
Cuique defensio tribuenda

(Mindenkinek meg kell adni a védekezés lehetőségét)

Az érdekellentétben megnyilvánuló védői kizárási ok a 

büntetőeljárásban

I. 

1.

A védelem joga és ennek részeként  a  büntetőeljárás  alá vont  személy,  a terhelt 

érdekében a védő eljárása, közreműködése kardinális, európai jogi normák által is 

védett, alapvető alkotmányos jog. A védelem jogának egyik legfontosabb alappillére 

a védő eljárása a büntetőeljárásban a terhelt érdekében. Az alaki védelem tartalma 

kettős, melynek egyik része a terhelt személyes védekezése, a másik fontos eleme 

pedig  a  terhelt  által  választott  vagy részére  kirendelt  védő közreműködése,  mely 

mintegy kiegyenlítve az állam szerveinek, a vádnak a szakértelmét,  megteremti  a 

fegyverek egyenlőségét a vád és a védelem között.1 

A védelem jogának, s a büntetőeljárásnak is egyik fő személye maga a terhelt, aki a 

büntetőeljárási  jogait  részben  közvetlenül  gyakorolja,  de  a  hatékony  védekezés 

előterjesztését teszi teljessé jogi szakember, a védő közreműködése, aki a hatóság 

előtt alapos jogi, lélektani és retorikai ismeretekkel tudja megfelelően érvényesíteni 

az állam által eljárás alá vont, és nem vitásan kiszolgáltatott személy, a rendszerint 

jogban járatlan terhelt  érdekeit.  Amint Király Tibor igen szemléletesen fogalmazta 

meg, „az igazság többnyire összetett, mert a büntetőügy eldöntéséhez sok tényt kell 

tisztázni, szükség van a védelemre”.2 

Ezen általános érvényű megállapítással teljes mértékben egyet kell érteni, melyet a 

hatályos törvényt3 elemző jogirodalmi álláspontok is megerősítenek.4

1 HERKE Csongor,  FENYVESI Csaba,  TREMMEL Flórián:  A büntető eljárásjog elmélete,  Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest-Pécs, 2012, 101.o.
2 KIRÁLY Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1962,121.o.
3 Az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)
4 DR. HACK Péter A védelem és a védő szerepének aktuális kérdései, Magyar Jog 2011.2.sz., 87.o.



2.

A védelem jogait  alapvető normák bástyázzák körül.  A legfontosabb európai  jogi, 

valamint  alkotmányos  szabályok  és  maga  a  hatályos  büntető  perrend  szoros 

egységet alkotva rögzítik a védelem jogának fő kereteit és lényegi tartalmi elemeit.5

A büntetőügyekben eljáró hatóságoknak a védelem jogait feltétlen tiszteletben kell 

tartani,  biztosítva,  hogy  azok  az  eljárás  valamennyi  szakaszában  a  törvény  által 

meghatározott  garanciális  szabályok  szerint  érvényesülhessenek.  A  bíróságnak  a 

védelemmel  kapcsolatos  esetleges  téves  álláspontja,  az  érdekellentéttel 

összefüggésben  olykor  fölösen  óvatos  eljárása,  a  védői  jogállással  kapcsolatos 

eljárási szabálysértések igen komoly kihatással lehetnek az egész büntetőeljárásra, 

teremthetnek feltétlen hibával az ítélet kötelező hatályon kívül helyezéséhez vezető 

perjogi  helyzetet,  vagy  megvalósíthatnak  olyan  relatív,  lényeges  eljárási 

szabálysértést,  mely  a  fellebbezési  bíróság  mérlegelésétől  függően  vezethet 

kasszációhoz.  Abban  az  esetben,  ha  a  fellebbezési  bíróság  sem észleli  a  rendes 

perorvoslati  eljárásban  a  hibát,  akkor  felülvizsgálattal  támadható  az  eljárási 

szabálysértés,  de  a  védelmi  jogok  megsértése  alapot  nyújthat  a  Be.  XVIII/A. 

Fejezetében szabályozott alkotmányjogi panasz6 előterjesztésére is.

Éppen  ezért  kardinális  jelentőségűnek  tartom  a  védelmi  jogok  maradéktalan 

betartását. Az ítélkezés során, elsősorban az elsőfokú perben gyakran előfordulnak 

olyan, a védelmi jogokat, a védő jogállását érintő eljárási szabálysértések, melyek 

akadályát képezik a fellebbezéssel sérelmezett határozatok érdemi felülbírálatának, 

másképp fogalmazva a jogerős döntés meghozatalának.

Az ítélkezési tapasztalatok és az egyes konkrét döntések alapján meg kell állapítani, 

hogy  a  bírói  gyakorlat  nem teljesen  egységes  a  védői  kizárási  okokkal,  a  védő 

5 Az 1979. évi 11. tvr.-el ratifikált Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya, a Római Egyezménynek 
a Tisztességes tárgyaláshoz való jogról szóló 6.  Cikkének 3.c. pontja, az Alaptörvény Szabadság és 
Felelősség részében a XXVIII. Cikk (3) bekezdése, valamint az 1998. évi XIX. tv. (Be.) 5. §-a, 43. §-a, 
47. § (1) bekezdése.
6 A konkrét  büntetőügyekben az  alkotmánybírósági  kontrollt  a  2011. évi  CCI.  törvény 167. §  (1) 
bekezdése vezette be 2012. január  1-jei  hatállyal.  A jogerő feloldhatóságáról  lásd bővebben:  ELEK 
Balázs:  A  jogerő  a büntetőeljárásban,  DEÁJK  Büntetőeljárási  Tanszék,  Debrecen,  2012,  237.  o. 
www.debreceniitelotabla.hu (2012.január)
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kizárásával,  különösen  az  érdekellentétben  megnyilvánuló  kizárási  okkal 

kapcsolatban. 

II. 

1.

A védelem jogának,  a  szabad védőválasztásnak  a  törvényben szabályozott,  tehát 

legális korlátját képezik a Be.-ben a védő kizárásával kapcsolatos rendelkezések. A 

törvényben meghatározott  esetekben a védő sem meghatalmazás, sem kirendelés 

alapján nem láthatja el a terhelt védelmét, ha pedig az eljárás menetében merül fel a 

kizárási  ok,  akkor  a  hatóság  döntése  folytán  elveszti  védői  minőségét,  kikerül  a 

büntetőeljárásból,  értelemszerűen  ezzel  a  terhelt  is  veszteséget  szenved,  védőjét 

elvesztve eljárásjogi helyzete nyilvánvalóan megnehezül. 

A  védő  kizárásának  kérdése  alapvetően  a  nyomozásban  és  az  elsőfokú  bírósági 

eljárásban  merül  fel.  Mindkét  eljárási  szakban  a  hatóság  döntése  jogorvoslattal 

támadható.  A  nyomozás  során  a  Be.  207.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  szerint  a 

nyomozási  bíró,  a  bírósági  eljárásban  a  perbíróság  határoz  a  Be.  45.  §  (3) 

bekezdésére is figyelemmel a védő kizárásáról.

A nyomozás során történt védői kizárásnál a bírói kompetencia megteremtése is jelzi 

a  jogintézmény  jelentőségét,  kihatásait  az  alapvető  védelmi  jogokra,  elvonva  a 

hatáskört az egyébként nyomozást folytató hatóságtól.

Elsőként  szükséges  áttekinteni,  milyen  okok  alapozhatják  meg,  hogy  a  bíróság 

megvizsgálja a védelem törvényességét és döntsön a kizárásról. Tanulmányom a Be. 

45. § (1) bekezdés c) pontjában megfogalmazott kizárási okot elemzi, mely szerint 

nem lehet védő, aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsított, vagy akinek 

az érdeke a terheltével ellentétes.

E védői kizárási okhoz szorosan kapcsolódó szabály a Be. 44. § (4) bekezdése, mely 

szerint több terhelt érdekében ugyanaz a védő akkor járhat el, ha a terheltek érdekei 

nem ellentétesek.
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Az érdekellentéttel kapcsolatos kizárási ok helyes megítélése a büntetőügyben eljáró 

bíróság  részéről  beható  ügyismeretet  és  olyan  értékelő  tevékenységet  feltételez, 

melynek  elemzése  az  ítélkezési  gyakorlat,  elsősorban  felsőbírósági  döntések 

megvizsgálása során fényt deríthet arra, hogy milyen eljárásjogi helyzetekben alapos 

a védő kizárása, s mely esetekben nem felel meg a törvény rendelkezéseinek a védői 

kizárásról szóló döntés.  

A  kizárás  kimondása,  még  az  azt  sérelmező  eredményes  fellebbezés  esetén  is 

jelentősen kihat a védelem helyzetére, ezért feltétlen el kell kerülni az indokolatlan 

kizárásokat.  Ezt nem csak a védelem joga, hanem a fair trial (tisztességes tárgyalás) 

elve,  valamint  a  büntetőper  törvényes,  igazságos  és  hatékony  lefolytatásának 

társadalmi igénye is indokolja.7

2.

Az  érdekellentétben  megnyilvánuló  kizárási  ok  kapcsán  a  törvény  egyrészt  egy 

múltbeli  magatartást,  eseményt,  vagy  eseménysort  határoz  meg,  másfelől  egy 

általános, jelen idejű klauzulát a terhelt és védence kapcsolatában. Természetesen a 

két tényállásrész szervesen összefügg és szoros kölcsönhatásban áll. A kizárási ok 

helyes megítéléséhez szükséges a jogszabályhely grammatikai értelmezése, valamint 

az Alaptörvénynek a bíróságokat taglaló részében a 28. cikk figyelembe vétele is a 

jogszabályok szövegének értelmezéséről.8 

Az érdek, mint főnév elsődlegesen valakinek, vagy valaminek, egy személynek, vagy 

akár  egy csoportnak  a javát szolgáló  szükséges,  fontos dolog,  haszon,  nyereség, 

előny,  tehát  egy  pozitív  tartalmat  hordozó  fogalom.9 Az  ellentét  két  egymással 

ellentett, összetett viszonyban lévő dolog, jelenség, illetőleg egymással szemben álló 

felek  ellenséges  viszonya.  Az  érdekellentét  pedig  valamely  személyek  érdekeinek 

ütközése, ellentéte.10 

7 ELEK i.m. 46. o.
8 A  bíróságok  a  jogalkalmazás  során  a  jogszabályok  szövegét  elsősorban  azok  céljával  és  az 
Alaptörvénnyel  összhangban  értelmezik.  Az Alaptörvény és a  jogszabályok  értelmezésekor  azt  kell 
feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.
9 PUSZTAI Ferenc (szerk.): A Magyar Értelmező Kéziszótár, Második, átdolgozott kiadás, 2003, 313.o.
10 PUSZTAI i.m..314.o.
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A kizárást megalapozó érdekellentét megállapításához a kifejtettekből következően a 

hatóságnak a védő részéről olyan múltbeli és a jelent is érintő, vagy olyan a jelenben 

is folyamatos magatartást kell igazolnia, mely a terhelt helyzetére hátrányosan hat ki, 

azaz érdekeivel ellentétes.

A  törvényi  tényállás  első  részében meghatározott,  „a  terhelt  érdekével  ellentétes 

magatartást  tanúsított”  kizárási  ok  a  védő  részéről  egy  olyan,  múltban  lezajlott 

magatartást  feltételez,  ami  a  terhelt  eljárási  helyzetére,  védekezésére,  ezáltal  a 

védelem jogára negatív módon hat ki, a terhelt helyzetét ronthatja, megnehezítheti. 

A  követett  bírói  gyakorlat  szerint  ilyen  múltbeli  esemény,  ha a  védő korábban a 

nyilvánvalóan ellenérdekű félnek tekintendő sértett képviseletében járt el.

A fontosabb ügyben intézkedő hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette 

miatt folyamatban volt büntetőügyben az ítélőtábla álláspontja az volt, hogy a csalás 

bűntette miatt vizsgálóként eljáró és az adott ügyben vesztegetést elkövető rendőr 

vádlott védőjeként nem járhat el az az ügyvéd, aki korábban a csalás bűntette miatt 

folyamatban volt büntetőügy egyik sértettjének a jogi képviselője volt.11 A határozat 

a  kizárást  egyrészt  a  sértetti  képviselettel,  másfelől  pedig  az  egyértelműen 

megállapítható érdekellentéttel indokolta.

Egy  harmadfokú  büntetőügyben  az  ítélőtábla  a  másodfokú  bíróság  ítélete  elleni 

fellebbezést  a  másodfellebbezés  törvényi  előfeltételei  fennállásának  hiánya  miatt 

elutasította.  Érdemi  felülbírálatra  így  értelemszerűen  nem  kerülhetett  sor,  de  a 

rendes  fellebbezési  perben harmadfokon eljáró bíróság észlelte,  hogy az elsőfokú 

bíróság  eljárásában  sértetti  képviselőként  részt  vett  személy  volt  jelen  az  egyik 

terhelt  védőjeként  a  másodfokú  tárgyaláson.  Ez  nyilvánvalóan  súlyos  eljárási 

szabálysértés,  azonban  a  védelem  nem  volt  kötelező,  így  önmagában  abszolút 

hatályon  kívül  helyezési,  illetve  a  jogerő  beállta  folytán  felülvizsgálati  okot  nem 

jelent.12

11 BH.2005.11. (Pécsi Ítélőtábla Bf.I.147/2004.)
12 Debreceni Ítélőtábla Bhar.II.261/2012.sz. ügye
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Az  érdekellentétben  megnyilvánuló  kizárási  ok  első  fordulatával  kapcsolatban 

szükséges arra is utalni, hogy azt a konkrét üggyel kapcsolatban kell vizsgálni, de 

nem kizárólag a büntetőeljárásban tanúsított magatartás alapozhatja meg a kizárást. 

Ilyen  eset  lehet,  ha  a  védő  a  bűnügyet  megelőzően  a  terhelttel  szemben  eljárt 

fegyelmi hatóság tagja volt.13 A védői megbízás bizalmi jellege folytán ugyan nem 

jellemző, de elvi értelemben megemlítendő, hogy álláspontom szerint ilyen múltbeli 

esemény lehet a védő és a terhelt korábbi peres viszonya, valamint olyan helyzet, 

amikor a védő korábban más ügyben, még mint a hatóság tagja járt el a terhelttel 

szemben.  Ilyen helyzetek  sokasága  fordulhat  elő,  akár  közjogi,  büntetőjogi,  vagy 

civiljogi  jogviszonyban,  a  kizárást  azonban  kizárólag  az  alapozhatja  meg,  ha 

egyértelműen  következtethet  a  hatóság  arra,  hogy  korábban  a  védő  a  terhelt 

érdekeit  sértő,  veszélyeztető,  azaz  védence  érdekeivel  ellentétes  magatartást 

tanúsított.

A vizsgált kizárási ok azon fordulata - ha a védő érdeke a terheltével ellentétes - nem 

kifejezetten egy múltbeli jogviszonyra, eseményre, cselekvésre, állapotra, helyzetre 

utal, hanem jelen időben, általánosságban fogalmazza meg a kizárási okot. A bírói 

gyakorlat  egyidejűleg  az  eljárásban  a  terhelt  védelmének  ellátását  és  a  sértetti 

képviseletet egyértelműen védői kizárási oknak tekinti.

A súlyosabban minősülő  csalás bűntette  miatt  indult  büntetőügyben a Legfelsőbb 

Bíróság felülvizsgálati eljárásban megállapította, hogy kizárási ok valósul meg azáltal, 

ha a terhelt védelmében olyan kirendelt védő járt el az elsőfokú tárgyaláson, aki az 

egyik sértett képviseletét is ellátta. A kötelező védelem miatt ez feltétlen hatályon 

kívül helyezési okot eredményezett.14 A Legfelsőbb Bíróság határozatában a döntés 

idején hatályos eljárási törvény szerint a sértetti jogállással összefüggő kizárási okot 

hívta fel15, de utalt a nyilvánvaló érdekellentétre is.

A hivatkozott eseti döntések alapján jól látható, hogy az eljárásban a terhelti és a 

sértetti oldalon történt képviselet olyan érdekellentétet jelent, mely a védői eljárást 

kizárja.

13 HERKE,FENYVESI,TREMMEL  i.m.101.o.
14 BH.2003.314.(Legfelsőbb Bíróság Bfv.V.1610/2011.)
15 1973. évi I. tv. 45. § (1) bekezdés a) pont
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Abban az  esetben tehát,  ha  egy  védő és  terhelt  viszonylatában kell  vizsgálni  az 

érdekellentétet,  a  büntetőeljárás  e  főszemélyeinek  viszonyát  szükséges  gondosan 

elemezni,  mely  viszony  elemeit  alkothatják  múltbeli,  vagy  a  jelenben  is  élő 

események, állapotok, jogviszonyok, jognyilatkozatok.

Itt szükséges megemlíteni, hogy konkrét, objektív tényalapok nélkül, feltételezések, 

esetleges  jövőben  események  alapján  törvényesen  nem  lehet  a  védői  kizárást 

kimondani. A helyi bíróság egy fegyveresen elkövetett önbíráskodás bűntette miatt 

indult ügyben a terhelt védelmének ellátásából érdekellentétre hivatkozva azért zárta 

ki a védőt, mert a védő egy, az érintett üggyel összefüggésben álló, másik hatóság 

előtt  folyó ügyben is ellátta a terhelt  védelmét.  A végzés indokolása szerint  azon 

tény, hogy mindkét ügyben terheltként hallgatták ki a vádlottat, valamint a vádlott 

által  szabadon  előterjeszthető  védekezés  és  a  bíróság  által  nem  ellenőrizhető 

kommunikáció alapján nem zárható ki az érdekellentét. A védői fellebbezés folytán 

eljáró  másodfokú  bíróság  a  kizárást  sérelmező  jogorvoslatot  alaposnak  találva 

rámutatott arra, hogy a bíróságnak az érdekellentétet a konkrét tények alapján kell 

vizsgálnia,  nem elég azok valószínűsítése.16 E példából  is  látható a jogalkalmazás 

bizonytalansága  az  érdekellentét  megállapításával  összefüggésben.  Megítélésem 

szerint viszont nyilvánvaló, hogy a bíróság az érdekellentét vizsgálatakor az alapvető 

védelmi  jogok  gyakorlását,  mint  a  terhelt  és  védő kapcsolattartása,  a  védekezés 

előkészítése, ellenőrzés alá nem vonhatja.

A  Be.  45.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  szabályozott  védői  kizárási  ok  szorosan 

kapcsolódik  a Be.  44. § (4) bekezdésének szabályához,  mely szerint  több terhelt 

érdekében ugyanaz a védő akkor járhat el, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek. 

Ha  ugyanis  a  terheltek  érdeke  ellentétes,  akkor  a  közös  védelmüket  ellátó  védő 

valamelyik védencével szükségképpen érdekellentétbe kerül. 

Az  érdekellentéttel  kapcsolatos  kizárási  okot  nem  vitásan  objektív  módon  kell 

megítélni, egyrészt elegendő az összeférhetetlenségi ok megállapításához az objektív 

érdekellentét, konkrét megnyilvánulás nélkül, másrészt pedig az objektív ellentétes 

16 Miskolci Törvényszék 2.Bkf.2161/2012/2.sz. végzése

7



eljárás  anélkül,  hogy  az  érintett  személyek  közötti  ellentét  tudatos  volna.17 E 

jogértelmezéssel magam is egyetértek, utalni kell azonban arra, hogy a több terhelt 

védelmének egy védő általi ellátásakor („egykezű védelem”) az érdekek ellentétének 

helyes megítélése sok esetben nem egyszerű és bonyolultabb jogértelmezést, bírói 

értékelést  igényel,  mely  olykor  az  egyes  bizonyítékoknak  a  részletekbe  menő 

megvizsgálását  is  szükségessé  teszi.  Az  objektív  ok  megállapításához  vezető 

gondolati,  logikai  folyamathoz  a  szükséges  bírói  értékelés  folytán  így  szubjektív 

elemek is társulnak.

Abban egységes a bírói gyakorlat, miszerint azon fontos kérdést, hogy a védő érdeke 

ellentétes-e  a  terheltével,  elsősorban  az  érintett  terheltek  vallomásának tartalma, 

védekezésének  iránya  határozza  meg.18 A  védői  kizárási  okok  s  a  kizárással 

kapcsolatos  eljárás,  döntés  szükségessége  az  ítélkezési  gyakorlatot  vizsgálva, 

elsősorban az elsőfokú bíróság előtt folyó perben merülnek fel, de értelemszerűen 

ilyen helyzetek a fellebbezési eljárásban is előfordulhatnak.

A  kizárási  ok  vizsgálatára  sor  kerülhet  akár  hivatalból,  akár  a  vádló,  vagy  az 

indítványtételre  jogosult  más  főszemélyek  indítványára  is.  Tipikusan  a  bíróság 

hivatalból vizsgálja a kérdést, mert az érdekellentét gyanúja kötelező védelem esetén 

olyan  súlyos  jogkövetkezményekkel  jár,  mely  az  első  fokú  ítélet  hatályon  kívül 

helyezéséhez  vezethet.  A  bíróságnak  a  már  kifejtettek  szerint  elsődlegesen  a 

vádlottaknak az eljárásban tett korábbi, nyomozási, tárgyalási vallomásait, és ezeken 

keresztül  a védekezés fő irányát,  tartalmat  kell  behatóan vizsgálnia  annak helyes 

megállapításához,  hogy valóban fennáll-e az érdekellentét.  Az ügydöntő határozat 

meghozatala  előtti  perszakban  sem az  elsőfokú,  sem a  fellebbezési  bíróság  nem 

mérlegelheti a tényállás megállapításához szükséges módon a bizonyítás anyagát, de 

értelemszerűen  a  kizárási  ok  megállapíthatósága  egy  sajátos,  speciális  értékelést 

mindenképp feltételez. 

Egyértelmű  és  nem  igényel  részletesebb  magyarázatot,  hogyha  a  terheltek  a 

büntetőjogi főkérdések tekintetében egyező, összhangban álló vallomásokat tesznek 
17 HERKE,FENYVESI,TREMMEL i.m.102.o.
18 EBH.2004.1114., BH.1989.173., BH.2004.456., BH.2007.215.

8



az eljárás során, úgy érdekeik ellentéte nem állapítható meg. Ha a bűncselekmény 

elkövetését  beismerik,  vagy  azt  egységesen  tagadják,  úgy  szintén  nem kerülhet 

szóba az érdekellentét megvalósulása.19 

A már részben hivatkozott döntésekre is figyelemmel, véleményem szerint a terheltek 

érdeke  rendszerint  akkor  ellentétes,  ha  az  egyik  terhelt  terhelő  vallomást  tesz  a 

másikra, aki tagadja a bűncselekmény elkövetését. Az érdekek ellentétét csak érdemi 

vallomáseltérés,  a  védekezések irányának  lényegi  eltérése  alapozhatja  meg.  Nem 

szolgálhatnak  alapul  ezért  az  érdekellentét  megállapításához  a  vallomások  kisebb 

mérvű  eltérései,  a  büntetőjogi  felelősség  szempontjából  lényegtelen  eltérései.  A 

Legfelsőbb Bíróság egyik felülvizsgálati ügyében kifejezetten utalt rá, hogy az érdemi 

kérdéseket nem érintő vallomáseltérések még akkor sem jelentenek érdekellentétet, 

ha a terheltek között néhány részletkérdésben szembesítésre került sor.20

Ha  az  „egykezű”  védelemmel  érintett  terheltek  a  vallomástételt  az  eljárásban 

megtagadják, érdekellentét megállapítására törvényesen szintén nem kerülhet sor. 

Egy jövőbeni helyzet, esetleges vallomástétel, a várható vallomás tartalma ugyanis a 

konkrét  perbeli  helyzetben  sem  közvetlenül,  sem  közvetve  nem  igazolhatja  a 

terheltek közötti érdekellentétet. A bíróság egy általa nem ismert, jövőbeni helyzetre, 

konkrét bizonyíték nélkül nem alapozhatja döntését.  Amennyiben az egyik terhelt 

önmagára és társára is terhelő vallomást tett, a másik terhelt pedig él a hallgatás 

jogával, mindez önmagában szintén nem vezethet a kizárási ok megállapításához.

Az adóbevételt  különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás bűntette (jelenleg 

már költségvetési csalás bűntette) miatt indult büntetőügyben a megyei bíróság úgy 

foglalt  állást  hasonló  eljárási  helyzetben,  hogyha  az  egyik  vádlott  önmagára  és 

társára terhelő vallomást tesz, úgy a terhelttárs hallgatása csakis akként értékelhető, 

hogy  tagadja  a  terhére  rótt  bűncselekmény  elkövetését.  Erre  alapozva  az  egyik 

vádlott  védelmének  ellátásából  a  védőt  kizárta.  A  másodfokon  eljáró  ítélőtábla  e 

rendelkezést megváltoztatta és a védő kizárását mellőzte, kifejtve, hogy nem csak a 

formális  logikai  szabályainak,  de  a  követett  bírói  gyakorlatnak  sem felel  meg  az 
19 Legfelsőbb Bíróság Bfv.I.850/2004/5.sz., Bfv.I.681/2009/4.sz.
20 Bfv.I.930/2006/6.sz.
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elsőfokú bírósági  álláspont.  A hallgatás  jogából  ugyanis  nem lehet  következtetést 

vonni egyértelműen a védekezés tartalmára, így a bűncselekmény tagadására sem.21

Ha  azonban  mindkét  vádlott  vallomást  tesz  az  eljárásban,  úgy  a  vallomások 

tartalmának, összefüggéseinek alapos vizsgálata által lehet következtetést vonni az 

érdekellentétre. Amennyiben az elkövetés indítéka, célja, az elkövetésben résztvevő 

személyek,  az  elkövetés  módja,  a  felelősségre  közvetlenül  kiható  érdemi  részek 

tekintetében a vádlottak eltérően vallanak, akkor megalapozottan lehet következtetni 

az  érdekellent  fennállására.  Ilyen  esetben  az  ítélőtábla  a  BH.2009.200.  számon 

közzétett eseti döntésben írt iránymutatásnak megfelelően a terhelti vallomásokban 

felmerülő lényeges ellentétek miatt az „egykezű” védelmet nem találta törvényesnek 

és a védői kizárási ok folytán az első fokú ítéletet a Be. 373. § (1) bekezdés II. d) 

pontja alapján hatályon kívül helyezte.22 Az érdemben eltérő vallomások ugyanis oda 

vezethetnek,  hogy  a  bíróságnak  választania  kell,  hogy  a  mérlegelés  során  mely 

vallomást  fogadja  el  a  tényállás  alapjául.  Az  érdekek  egyezőségéről  pedig 

nyilvánvalóan nem lehet beszélni, és az érdekellentétet jelent, ha a bíróság az egyik 

terhelt vallomását fogadja el a közös védővel rendelkező másik terhelt terhére. Az 

érdekellentét lényegi elemei véleményem szerint ezért nem választhatók el a bírói 

bizonyíték-értékeléstől, magától a bírói döntéstől. 

Egy másik ügyben, a fellebbezési eljárásban történt védőváltást követően, amikor a 

két terhelt védelmét már külön védő látta el, az egyik védő az álláspontja szerint az 

elsőfokú eljárásban, az érdekellentétben megnyilvánuló védői kizárással kapcsolatos 

eljárási szabálysértésre hivatkozva tett indítványt az ítélet hatályon kívül helyezésére. 

A hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette miatt indult ügyben az egyik 

terhelt tényfeltáró, önmagát is terhelő vallomást tett. A vád szerint a bűncselekményt 

pénzügyőr kollégáival, a tagadó vádlott-társával és konkrétan nem azonosítható más 

társaival követte el. A beismerő vallomást tevő vádlott általánosságban utalt rá, hogy 

a pénzügyőr társak is részt vettek a bűncselekményben, de sem a vádlott-társát, sem 

más személyt konkrétan nem jelölt meg, sőt a vádlott-társára még mentő tartalmú 

vallomást  is  tett.  A  vád  és  a  védelem  álláspontja  szerint  a  beismerő  vallomás 

közvetett  bizonyíték  a  vádlott-társ  terhére,  ez  pedig  érdekellentétet  jelent.  A 
21 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 6.B.576/2009/38.sz., Debreceni Ítélőtábla Bkf.II.649/2011/2.sz.
22 Debreceni Ítélőtábla Bf.II.367/2011/23.sz.
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másodfokú bíróság ezzel szemben részletesen kifejtette, hogy konkrét terhelő adatok 

hiányában  a  vallomás  nem  minősül  terhelőnek,  ezért  eljárási  szabálysértés  nem 

valósult meg és érdemben bírálta el a fellebbezéseket.23

A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette miatt folyó perben az első 

fokon eljáró törvényszék az „egykezű” védelemnél a titkos adatszerzés adatai alapján 

vont következtetést a terheltek, illetve az egyik terhelt és a védő érdekellentétére és 

határozott  a  védői  kizárásról.  A  védelmi  fellebbezések  folytán  másodfokon  eljáró 

bíróság  a  törvényszék  álláspontjával  szemben  nem  látott  alapot  a  védői  kizárás 

megállapítására,  ezért  az  elsőfokú  bíróság  végzését  megváltoztatva,  a  kizárást 

mellőzte. Rámutatott arra, hogy a titkos adatszerzés célja a Be. 200. § (1) bekezdése 

értelmében a nyomozó hatóság és a bíróság részéről  a bírói  engedély alapján az 

elkövető  kilétének,  tartózkodási  helyének  megállapítása,  elfogása,  valamint 

bizonyítási  eszköz  felderítése.  A táblabíróság  határozott,  elvi  álláspontja  szerint  a 

titkos adatszerzés nem irányulhat a védői  magatartás vizsgálatára,  a terhelt  és a 

védő  viszonyának  elemzésére,  következésképpen  az  érdekellentéttel  kapcsolatos 

tényadatok ellenőrzésére sem.24

Az  idézett  jogesetek  alapján  is  megállapítható,  hogy  az  elsőfokú  bíróság  olykor 

szükségtelen  módon  védve  az  eljárást,  egy  jövőbeni  esetleges  hatályon  kívül 

helyezés elkerülése érdekében állapít  meg védői kizárási okot olyan esetekben is, 

amikor az eljárás adatai, a vádlottak védekezése sem közvetlenül, sem közvetve nem 

utal a terhelti érdekek ellentétére. A valós alapokon nyugvó kizárási ok vitathatatlanul 

jelentős joghatásokkal bír. Ha ugyanis kizárt védő látja el több vádlott védelmét, és a 

védő részvétele a tárgyaláson kötelező, akkor valamely terhelt részéről a törvényes 

védelem hiánya miatt nem állapítható meg a tárgyaláson való védői részvétel, és ez a 

Be. 373. § (1) bekezdés II. d) pontjában írt feltétlen hatályon kívül helyezési okot 

valósítja  meg.  Ha  nem kötelező  a  védelem,  akkor  is  lényeges,  a  védelem jogait 

jelentősen érintő, relatív eljárási szabálysértés valósul meg, mely a Be. 375. § (1) 

bekezdése alapján vezethet kasszációhoz. E következmények elkerülése érdekében 

azon esetekben, amikor egy védő látja el több vádlott védelmét, a bíróságnak az 
23 Debreceni Ítélőtábla Bf.II.295/2012/9.sz.
24 Debreceni Ítélőtábla Bkf.II.10/2013/2.sz.
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eljárás  során  valóban  folyamatosan  és  gondosan  szükséges  vizsgálni  a  terheltek 

védekezésének  tartalmát,  a  vallomások  esetleges  megváltoztatását,  hogy 

megalapozottan  tudjon  állást  foglalni  a  kizárási  ok  fennállásáról.  A  kizárás 

kimondásához  azonban  feltételezések,  hibás  ténybeli  következtetések  nem 

vezethetnek, azt csak konkrét bizonyítékok alapozhatják meg elsődlegesen a terhelti 

vallomások alapján. Ettől eltekintve jogalkalmazóként nem tartom szerencsésnek, ha 

egy szerteágazó, nagyszámú bizonyítékot, terhelti vallomást tartalmazó ügyben, ahol 

a terheltek a vallomásaikat több ízben is megváltoztatják, egy védő látja el több, akár 

nagyobb számú terhelt védelmét, mert a per során óhatatlanul felmerülhetnek olyan 

vallomás  eltérések,  melyek  már  érdekellentétet  valósíthatnak  meg,  s  az  ezzel 

kapcsolatos eljárás pedig az egész pervitelt rendkívül elnehezíti. Elek Balázs vezette 

le például azt az ismert monográfiájában, hogy ügyes kérdezéssel, kérdő mondatok 

megfelelő feltevésével, hogyan lehet a szubjektíve igaz vallomást tenni akaró tanút 

vagy terheltet is objektíve hamis vallomásra rávenni.25

III.

Összegzésként  megállapítható,  hogy  a  védelem  joga,  a  hatékony  védekezés,  a 

büntetőper  törvényes,  tisztességes  lefolytatása  és  a  védői  kizárási  okok,  így  az 

érdekellentétben  megnyilvánuló  kizárási  ok  is,  szoros  összefüggésben  állnak.  A 

védelem jogának fontos részét alkotó szabad védőválasztási jog megfelelő biztosítása 

érdekében  különös  gondossággal  kell  eljárnia  a  bíróságnak  az  érdekellentét 

megállapításakor.  E kizárási  ok kimondásakor  alapkövek a terheltek  vallomásai,  a 

terhelti védekezés fő irányai. Meggyőződésem, hogy az érdekellentétet kizárólag e 

vallomások érdemi eltérésekor lehet kimondani, mely már valóban olyan helyzetet 

teremthet, amikor a védő az egyik terhelt tekintetében vádlóvá léphet elő, mely már 

nyilvánvalóan  sérti  a  védelem  alkotmányos  jogát  és  a  tételes  törvényi 

rendelkezésekbe is ütközik.

Dr. Háger Tamás bíró

Debreceni Ítélőtábla

25 ELEK Balázs: A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban. Debrecen, TKK, 2008, 142. o.
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