2. Korlátozottan cselekv&képes, illet&leg cselekv&képtelen személy esetén törvényes 
képvisel&jének, gondnokának azonosítását is el kell végezni. 
26. Az ügyfél-átvilágítás megtörténtér&l az Ügyvéd köteles feljegyzést készíteni. 
27. Az ügyfél-azonosítást, illetve az azonosító okmány ellen&rzését az Ügyvéd személyesen 
köteles 
elvégezni. Az adatok rögzítése, illetve az ügyfél-átvilágításról szóló feljegyzés készítése az 
Ügyvéd 
alkalmazottja által is elvégezhet&. Ez esetben a feljegyzést az azt elkészít& alkalmazotton kívül 
az 
Ügyvéd is köteles aláírni. Az Ügyvéd a 32. pontban írtak szerint más ügyvéd, illetve más, a Pmt. 
18. § (3) bekezdésében írt szolgáltató által elvégzett átvilágítási intézkedések eredményét is 
elfogadhatja. Ebben az esetben a feljegyzésben ennek tényét, illetve az átvilágítást ténylegesen 
elvégz& szolgáltató nevét és címét is rögzíteni kell. 
28. Az ügyfél-átvilágítás kapcsán keletkezett adatok kezelésére, meg&rzésére, védelmére a 40-
47. 
pont szabályai az irányadók. 
Az egyszer$sített ügyfél-átvilágítás bels_ eljárási rendje 
29. Az Ügyvéd kizárólag a 24. pontban írt ügyfél-átvilágítási intézkedést31 köteles elvégezni, ha 
ügyfele 
a) a Pmt. 1. § (1) bekezdésének a)-e) és l) pontjában meghatározott tevékenységet az Európai 
Unió területén végz& szolgáltató32, vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkez& / 
a Pmt. 1. § (1) bekezdésének a)-e) és l) pontjában meghatározott tevékenységet végz& / 
szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenérték3 követelmények vonatkoznak, 
és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll; 
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b) olyan társaság, amelynek értékpapírjait egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott 
piacra, vagy azon harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lév& 
közzétételi követelmények vonatkoznak; 
31 Pmt. 12. § 
32 Pmt. 1.§ (1) bek.: a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészít& pénzügyi szolgáltatási tevékenységet 
folytat; b) befektetési 
szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészít& 
szolgáltatást nyújt; c) biztosítási, 
biztosításközvetít&i és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; d) árut&zsdei 
szolgáltatási 
tevékenységet folytat; e) postai pénzforgalmi közvetít&i tevékenységet, postai készpénzátutalást, 
belföldi és nemzetközi 
postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként 
m3ködik… 
11 
c) a Pmt. 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv33; 
d) a központi államigazgatási szervekr&l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. §-ában meghatározott központi államigazgatási 
szerv, vagy helyi önkormányzat; 
e) az Európai Közösség intézménye (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a 
Számvev&szék), az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai 
Központi Bank vagy az Európai Beruházási Bank. 
29.1. Az egyszer3sített ügyfél-átvilágítás során a 24.-27. pontban írtak szerint kell eljárni. 
29.2. Ha harmadik ország teljesíti a 29. pont a) vagy b) pontjában írt feltételeket, az Ügyvéd 
köteles err&l tájékoztatni azt a területi kamarát, amelynek tagja. 
A fokozott ügyfél-átvilágítás bels_ eljárási rendje 
30. Ha az Ügyfél nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság igazoló 
ellen&rzése céljából, fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani. A fokozott ügyfél-átvilágítás 
azt 
jelenti, hogy a 15. pontban írt adatokat rögzíteni kell. Ilyen esetben a személyazonosság igazoló 
ellen&rzése a 17. pontban meghatározott okirat ügyvéd részére megküldött eredeti példánya, 
illetve 
hiteles másolata alapján végezhet& el34. 
30.1. Hiteles másolatnak kell tekinteni 
a) az okirat belföldi vagy külföldi kiállítója által elkészített és kiadmányozott okiratot, 
amely tartalmazza az arra utalást, hogy a kiadmány az eredeti okirattal azonos tartalmú, 
b) közjegyz& által készített és hitelesített másolatot, 
c) a Céginformációs Szolgálat által elektronikus úton kiadott cégkivonatot. 
30.2. Egyebekben külföldön kiállított hiteles másolat abban az esetben fogadható el az 
azonosítás és a személyazonosság igazoló ellen&rzése teljesítéséhez, ha 
a) magyar konzuli tisztvisel& vagy közjegyz& készítette a hiteles másolatot, és azt ennek 
megfelel& tanúsítvánnyal látta el, vagy 
b) magyar konzuli tisztvisel& vagy közjegyz& a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, 
mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyez&ségét tanúsítja, vagy 
c) a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére 
feljogosított hatósága készítette, és / nemzetközi szerz&dés eltér& rendelkezése 
hiányában / a magyar konzuli tisztvisel& felülhitelesítette e hatóság másolaton szerepl& 
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aláírását és bélyegz&lenyomatát. 
31. A külföldi lakóhellyel rendelkez& ügyfél köteles az Ügyvéd részére írásbeli nyilatkozatot 
tenni 
arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszerepl&nek35 min&sül-e. A 
33 PSZÁF, MNB, APEH, Magyar Könyvvizsgálói Kamara, területi ügyvédi kamarák, területi 
közjegyz&i kamarák, 
nemesfémkereskedés és árukereskedelmet felügyel& kereskedelmi hatóság, valamint a 
vámhatóság szervezeti egysége. 
34 Pmt. 14. § (1) bek. 
35 Kiemelt közszerepl_: az a külföldi lakóhellyel rendelkez& természetes személy, aki fontos 
közfeladatot lát el, vagy az 
ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megel&z& egy éven belül fontos közfeladatot látott 
el, továbbá az ilyen 
személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. Ezen szabály 
alkalmazásában a) közeli 
hozzátartozó a Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az 
élettárs, b) a kiemelt 
közszerepl_vel közeli kapcsolatban álló személy: ba) bármely természetes személy, aki a fontos 
közfeladatot ellátó 
személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& szervezet 
tényleges tulajdonosa 
vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; bb) bármely természetes személy, aki egyszemélyes 
tulajdonosa olyan jogi 
személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot 
ellátó személy javára 
hoztak létre [Pmt. 4. § (1), (3)-(4) bek. 
12 
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja36 alapján min&sül 
kiemelt közszerepl&nek. Err&l az Ügyvéd köteles tájékoztatni az Ügyfelet. Az Ügyvéd / ha a 
nyilatkozat valódisága kérdéses / köteles intézkedéseket tenni a megtett nyilatkozat jogszabály 
alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhet& nyilvántartásban történ& 
ellen&rzése érdekében37. 
Más Ügyvéd (szolgáltató) által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadása 
32. Az Ügyvéd élhet a Pmt. 17. §-ában foglalt jogosultsággal, a más Ügyvéd vagy más, a Pmt. 
18. § 
(3) bekezdésében írt38 szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményeit 
elfogadhatja. Az ügyfél-átvilágítási követelmények teljesítése vonatkozásában a felel&sség az 
elfogadó ügyvédet terheli. 
A BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 
33. Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése 
esetén 
az Ügyvéd köteles haladéktalanul a területi kamarának bejelentést tenni39. A bejelentést a területi 
ügyvédi kamara elnöke által kijelölt felel&s személyhez kell megtenni. 
33.1. A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a) az Ügyvéd által rögzített adatokat, és 
b) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény 
ismertetését, 
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c) a területi ügyvédi kamara megjelölését, amely illetékességi területén m3köd& ügyvéd a 
bejelentést megtette, 
d) a bejelentés dátumát. 
33.2. A bejelentést a 3. sz. mellékletben rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni. 
33.3. Az Ügyvéd a bejelentést a területi kamarának védelemmel ellátott elektronikus üzenet, 
telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján továbbítja. Ha a 
Ügyvéd a bejelentést védelemmel ellátott elektronikus üzenet formájában továbbítja, 
annak beérkezésér&l a területi kamara elektronikus üzenet formájában haladéktalanul 
értesíti a bejelentést továbbító ügyvédet. Ha az Ügyvéd megítélése szerint a késedelem 
veszélyeztetné a bejelentés feldolgozásának az eredményességét, a védelemmel ellátott 
elektronikus üzenet, telefax vagy tértivevény különszolgáltatással postai kézbesítés útján 
teljesített bejelentést megel&z&en a bejelentést telefonon is teljesíteni kell40. 
33.4. 2008. december 15-ét&l a bejelentés csak védelemmel ellátott elektronikus üzenetként 
továbbítható41. 
36 A Pmt. 4. § (2) bekezdés hivatkozott pontjai: (fontos közfeladatot ellátó személy): a) az 
államf&, a kormányf&, a 
miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgy3lési képvisel&, c) a legfels&bb 
bíróság, alkotmánybíróság 
és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvev&szék 
elnöke, a 
számvev&szék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja, e) a nagykövet, az 
ügyviv& és a fegyveres 
szervek hivatásos állományú, f&tiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami 
tulajdonú vállalkozás 
ügyviteli, igazgatási vagy felügyel& testületének tagja. 
37 Pmt. 16. § (1)-(2) bek. 
38 Pmt. 18. § (3) bek.: Az 1. § (1) bekezdés g)-h) és m) pontjában meghatározott tevékenységet 
folytató szolgáltató 
jogosult elfogadni a 7-9. §-okban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményét, ha az ügyfél-
átvilágítást az 1. § (1) 
bekezdés g)-h) és m) pontjában meghatározott tevékenységet a Magyar Köztársaság területén 
folytató szolgáltató 
végezte el. 
39 Pmt. 23. § (1) bek., 37. § (1) bek. 
40 Pmt. 23. § (3) bek. 
41 Pmt. 44. § (1) bek. folytán, a Pmt. 23. § 2008. december 15.-t&l hatályos (3) bekezdése 
13 
34. Az Alkalmazott a bejelentést a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvédnél teszi meg, és azt a 
munkáltatói jogokat gyakorló ügyvéd továbbítja a területi kamarának42. 
35. Az ügyvéd bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthet& a külön törvényen alapuló 
titoktartási kötelezettsége megsértésének43. 
36. Az Ügyvédet / jóhiszem3sége esetén / akkor sem terheli felel&sség a bejelentésért, ha az 
utóbb 
megalapozatlannak bizonyul44. 
AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS SORÁN ALKALMAZANDÓ MAGATARTÁSI NORMÁK 
37. Az Ügyvédnek illetve alkalmazottjának az ügyfél-átvilágítás során körültekint&en, 
udvariasan, 
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valamint az egyéb szakmai el&írások szem el&tt tartásával kell eljárnia. 
A KÖZREMHKÖDÉS MEGTAGADÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ÉS AZ ÜGYLETI 
MEGBÍZÁS 
FELFÜGGESZTÉSÉNEK TILALMA 
38. Az Ügyvéd köteles megtagadni a közrem3ködést a kívánt szolgáltatás nyújtásában, ha 
a) az Ügyfél a személyazonosságának megállapításához nem járul hozzá, vagy ahhoz nem 
szolgáltat adatot (14.2. pont), 
b) az Ügyfél nem tud bemutatni érvényes igazolványt, vagy 
c) az Ügyvéd az ellen&rzés során azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását 
vagy megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs 
nyilvántartva45, 
d) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, 
illetve 
e) valamely más aggályos körülményt észlel. 
39. A 38. pontban írt közrem3ködés megtagadási kötelezettség kizárja a Pmt. 24.-ában írt 
lehet&ség 
szerinti eljárást (az ügyleti megbízás felfüggesztésének lehet&ségét). 
 
AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS, ILLETFLEG A BEJELENTÉS KAPCSÁN 
KELETKEZETT ADATOK 
KEZELÉSE, MEGFRZÉSE, VÉDELME, ILLETVE AZ ÉRINTETT 
ALKALMAZOTTAK VÉDELME 
40. Az Ügyvéd az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat csak a Pmt. 36. § (1) 
bekezdésében írt okiratba foglalással, valamint letétkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során 
használhatja fel, illetve élhet a Pmt. 19. §-ában írt lehet&séggel, és az ügyfél-átvilágítás során 
tudomására jutott adatokat megkeresésre, az Ügyfél hozzájárulásával átadhatja más 
ügyfélátvilágításra 
kötelezett ügyvédnek, illetve szolgáltatónak. A Pmt. 19. § szerinti adatközléskor 
közölni kell az átvilágítási intézkedés id&pontját is. 
41. Az Ügyvéd az adatkezelés során / természetes személy érintett esetén / köteles szem el&tt 
tartani a személyes adatok védelmér&l szóló jogszabályi el&írásokat. 
42. A 33. pontban meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás teljesítésér&l, annak tartalmáról, a 
bejelent& személyér&l, a 38-39. pontban írtak megtörténtér&l, valamint arról, hogy az ügyféllel 
szemben indult-e büntet&eljárás, az ügyfélnek, illetve harmadik személynek, szervezetnek az 
42 Pmt. 37. § (2) bek. 
43 Pmt. 38. § (4) bek. 
44 Pmt. 23. § (9) bek. 
45 Ügyvédi törvény 27/D. § (1) bek. 
14 
Ügyvéd tájékoztatást nem adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak 
tartalma és a bejelent& személye titokban maradjon46. 
42.1. A 42. pontban írt tilalom nem vonatkozik 
a) a területi kamara, valamint a büntet&eljárást lefolytató nyomozó hatóság 
tájékoztatására, 
b) két vagy több ügyvéd közötti információ felfedésére, feltéve, hogy 
ca) az információk ugyanazon ügyfélre és ugyanazon ügyleti megbízásra vonatkoznak, 
vagy 
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cb) az érintett ügyvédek szakmai tevékenységüket ugyanazon jogi személyen vagy egy 
hálózaton belül folytatják, 
és 
cc) tagállambeli vagy harmadik országbeli ügyvéd esetében a Pmt.-ben meghatározott 
követelményekkel egyenérték3 követelmények alkalmazandók és a szakmai 
titoktartás valamint a személyes adatok védelme tekintetében a belföldi 
követelményekkel egyenérték3 követelmények irányadóak az érintett ügyvédekre47. 
42.2. A 42.1. ponban írt kivétel megvalósulásakor az Ügyvéd köteles err&l értesíteni területi 
kamarát48. 
43. Az Ügyvéd köteles 
a) az ellen&rzés során megismert adatok papíralapú másolatát meg&rizni, 
b) az ellen&rzés megtörténtének tényét az ügy iratai között írásban rögzíteni, 
c) központi nyilvántartásból történ& adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy 
irataitól elkülönítve zártan kezelni és 
d) a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolni, 
e) az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt. 28. §-ában írt adatokat feltüntetni49. 
44. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során az Ügyvéd birtokába jutott iratok, adatok 
nyolc évig &rizend&k. Az &rzési kötelezettség eseti megbízás esetén az adatrögzítést&l, tartós 
megbízás esetén az üzleti kapcsolat megsz3nését&l kezd&dik50. Az adatokat úgy kell 
meg&rizni, 
hogy azokból a változás dátuma, és a változás el&tti adatok is megállapíthatóak legyenek. Az 
elektronikus formában &rzött dokumentumot egy számítógépen kívüli adathordozón, biztonsági 
másolatban is menteni és kezelni kell. 
45. Az ügyvédnek biztosítania kell, hogy az elektronikusan illetve a papír alapon &rzött 
adatokhoz 
jogosulatlan személy ne férhessen hozzá. 
46. Az &rzési id& lejártával az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során az Ügyvéd 
birtokába 
jutott adatokat (beleértve azok biztonsági másolatait is) meg kell semmisíteni. 
46 Pmt. 27. § (1) bek. 
47 Pmt. 27. § (4)-(5) bek. 
48 Pmt. 27. § (6) bek. 
49 Pmt. 28. §: 28. § (1) A szolgáltató - az általa vezetett nyilvántartásban - a 7-10. §-ban és a 17. 
§-ban foglalt kötelezettség teljesítése 
során birtokába jutott adatot, okiratot, illetve annak másolatát, valamint a 23. §-ban 
meghatározott bejelentés és adatszolgáltatás 
teljesítését, valamint az ügyleti megbízás teljesítésének a 24. § szerinti felfüggesztését igazoló 
iratot, illetve azok másolatát az 
adatrögzítést&l, a bejelentést&l (felfüggesztést&l) számított nyolc évig köteles meg&rizni. A 6. 
§ (1) bekezdésének a) pontja alapján 
birtokába jutott adat, okirat, illetve a másolat meg&rzési határideje az üzleti kapcsolat 
megsz3nésekor kezd&dik. (2) Az 1. § (1) 
bekezdésének a)-e), l) és m) pontjaiban meghatározott tevékenységet végz& szolgáltató az (1) 
bekezdésben meghatározott 
nyilvántartásban a hárommillió-hatszázezer forint értéket elér& vagy meghaladó összeg3 
készpénzben (forintban, illet&leg valutában) 
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teljesített ügyleti megbízásokat is köteles rögzíteni, amely információt nyolc évig köteles 
meg&rizni. 
50 Pmt. 28. § 
15 
AZ ALKALMAZOTTAK KÉPZÉSE 
47. Az Ügyvéd köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottja a pénzmosásra és a terrorizmus 
finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerje, a pénzmosást vagy a 
terrorizmus finanszírozását lehet&vé tev&, illet&leg megvalósító üzleti kapcsolatot, ügyleti 
megbízást felismerje, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, 
körülmény felmerülése esetén az e Szabályzatban és a törvényben írtaknak megfelel&en tudjon 
eljárni. Ennek keretében köteles a szükséges jogi tájékoztatást az alkalmazottnak megadni, illetve 
biztosítani, hogy a területi kamara által esetlegesen szervezett speciális képzési programban az 
alkalmazott részt vegyen51. Ezenkívül az Ügyvéd köteles gondoskodni képzési programok 
szervezésér&l. 
AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁST, A BEJELENTÉS TELJESÍTÉSÉT ÉS A 
NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉT 
ELFSEGÍTF BELSF ELLENFRZF ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZER ISMERTETÉSE 
48. Ha az Ügyvéd az ezen Szabályzatban meghatározott kötelezettsége teljesítésére a 
Szabályzatban 
meghatározott keretek között alkalmazottat vesz igénybe, köteles a pénzmosást vagy a 
terrorizmus 
finanszírozását lehet&vé tev&, illet&leg megvalósító üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás 
megakadályozása érdekében az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás 
vezetését el&segít& bels& ellen&rz& és információs rendszer m3ködtetésér&l gondoskodni52. 
Az 
alkalmazott köteles a tudomására jutott gyanús körülményt az Ügyvéddel haladéktalanul közölni. 
Az Ügyvéd köteles az alkalmazott jelzésér&l feljegyzést készíteni, illetve az alkalmazott e 
Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységének ellen&rzését évente legalább egy alkalommal 
elvégezni. 
AZ ÜGYVÉD KÖTELEZETTSÉGE A KAMARAI ELLENFRZÉS SORÁN 
49. Az Ügyvéd a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel&zésére és megakadályozására 
szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellen&rzése során törvényben, valamint a kamarai 
ellen&rzés 
részletes szabályairól szóló kamarai szabályzatban írtak szerint jár el. 
50. A jelen Szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi vétségnek, a bejelentési kötelezettség 
elmulasztása b3ncselekménynek min&sülhet. Ha az ügyvéd a Btk. 303.-303/C. §-ában írt 
b3ncselekmény törvényi tényállásában írt magatartások valamelyikét elköveti, vagy ilyen 
magatartáshoz szándékosan segítséget nyújt, e magatartás szintén büntet& felel&sségre vonást 
vonhat maga után. 
A SZABÁLYZAT HATÁLYA 
51. A jelen Szabályzat az Ügyvéd bels& szabályzataként a Szabályzat Ügyvéd általi átvételének 
napján lép hatályba, ezzel egyidej3leg / amennyiben az Ügyvéd korábban már rendelkezett 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel&zésére és megakadályozására szolgáló ügyvédi 
tevékenységre vonatkozó bels& szabályzattal / a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik. 
52. Az Ügyvéd 2008. december 31-ig köteles elvégezni azon ügyfelek jelen Szabályzat szerinti 
azonosítását is, akikkel fennálló üzleti kapcsolata a Szabályzat hatályba lépését megel&z&en 
keletkezett, amennyiben az azonosítást még nem végezte el, illetve az elvégzett azonosítás nem 
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felel meg a jelen Szabályzat el&írásainak. 
51 Pmt. 32. § 
52 Pmt. 31. § 
16 
53. Az Ügyvéd 2009. január 1-jét követ&en köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, 
amennyiben: 
a) az ügyféllel a Pmt. hatálybalépése el&tt létesített üzleti kapcsolatot, 
b) az ügyfél az ügyfél-átvilágítás céljából személyesen vagy képvisel& útján nem jelent meg, és 
c) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás a jelen Szabályzatnak megfelel_ eredményei 
nem állnak teljes kör$en rendelkezésére53. 
Budapest, 2008. április 14. 
Dr. Bánáti János Dr. Gábor László 
elnök f&titkár 
Mellékletek: 
1. Azonosító adatlap 
2. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat (formanyomtatvány) 
3. Bejelentés a pénzmosásra utaló adatról, tényr&l, körülményr&l 
4. Beiktatási határozat 
 
1. sz. melléklet 
AZONOSÍTÁSI ADATLAP 
(formanyomtavány) 
Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve: ........................................... 
címe: ................................................................. 
I. Természetes személy ügyfél esetén: 
A természetes személy adatai: 
1. családi és utónév (születési név), amennyiben van házassági név: 
................................................................ 
2. lakcím: 
............................................................................................................................................................
. 
tartózkodási hely: 
……………………………………………………………………………………………... 
külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely, ha 
van:…………………………………………... 
3. azonosító okmány száma, annak típusa: 
......................................................................................................... 
Szükség esetén: 
5. születési hely, id*: 
........................................................................................................................................... 
6. állampolgárság: 
.............................................................................................................................................. 
7. anyja születési neve: 
....................................................................................................................................... 
II. Jogi személy esetén: 
A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez* más szerv adatai 
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1. Név, rövidített név: 
.......................................................................................................................................... 
2. Székhely, vagy külföldi székhely0 vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe: 
................................ 
............................................................................................................................................................
................... 
3. Azonosító okirat száma: 
.................................................................................................................................. 
nyilvántartási 
szám………………………………………………………………………………………….... 
Szükség esetén: 
4. F* tevékenységi kör: 
....................................................................................................................................... 
5. Képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
......................................................................................................... 
6. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok: 
................................................................................... 
III. Más ügyvéd által képviselt szerz&déses vagy ellenérdek3 ügyfél esetén, illetve más 
szolgáltató által elvégzett 
ügyfél-átvilágítás esetén 
Az ügyfél-átvilágítást elvégz* ügyvéd/szolgáltató 
neve:……………………………………………………..……. 
címe: 
………………………………………………………………………………………………………
…...…… 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
okiratokról a megbízott 
ügyvéd másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje. 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 18.-19. § szerinti, más szolgáltató által végzett 
ügyfél-átvilágításhoz a 
megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. 
………………………………………………………………………….. 
Ügyfél aláírása 
 
 
2. számú melléklet 
TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 
(formanyomtatvány) 
Alulírott …………………………………………………….. a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megel&zésér&l 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése el&írásának 
megfelel&en nyilatkozom 
arról, hogy az ügyvédi megbízási szerz&déssel kapcsolatban 
1. saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el* 
2. más személy tényleges tulajdonos nevében járok el* 
* a megfelel& szöveget kell aláhúzni 
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Amennyiben az ügyfél más nevében jár el, a tényleges tulajdonos adatai: 
Természetes személy esetén: 
Név: 
............................................................................................................................................................
......... 
Lakcím: 
............................................................................................................................................................ 
. 
Állampolgárság: 
………………………………………………………………………………………………. 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez& más szerv esetén: 
Név, rövidített név: 
............................................................................................................................................ 
Székhely vagy külföldi székhely0 vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe: 
.................................. 
............................................................................................................................................................
................ 
Egyéb adat: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott 
okiratokról a megbízott 
ügyvéd másolatot készítsen. 

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 18.-19. § szerinti, más szolgáltató által végzett 
ügyfél-átvilágításhoz a 
megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja. 
………………………………………………………………………….. 
Ügyfél aláírása 
19 
3. számú melléklet 
BEJELENTÉS 
A PÉNZMOSÁSRA VAGY A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁRA UTALÓ 
ADATRÓL, TÉNYRFL VAGY 
KÖRÜLMÉNYRFL 
(formanyomtatvány) 
Címzett: ……………………. Kamara 
………………………………………………………………………………………………. 
1. Az érintett ügyvéd neve, címe: 
1.1. Az észlelés id*pontja: 
................................................................................................................................... 
1.2. A bejelentés id*pontja: 
................................................................................................................................ 
1.3. A kijelölt személy neve, (munkahelyi) címe, beosztása, telefonszáma: 
..................................................... 
2. A gyanús ügyfél azonosító adatai 
A. természetes személy esetén 
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1. családi és utóneve (születési név), házassági neve: 
.......................................................................................... 
2. lakcíme: 
............................................................................................................................................................ 
3. születési helye, ideje: 
....................................................................................................................................... 
4. állampolgársága: 
.............................................................................................................................................. 
5. anyja születési neve: 
......................................................................................................................................... 
6. az azonosító okmányának típusa és száma: 
.................................................................................................... 
(külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító 
okmány alapján 
megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási hely;) 
B. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez* más szervezet esetén 
1. neve, rövidített neve: 
........................................................................................................................................ 
2. székhelye, külföldi székhely0 vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe: 
.................................. 
............................................................................................................................................................
.................. 
3. f*tevékenysége: 
............................................................................................................................................... 
4. azonosító okiratának száma: 
........................................................................................................................... 
5. képviseletére jogosultak neve és beosztása: 
..................................................................................................... 
6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai: 
.................................................................................. 
C. az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó 
legfontosabb adatok: 
A pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény rövid ismertetése: 
............................................................................................................................................................
............................... 
............................................................................................................................................................
................................ 
............................................................................................................................................................
................................ 
............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………. 
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4. sz. melléklet 
BEIKTATÁSI HATÁROZAT* 
AZ EGYSÉGES SZABÁLYZAT BELSX SZABÁLYZATKÉNT TÖRTÉNX ÁTVÉTELÉRXL 
Az ügyvéd, egytagú ügyvédi iroda neve: 
………………………………………………………………………………………………… 
Az ügyvéd, egytagú ügyvédi iroda irodájának címe: ………………………………………… 
Az ügyvéd kamarai lajstromszáma: ………………………….……………………………….. 
Az ügyvéd igazolványának száma: …………………………………………………………… 
Az egytagú ügyvédi iroda nyilvántartási száma: …………………………………………….. 
Alulírott ………………………………………………., mint a fent megjelölt szolgáltató a mai 
nappal a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megel&zésér&l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 38. § (1) bekezdés 
alapján 
kiadott Egységes szabályzatot bels& szabályzatként hatályba léptettem. 
…………………………….., 2008. ……………………………….. 
………………………………………………………. 
ügyvéd 
*(A beiktatási határozatot két példányban az ügyvéd az Egységes szabályzat átvételekor írja alá, 
egy példány a területi 
kamarát, egy példány az ügyvédet illet meg.) 
 
 
 
 
 


