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Gondolatok a kirendelt védő irattanulmányozási díjához egy büntetőbíró 

szemszögéből 
 

 

I. A védelem joga, mint alkotmányos alapjog és büntetőeljárási alapelv 

 

Magyarország Alaptörvényének „SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG”-hez kapcsolódó 

XXVIII. cikk (3) bekezdése szerint „A büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás 

minden szakaszában joga van a védelemhez”. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 

törvény (Be.) 5. § (1) bekezdése alapján „A terheltet megilleti a védelem joga”, míg a (3) 

bekezdés szerint „A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely 

szakaszában védő is elláthatja. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy 

az, akivel szemben a büntetőeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott módon 

védekezhessék”.  

 

A védelem joga ily módon alkotmányos alapjog, egyúttal a büntetőeljárás egyik alapelve, a 

tisztességes eljárás meghatározó követelménye, amely a kitüntetett szerepe miatt már több 

esetben képezte az Alkotmánybíróság vizsgálatának tárgyát.  

„A védelemhez való jog alkotmányos büntetőeljárási alapelve az eljárás egész menetében 

számtalan részletszabályban ölt testet. (…) a büntetőeljárás alá vont személy azon jogaiban, 

illetve a hatóságok azon kötelezettségeiben realizálódik, amelyek biztosítják, hogy a vele 

szemben érvényesített büntetőjogi igényt megismerje. (…) A védelemhez való jog 

tartalmát képezik a védő azon eljárási jogosítványai, illetve a hatóságok azon 

kötelezettségei, amelyek részéről a védelem ellátását lehetővé teszik.”1 

„A tisztességes eljárásnak (…) általánosan és nem vitatottan elismert eleme a ’fegyverek 

egyenlősége’, amely a büntetőeljárásban azt biztosítja, hogy a vádnak és a védelemnek 

egyenlő esélye és alkalma legyen arra, hogy a tény- és jogkérdésekben véleményt 

formálhasson és állást foglalhasson. (…) feltétel, hogy az ügyben releváns adatokat a vád, 

illetve a terhelt és a védő ugyanolyan teljességben és mélységben ismerhessék meg. Itt 

érintkezik a fair trial elve a védelemhez való jog hatékonyságának és a védelemre való 

felkészülés kellő idejének és eszközeinek követelményével. (…) az eljárásban szereplő 

adatok és dokumentumok teljes megismerése és (…) birtokolása is ezek közé 

a ’mindenképpen biztosítandó’ jogok közé sorolható.”2 

„A büntetőeljárás központi része a bírói eljárás ugyan, de az ítélő szakasz előkészítése is 

része az igazságszolgáltatásnak, mint közhatalmi tevékenységnek. Ennek a törvényben 

szabályozott eljárásnak alkotmányos alapelve a védelem jogának érvényesülése és 

érvényesítése is.”3 

 

A büntetőeljárásban a bíróság védői jogokat érintő kötelezettsége egyrészt a védelemhez 

való jog biztosítása, másrészt a védelmi jogokkal való visszaélés megakadályozás. 

 

 

 

 

                                                 
1 25/1991. (V. 18.) AB határozat. 
2 6/1998. (III. 11.) AB határozat. 
3 52/1996. (XI. 14.) AB határozat. 
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II. Az irattanulmányozás, mint a védelem jogának része és az azért járó díjazás; 

problémafelvetés 

 

A Be. 50. § (1) bekezdése irányozza elő a védő védelem ellátásával kapcsolatos 

legalapvetőbb kötelezettségeit, amelyek teljesítése szolgáltatja a jogalapot a díjazására és 

költségeinek megtérítésére. A védő az ügyirat ismerete nélkül nem tudja ellátni a feladatait, 

a Be. 50. § (2) bekezdése biztosítja a jogát, hogy „(…) a védelem érdekében az ügyben 

tájékozódhat (…)”. Az ügyirat ismerete nélkül a büntetőjogi igénnyel szemben védekezni 

nem lehet, emiatt azt a védő részére a hatóság biztosítani köteles, következésképpen az 

eljárási törvény 48. § (9) bekezdése alapján „A kirendelt védő a bíróság, az ügyész, 

illetőleg a nyomozó hatóság előtt (…) az iratok tanulmányozásáért díjazásra (…) jogosult”. 

 

A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 

7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) határozza meg e díjazás 

részletes szabályait. Annak 1. § (1) bekezdése szerint a kirendelt védőt a bírósági eljárásban 

végzett tevékenységért munkadíj és költségtérítés illeti meg, a 6. § (1) bekezdése alapján a 

büntetőeljárásban kirendelt védőt az eljárás nyomozási, illetve ügyészségi szakaszában is 

megilleti munkadíj és költségtérítés, az előbbi összegszerűségi alapja a 6. § (2) 

bekezdésében jelenik meg, miszerint a védőt az eljárási cselekményen való részvételért 

megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj összege illeti meg. A 6. § (7) és (8) 

bekezdése részletezi (2006. augusztus 01. napjától kezdődően) a kirendelt védőt megillető 

irattanulmányozási díj szabályait: „(7) A védőt erre irányuló indítványára a büntetőügy 

iratainak tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal irat után - függetlenül attól, 

hogy az ügyben hány terhelt védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, 

és hogy az iratokat helyettes útján tanulmányozta-e - a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de 

ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő 

összegű munkadíj illeti meg. A munkadíj megállapításánál nem vehető figyelembe arról az 

eljárási cselekményről készített jegyzőkönyv, amelyen a védő részt vett, továbbá olyan irat, 

amelyet a védő készített, vagy önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be. (8) (…) Az 

irattanulmányozásért járó munkadíj iránti igényt a büntetőügy nyomozási, vádemelési és 

bírósági szakában legfeljebb egy ízben, legkorábban az irattanulmányozást követő eljárási 

cselekmény alkalmával annál a nyomozó hatóságnál, ügyésznél, bíróságnál kell 

előterjeszteni, amely előtt a büntetőügy folyamatban van (…)”. 

 

Az IM rendelet szabályai egyértelműnek tűnnek, szinte csupán egyszerű matematikai tudást 

feltételeznek, ugyanakkor a jogalkalmazásban nyilvánvalóvá válik, hogy az 

irattanulmányozási díj rendelet által előirányzott képlettel történő kiszámítása problémához 

vezet. Ez a problematika képezi az előadás tárgyát. 

 

 

III. Konkrét ügyek bemutatása  

 

A jelzett problematika gyakorlati alátámasztására szolgáljanak az alábbi ügyek: 

 

[1.] Az egyikben4 a védő bejelentette, hogy a bíróság büntető irodájában tanulmányozta a 

nyomozati iratok 220 oldalát és kérte 3 órára az irattanulmányozási díja megállapítását. A 

bíróság a végzésében a védőnek egy órára állapított meg irattanulmányozási díjat, az 

indítványát ezt meghaladóan elutasította. A végzés indokolása szerint a bíróság „(…) 

                                                 
4 Nyíregyházi Városi Bíróság, B.2411/2011. 
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büntető iroda vezetőjének tájékoztatása, továbbá az ügyirat tanulmányozással kapcsolatos 

nyilvántartó könyv adatai szerint a védő (…) az ügyiratot 09 óra 10 perctől 09 óra 25 

percig, tehát 15 percen keresztül tanulmányozta. Ezen tájékoztatás és a nyilvántartó könyv 

adatához képest a bíróság nem fogadja el a védő azon állítását, hogy a nyomozati iratok 

220 oldalát (…) áttanulmányozta, ugyanis az általános élettapasztalatra, ésszerűségi 

körülményekre hagyatkozva kézenfekvő: 220 oldalt 15 perc alatt áttanulmányozni nem 

lehet, az gyakorlatilag lehetetlen.” Egyebekben a bíróság részletes indokolás tárgyává tette, 

hogy a nyomozati iratokban melyek azok az iratok, amelyeket a védő egyébként sem 

tanulmányozhatott (ezek alapvetően az „üres”, tehát tartalom nélküli oldalak). A végzés 

ellen a védő jelentett be fellebbezést, annak egyik indoka szerint a vonatkozó jogszabály 

„semmiféle mérlegelésnek nem ad helyt” az irattanulmányozási díjhoz kapcsolódóan, a 

főügyészség ezt az álláspontot elfogadta, és a végzés megváltoztatást indítványozta. A 

másodfokon eljárt törvényszék az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, az 

irattanulmányozásért járó munkadíj alapját három órában állapította meg, az elsőfokú 

bíróság által megállapított munkadíjat felemelte, indokolása szerint a „(…) rendelet 

előírásai ebben a kérdésben nem engednek mérlegelést, ezért a munkadíj megállapítása 

nem függhet attól, hogy az ügyvéd ténylegesen mennyi időt töltött az iratok 

tanulmányozásával. Erre tekintettel a 220 oldal nyomozati irat tanulmányozásáért 3 órára 

illeti meg az ügyvédet a kirendelt ügyvédi óradíj”. 

 

[2.] Egy másik esetben5 „A járásbíróság a végzésével 4000 forint + áfa, összesen 5080 

forintban állapította meg a kirendelt védő - irattanulmányozásért járó - munkadíját és ezt 

meghaladóan a kirendelt védő indítványát elutasította. Az elsőfokú bíróság végzésével 

szemben a védő jelentett be fellebbezést. A fellebbezés írásbeli indokolásában indítványt 

tett a végzés megváltoztatására akként, hogy a másodfokú bíróság az irattanulmányozási 

díjat 60 000 forint + áfa, összesen 76 200 forintban állapítsa meg, figyelemmel arra, hogy 

összesen 1448 oldalt tanulmányozott. Álláspontja szerint a védelemhez való jog sérülhet, 

amennyiben a védő nem az egész iratanyagot tekinti át, hanem annak csak a védencére 

vonatkozó részét. Utalt arra, hogy az irányadó jogszabály a ’tanulmányozás’ 

értelmezésével adós maradt, hiszen azt minden ember és minden védő másképpen teheti 

meg, ki gyorsabban, ki lassabban. A megyei főügyészség átiratában az elsőfokú végzés 

helybenhagyását indítványozta. A kirendelt védő által bejelentett fellebbezés nem volt 

megalapozott. Az elsőfokú bíróság végzésének indokai mindenben helytállóak voltak. A 

7/2002. (III. 30.) IM rendelet valóban 100 oldal tanulmányozásának alapulvételét írja elő, 

azonban a lajstromiroda közlése szerint 1 órán át tartó irattanulmányozásra került sor. 

Helyesen vette figyelembe az elsőfokú bíróság az irattanulmányozásra fordított időt a 

tanulmányozható iratok mennyiségére vonatkozóan mint a díjmegállapítás alapját, a bírói 

gyakorlat szerint ugyanis 1 óra alatt valóban 100 oldal áttanulmányozása fogadható el. 

Megjegyzi a törvényszék, hogy 1 óra alatt 1448 oldal áttanulmányozása egyébként sem 

látszik reálisnak. Ennek alapján a másodfokú bíróság megállapította, hogy törvényesen 

állapította meg az elsőfokú bíróság az ügyvédi munkadíj összegét és indokoltan utasította 

el a védő ezt meghaladóan előterjesztett indítványát. Ezért a másodfokú bíróság (…) az 

elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.”  

 

[3.] Egy további ügyben 6  kifejtették: „Az első fokon eljárt megyei bíróság dr. M. A. 

ügyvéd kirendelt védő részére 1200 oldal irat tanulmányozásáért 36 000 forint munkadíjat 

(…) állapított meg. (…) Az elsőfokú bíróság végzése ellen fellebbezést jelentett be (…) 

ügyvéd (…) az irattanulmányozással összefüggésben felmerült ügyvédi díj összegének a 

                                                 
5 Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.1059/2014., Kúriai Döntések, Bírósági Határozatok, 2015/6., EBD2015.B.22. 
6 Szegedi Ítélőtábla Bf.149/2009., Ítélőtáblai Határozatok, ÍH 2009.94., 2009. évi III. szám 14-15. oldal. 
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jogszabályban meghatározottak szerinti megállapítása érdekében. Fellebbezésében kifejtett 

álláspontja szerint a bíróság nem mérlegelheti, hogy a védő óránként hány oldal irat 

tanulmányozására képes. (…) Utalt arra, hogy (…) részéről 3000 oldal irat tanulmányozása 

megtörtént. A Sz. Fellebbviteli Főügyészség átiratában a védői fellebbezést alaposnak 

ítélve indítványozta a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összegű védői 

díj megállapítását. Az ítélőtábla a fellebbezést az alábbiak szerint ítélte alaposnak. (…) a 

védő díjmegállapítás iráni kérelmében nem jelölte meg, hogy hány oldal irat 

tanulmányozása után kéri díjának megállapítását. (…) nem tévedett az elsőfokú bíróság, 

amikor a rendelkezésre álló adatokból mérlegelés útján állapította meg, hogy a védő a 

büntető iroda által igazoltan (…) 6 óra 57 perc alatt hozzávetőleg mennyi iratot 

tanulmányozhatott át. (…) Az ítélőtábla álláspontja szerint – osztva ezzel az elsőfokú 

bíróság álláspontját – 7 óra időtartam alatt fizikailag nem lehetséges 3000 oldalnyi iratot 

áttanulmányozni. Az ítélőtábla értelmezte az irattanulmányozás fogalmát. (…) A 

nyomozati iratoknak vannak olyan lapjai, amelyekre az azt tanulmányozó csupán rápillant, 

vannak olyan iratok is, amelyek a védő ügyfelére vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat. 

(…) Ebből következően helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor mérlegelés tárgyává 

tette, hogy a védő egy óra alatt hány oldal iratot képes fizikailag áttanulmányozni. (…) 

bizonyos iratok megtekintése akkor is irattanulmányozásnak tekintendő, ha a védő azt méri 

fel, hogy az számára lényeges vagy sem. Mindezeket figyelembe véve az ítélőtábla 

álláspontja szerint óránként hozzávetőleg 300 oldal tanulmányozása történhet meg. Ez 

percenként 5 oldalt jelent, ennél több (…) átlagosan egy embertől nem várható el. 

Mindezekre (…) figyelemmel - (…) a védő összesen (…) 6 óra 57 percig tanulmányozta a 

nyomozati iratokat - megállapítható, hogy a bíróság büntető irodáján összesen 2100 oldal 

nyomozati iratot tanulmányozott. (…) a korábbi védő 499 oldalról kért fénymásolatot, így a 

kirendelt védő ezeket az iratokat tanulmányozhatta a bíróság épületén kívül. (…) A 

kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla megállapította, hogy dr. M. A. ügyvéd az ügyben 

összesen 2600 oldal iratot tanulmányozott.” 

 

[4.] A következőként említendő ügyben 7  a bíróság a tárgyalás előkészítése során 

megkeresést intézett az ügyész felé: „A (…) költségjegyzék 5. sorszáma szerint 

iratismertetés miatt 15.240 forint bűnügyi költség merült fel, ennek alapját a nyomozati 

iratok 17. oldalaként szerelt határozat képezi, amely szerint a védő iratismertetésen részt 

vett. A nyomozati iratok 241. oldalaként szerelt jegyzőkönyv szerint a védő 

iratismertetésen vett részt 11 óra 21 perctől 11 óra 45 percig. Megállapítható tehát, hogy a 

védő az iratismertetésen összesen 24 perc időtartamon keresztül volt jelen, ehhez képest 

azonban a nyomozó hatóság a munkadíját 3 óra időtartam alapul vételével állapította meg. 

(…) szíveskedjen tájékoztatást adni ezen költség összegszerűségével kapcsolatban (…)”. 

Az ügyészség erre adott tájékoztatása szerint ez a költség a nyomozati irtatok 220 oldal 

terjedelme miatt óra/100 oldal figyelembe vételével lett megállapítva, „(…) amely 

tekintettel arra, hogy 3 megkezdett óráról volt szó, indokolt volt”. 

 

[5.] Az ötödikként felhívandó eset 8  a következő: „Az egyik fővárosi rendőrkapitány 

visszautasította a kirendelt védő 25.000 forintos díjigényét, melyhez 

(…) ’irattanulmányozást’ jelölt meg. A kapitány tájékoztatása rámutat arra, hogy a 7/2002. 

(III. 30.) IM. rendelet 6. § (7) bekezdése alapján megkezdett órákat lehet elszámolni 

és ’nem vehető figyelembe arról az eljárási cselekményről készített jegyzőkönyv, amelyen 

a védő részt vett, továbbá olyan irat, melyet védő készített, vagy önállóan, vagy 

                                                 
7 Nyíregyházi Járásbíróság, B.1790/2014. 
8 http://www.bpugyvedikamara.hu/zart/aktualis/hirlevel/buk-hirlevel-318-szam-konferenciak-mubse-

jogtudor-mikulas-ciposdoboz-karacsony/ , letöltés: 2014. december 23. 

http://www.bpugyvedikamara.hu/zart/aktualis/hirlevel/buk-hirlevel-318-szam-konferenciak-mubse-jogtudor-mikulas-ciposdoboz-karacsony/
http://www.bpugyvedikamara.hu/zart/aktualis/hirlevel/buk-hirlevel-318-szam-konferenciak-mubse-jogtudor-mikulas-ciposdoboz-karacsony/
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csatolmányként nyújtott be. Ennek megfelelően, ha az irattanulmányozás a nyomozó 

hatóságnál a védő részvételével a Be. 193. § (1) bekezdése szerint tartott eljárási 

cselekmény után történik, a védő az irattanulmányozásért járó igényét a nyomozó 

hatóságnál csak akkor terjesztheti elő, ha a nyomozó hatóság az irattanulmányozást 

követően a védő részvételével újabb eljárási cselekményt foganatosít. (…)’ Egy neves védő 

kolléga szerint a közölt álláspont helyes. Az iratismertetésen való részvételért csupán az ott 

töltött órák alapján meghatározott kirendelt védői díj elszámolására van lehetőség. 

Egyetértett azzal is, hogy az iratismertetésen, mint eljárási cselekményen az 

irattanulmányozás díja nem számolható el. Ez azonban nem zárja el a védőt attól a 

lehetőségtől, hogy a büntetőügy iratairól másolatot kér és azok tanulmányozását követően 

az irattanulmányozás után is bejelenti kirendelt védői díj igényét. Mindazonáltal az 

irattanulmányozási jog nyilván nem gyakorolható visszaélésszerűen.” 

 

[6.] Egy további közzétett jogeset9 szerint a védő 09 óra 15 perctől 11 óra 30 percig terjedő 

időtartamra, irattanulmányozás folytán felmerült munkadíjának megállapítását 

indítványozta, a bíróság 9.000 forint munkadíjat állapított meg neki. A végzés ellen a védő 

fellebbezést jelentett be arra hivatkozással, hogy a megállapított munkadíj nincs arányban 

az áttanulmányozott iratok mennyiségével, azt magasabb összegben indokolt meghatározni. 

Az ítélőtábla a fellebbezést alaptalannak találva megállapította, hogy a védő az 

áttanulmányozott irat mennyiségét 229 oldalban határozta meg, amely megegyezik az 

irattanulmányozásról e bíróságon kiállított igazolás tartalmával is, a rendelet a kirendelt 

védő irattanulmányozásáért munkadíj megállapítását teszi lehetővé, a büntetőügy iratainak 

tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal irat után, a kirendelt ügyvédi óradíj 

összege, vagyis 3.000 forint, a vizsgált ügyben tehát 9.000 forint illeti meg a kirendelt 

védőt. 

 

[7., 8.] Két másik ügyben10 a védő a nyomozás elvégzése után iratismertetésen vett részt; az 

iratok szerint az egyik ügyben 684 oldal ismertetése történt meg 44 perc alatt, míg a másik 

ügyben 600 oldal ismertetése történt meg 45 perc alatt, a nyomozó hatóság az előbbi 

ügyben 4.000 forint óránkénti díj számításával 28.000 forint, az utóbbi ügyben 5.000 forint 

óránkénti díj számításával 30.000 forint irattanulmányozási díjat állapított meg. 

A törvényszék mindkét ügyben megkeresést intézett a nyomozó hatósághoz az 

irattanulmányozási díj összegének megállapítását érintően, mindkét megkeresésre adott 

válasz lényege az IM rendelt 6. § (7) bekezdésének felhívása volt, azzal, hogy az utóbbi 

ügyben a nyomozó rendőr-főkapitányság osztályvezetője a következőkről is tájékoztatást 

adott: „(…) Megjegyezni kívánom, hogy jelen ügyben Dr. (…) az iratismertetésen összesen 

600 tényleges oldalt tanulmányozott át 08:00-08:30 óráig (…). 

 

[9., 10.] Megemlíthető még az egyik járásbíróság által hozott két végzés is11: a védő az 

egyik szerint 532 oldalt tanulmányozott át 19 perc alatt, a másik szerint (ugyanaz a védő) 

1.744 oldalt tanulmányozott át 118 perc alatt. A járásbíróság a védő irattanulmányozási 

díjigényét mindkét esetben részben elutasította, a védő fellebbezést jelentett be, az előbbi 

esetben 20.000 forint, az utóbbi esetben 120.000 forint összegben kérte az 

                                                 
9  Fővárosi Ítélőtábla 3.Bkf.10.826/2008., BH2009. 239., A kirendelt védő irattanulmányozásáért 

megállapítható munkadíj számítása. 
10  Nyíregyházi Törvényszék B.827/2014. és B.347/2015., az előadás időpontjában mindkettő a tárgyalás 

előkészítésének szakaszában; a főügyészség a jelzett díjat mindkét ügyben a bűnügyi költség részének 

tekintette, a vádiratban indítványozta, hogy a törvényszék annak megfizetésére a vádlottat kötelezze. 
11 Kisvárdai Járásbíróság Fk.352/2015/12-III. és Fk.385/2015/2. 
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irattanulmányozási díja megállapítását. A fellebbezések elbírálása az előadás 

megtartásának időpontjában még nem történt meg.  

 

Az ismertetett esetek összehasonlításának eredményeként többek között a következők 

állapíthatók meg: 

A védő - aggálytalanul igazolt módon - az első ügyben 15 percen, a negyedik ügyben 24 

percen keresztül tanulmányozta az ügyiratot, ehhez képest az előbbiben az elsőfokon eljárt 

bíróság álláspontját elvetve a - főügyészség álláspontját elfogadó - másodfokon eljárt 

bíróság, az utóbbiban a nyomozó hatóság - annak álláspontja az ügyészség által is 

elfogadottan - három órában állapította meg az irattanulmányozásért járó munkadíj alapját 

képező időt.  

Az elsőként felhívott jogesetben a törvényszék álláspontja szerint kizárt a mérlegelés, a 

második ügyben eljárt másik törvényszék ezzel szöges ellentétben a mérlegelés 

indokoltsága mellett foglalt állást, a harmadikként felhívott esetben az ítélőtábla az 

irányadó jogszabály értelmezésével, a rendelkezésre álló adatok életszerűségi 

körülményekkel alátámasztott mérlegelésével állapította meg az áttanulmányozott iratok 

mennyiségét és az azért járó díjat.  

Az első és a második ügyben a két főügyészség ugyanazon jogi probléma kapcsán 

egymással ellentétes álláspontot képviselt.  

Az iratok ismertetéséhez kapcsolódóan a nyomozó hatóság az ötödikként felvetett esetben 

az irattanulmányozási díjigényt teljes egészében elutasította, a negyedikként, a hetedikként 

és a nyolcadikként ismertetett ügyekben az irattanulmányozási díjat megállapította, a két 

utóbbiban a díjat aggályosan eltúlzottnak tűnő összegben állapította meg.  

 

Azt hiszem, ezek a jogesetek szemléletesen mutatják a kirendelt védő irattanulmányozási 

díjához kapcsolódóan a jogalkalmazási gyakorlatban felmerült nagyfokú eltéréseket, 

amelyek indokolják a probléma behatóbb vizsgálatát, elsősorban az egységes gyakorlat 

elérése érdekében. 

 

E helyen említést érdemel az az ügyészi állásfoglalás12, amely szerint: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségen eseti jelleggel előfordult, hogy az 

ügyben eljáró kirendelt védők a nyomozás befejezését követően nagy terjedelmű 

nyomozati irat irreálisan rövid idő alatt történt tanulmányozását követően eltúlzottan magas 

munkadíj iránti igényt terjesztettek elő. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére 

megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 6. §-ának (7) 

bekezdése a hatóságok számára nem biztosít mérlegelési lehetőséget, így saját hatáskörben 

az egységnyi idő alatt áttanulmányozható iratok mennyisége nem határozható meg. A 

jövőben visszaélés gyanúja esetén a visszaélésszerű jogot gyakorló védők ügyében – 

figyelemmel az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) 

MK szabályzat Preambulumának 6. pontjában írtakra – jelzéssel kell élni az Ügyvédi 

Kamaránál (…). 

Az állásfoglalás keltének dátumából következtethetően annak szerzője az előbbiekben a 2. 

és 3. szám alatt említett bírósági döntéseket nem ismerte, vagy azok tartalmát nem fogadta 

el. 

 

 

 

                                                 
12 Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály, NF. 1727/2015/13-III., Budapest, 

2015. augusztus 3. 
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IV. A jogszabály értelmezésének szükségessége, a mérlegelés indokoltsága, lehetséges 

módszerek 

 

Joggal felvetődik a kérdés: az IM rendelt a kirendelt védő irattanulmányozásához 

kapcsolódóan valóban nem teszi lehetővé a mérlegelést, így a hatóság valóban nem teheti 

vizsgálat tárgyává a tanulmányozott iratok körét és a tanulmányozásra fordított időt? Ha 

tehát a kirendelt védő bejelenti, hogy áttanulmányozta az ügyirat 220 oldalát, akkor az 

eljáró hatóságnak fenntartás nélkül el kell-e fogadnia azt, hogy a tanulmányozott irat 

valóban 220 oldal, amelynek tanulmányozása 15, avagy 24 perc alatt valóban meg is történt? 

A 4-11. szám alatti lábjegyzetben felhívott ügyekben a jogalkalmazó szervek egy része 

igenlő, másik része nemleges választ adott. Ehhez kapcsolódóan az előadás tartójának 

álláspontja a következő:  

 

Az kétségtelen, hogy az IM rendelet sem a 6. § (7) és (8) bekezdésében, sem egyéb 

részeiben kifejezetten nem irányozza elő a bejelentés jogalapjának vizsgálatát, tehát az 

igény mérlegelését, mint például Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 

21.) IM rendelet 1. § (9) bekezdése, amely szerint „A kirendelő szerv a szakértői díj 

megállapítása előtt a szakértő által felszámított díj összegét, valamint indokoltságát, így 

különösen a szakértői vizsgálatra és a vélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok, 

valamint a (…) díjigény megalapozottságát ellenőrzi”. 

 

A jogszabály értelmezése, a jogszabályhoz kapcsolódóan bejelentett igény mérlegelése a 

jogalkalmazó feladata. Az értelmezést többféleképpen definiálhatjuk, egyik lehetséges 

megközelítése: a jogszabály mondanivalójának feltárása. „Az ítélkezési szabályok 

formalizálódása, jogszabállyá transzformálódása pedig szükségessé tette a tipikus esetekre 

alkotott norma értelmezését az egyedi esetekben való alkalmazhatósága érdekében. (…) 

minél fejlettebb a jogi szabályozás absztrakciója, annál kevésbé képes kielégíteni a 

jogalkalmazás igényeit jogértelmezés nélkül.” 13  „A törvény alkalmazása tehát 

nyilvánvalóan nem lehetséges azok értelmezése nélkül, az értelmezés azonban gyakran 

alkotó jellegű.”14 

 

Álláspontom szerint az értelmezés és a mérlegelés a tanulmány tárgyát képező 

problematika viszonylatában egymás mellett létező fogalmak, ha tehát elfogadjuk, hogy 

helye van értelmezésnek, úgy a mérlegelés sem zárható ki. Amennyiben a jogszabály 

kizárná az értelmezés lehetőségét, úgy ezzel automatikusan elvonná a mérlegelés alapját is, 

ha pedig a jogszabály ezt nem teszi meg, akkor álláspontom szerint mindig van helye 

értelmezésnek és mérlegelésnek: ekkor történik meg az általánosságában megfogalmazott 

jogszabály konkrét esetre történő alkalmazása.  

Nem eredményezi a mérlegelési lehetőség kizárását önmagában az, hogy a jogszabály arra 

kifejezetten nem ad lehetőséget, az ellenkező vélemény elfogadása ugyanis szükségszerűen 

ahhoz vezetne, hogy a jogalkalmazó csupán azt az eljárási helyzetet 

értelmezhetné/mérlegelhetné, amely értelmezését/mérlegelését kifejezetten meg is engedi. 

E helyen segítségünkre van az Alaptörvény, mert „AZ ÁLLAM”-hoz kapcsolódó 28. cikke 

szerint „A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok 

céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik (…)”: az Alaptörvény mindezzel 

kötelezővé teszi a jogszabály, így az IM rendelet értelmezését, egyúttal megadja az 

értelmezés irányát is. 

                                                 
13 Fázsi László: A tekintély szerepe napjaink büntető ítélkezésében, Jogtudományi Közlöny, 2013. november. 
14 Fleck Zoltán: Jogállam és igazságszolgáltatás a változó világban, Gondolat Kiadó, 2008. 106., hivatkozva a 

11. szám alatti lábjegyzetben írt tanulmányban. 
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A Kúria egyik vizsgálati anyagából15 is az vezethető le, hogy maga a legfelsőbb bírói 

fórumunk is a mérlegelés mellett foglal állást: „Az irattanulmányozásért megállapítható 

díjazás mértékeként óránként maximum háromszáz oldal vehető figyelembe egy közreadott 

jogeset (IH 2009.94.) szerint. Az egyik törvényszék közölte, hogy a büntető irodától az 

irattanulmányozás tartamának igazolását kérik, és ők óránként maximum száz oldalt 

tekintenek áttekinthetőnek. Az utóbbi rendelet-konform, mert a rendelet azt írja elő, hogy a 

kirendelt védőt minden megkezdett száz oldal irat után a kirendelt ügyvédi óradíj összege, 

de ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő 

összegű munkadíj illeti meg [6. § (7) bekezdés 1. mondat], és ezáltal – noha áttételesen, de 

egyértelműen – száz oldal tanulmányozását tekinti egy órai tevékenységnek. Csakhogy az 

irattanulmányozás tartamát a bírósági iroda jogszabályi kötelezettség hiányában nem 

köteles igazolni, a bíróságon kívül pedig a tartam – igazolhatóság hiányában – eleve 

közömbös. Tehát az lehet a célszerűen méltányos megállapítás alapja, hogy a kirendelt 

védő által valószínűsített helyzetben az adott oldalszámra nézve az irattanulmányozás 

megtörténhetett-e. Az egyik jelzett esetben a két-három órás tartam mellett 

tanulmányozottként megjelölt ’több ezer oldal’ nem tűnik kellően valószínűsítettnek.” 

 

A 9. szám alatti lábjegyzetben ismertetett jogesetben az ítélőtábla nem foglalt kifejezetten 

állást a tekintetben, hogy fennáll-e a mérlegelés lehetősége, a határozat lényegéből azonban 

levezethető: a jogalkalmazót fenntartások nélkül nem köti a kirendelt védő indítványa, attól 

eltérésre van lehetőség, ugyanis annyi irattanulmányozási díj állapítandó meg, amennyi 

valóban „jár”. 

 

Mindezekből következik: az eljáró hatóságot a kirendelt védő irattanulmányozási díjához 

kapcsolódóan is megilleti az értelmezés/mérlegelés lehetősége, amiből adódóan - főleg 

ésszerű kétely esetén - vizsgálat tárgyává kell tennie a védő igényének megalapozottságát, 

mégpedig mind az áttanulmányozott irat mennyisége, mind a tanulmányozásra fordított idő 

szempontjából. E mellett szól az is, hogy az értelmezés/mérlegelés legfontosabb kereteit 

maga az IM rendelet fel is állítja (pl.: nincs jelentősége a védencek számának, a helyettes 

útján történő tanulmányozásnak, bizonyos iratok nem képezik az alapul vehető iratok körét 

stb.). 

 

Álláspontom szerint a mérlegelés sarokpontját a „tanulmányoz” szó képezi. 

Az egyik értelmezés16 szerint a „tanulmányoz” ige jelentése: szakismeretet igénylő kérdést, 

ügyet tüzetesen vizsgál, például „tanulmányozza a per anyagát”, tájékozódás végett 

figyelmesen szemlél.  

Másik értelmezés 17  szerint a „tanulmányoz” szó jelentése: valamely ügyet, kérdést, 

tudományágat tüzetes tanulmány tárgyává tesz, szakszerűen kutat, valamit huzamosabban 

figyel, hogy pontosabban, alaposabban megismerje, elmerülten, nagy gonddal, figyelmesen 

nézeget valamit. Az ugyanitt írottak szerint a „tanulmányozás” szó értelme: a tanulmányoz 

igével kifejezett tevékenység, illetve az a cselekvés, hogy valamit tanulmányoznak, 

gondos, alapos vizsgálat, búvárkodás.  

 

Mindezeket a kirendelt védő irattanulmányozási díjigényéhez kapcsolódóan alkalmazva 

álláspontom szerint akkor állapítható meg a büntetőügy iratanyagának tanulmányozása, ha 

                                                 
15 Kúria Büntető Kollégium Joggyakorlat-elemzőcsoport, 2014.EL.II.E.1/10.VÉDŐ-50. szám, Védői jogok a 

bírósági eljárásban, Összefoglaló vélemény, Vizsgálat 2.5. pont, http://www.kuria-

birosag.hu/sites/default/files/joggyak/elfogadott_osszegzo_velemeny.pdf, letöltés: 2015. július 01. 
16 A Magyar Értelmező Kéziszótár (Akadémia Kiadó, Budapest, 1985., M-Zs kötet). 
17 A Magyar Nyelv Értelmező Szótára (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. VI. kötet). 

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/elfogadott_osszegzo_velemeny.pdf
http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/elfogadott_osszegzo_velemeny.pdf
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a tanulmányozó azt oly módon átvizsgálja, hogy tüzetes tanulmány tárgyává teszi, 

szakszerűen kutatja, megfigyeli, figyelmesen nézegeti, alapos vizsgálat tárgyává teszi, 

abban búvárkodik, mégpedig abból a célból, hogy a tanulmányozott irat által közvetített 

információanyagot megjegyezze, avagy egyéb módon rögzítse. Ha az 

irattanulmányozásban nem fedezhetők fel ezek az ismérvek, akkor értelemszerűen szó sem 

lehet „tanulmányozásról”, mindennek feltárása során pedig alapvető kiindulópontot adhat 

az irattanulmányozásra fordított, megállapítható idő, továbbá a tanulmányozott iratok köre. 

 

A tanulmányozásra fordított idő megállapításához alapul szolgálhat a bíróság büntető 

irodája által vezetendő nyilvántartó könyv, amelyben feltüntetik, hogy ki, mikor, melyik 

ügyiratot tanulmányozta. 

Ugyanakkor egyetértek a Kúria azon véleményével is, amely szerint „Egységesítést igényel 

a gyakorlat abban a kérdésben is, hogy az irattanulmányozásért jár-e díjazás a kirendelt 

védő részére, ha az nem a bíróságon zajlik, hanem a kikért és kiadott iratmásolaton alapul. 

Van, ahol csak a bíróságon történt irattanulmányozásért jár díjazás, éspedig azon indokkal, 

hogy egyedül a bíróság irodája által tanúsítható annak megtörténte, és bevett gyakorlat, 

hogy az iroda az irattanulmányozást és annak időtartamát igazolja. Van, ahol a kikért 

iratmásolat bíróságon kívüli tanulmányozása is megalapozza a díjazást. És van, ahol fel 

sem merült a kérdés. A büntetőeljárási törvény az iratok tanulmányozását mindennemű 

megszorítás nélkül a díjazásra jogosultság körébe sorolja [Be. 48. § (9) bekezdés], és a 

rendelet 6. §-ának vonatkozó (7)-(8) bekezdései sem kötik további feltételhez. A Büsz. az 

iratok megtekintését a felvilágosítás körében említi (10-12.  §), de nem tartalmaz olyan 

szabályt, hogy azok tanulmányozását az irodának igazolnia kellene. Ilyen rendelkezést nem 

tartalmaz a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH 

utasítás sem. Mindezekre figyelemmel az irattanulmányozásért akkor is jogszerű a díj 

megállapítása, ha az iratmásolaton alapul, és a bíróságon kívül történik. Ennek ellenkezőjét 

a védői álláspont a kirendelt védővel szembeni bizalmatlanságnak tekinti.”18 

Ezt az álláspontot fogadta el a 6. szám alatti lábjegyzetben írt ítélőtábla is, hiszen a 

tanulmányozott iratok körének feltárása során figyelembe vette a bíróságon kívül 

tanulmányozott iratokat is. A Kúria és az ítélőtábla álláspontját támogatva utalok arra, hogy 

az igazságügyi szakértő díjjegyzékében elszámolt irattanulmányozás esetében sem előírás 

az iratoknak bíróságon történő tanulmányozása, fenntartások nélkül elfogadott, ha a 

szakértő a tanulmányozást a tevékenységének helyén, vagy akár az otthonában végzi. 

Semmi nem indokolja, hogy a kirendelt védőt ne illesse meg ugyanez a jog. 

 

Ha az ügyirat tanulmányozása a bíróságon kívül történik, értelemszerűen nem hívható fel a 

büntető iroda által vezetett nyilvántartó könyv, ennek hiányában a mérlegelésnek a 

másolatban kiadott iratok alapul vételével kell történnie a tanulmányban írt egyéb, de ebben 

az esetben is irányadó szempontok figyelembe vételével.  

 

A tanulmányozott iratok körének feltárása során azok vizsgálata szükséges: például nem 

indokolt az „üres” oldalak (alapvetően „hátoldalak”), vagy a számozási hiba miatt 

egyszerűen nem is létező oldalak tanulmányozása; különösebb tanulmányozást nem 

igényelnek a szemmel láthatóan érdemi információt nem tartalmazó oldalak (pl.: a 

jegyzőkönyv csupán az aláírásokat tartalmazza, a priuszlap utolsó oldalán kizárólag a 

nyomtatás időpontja található, a lefűzött lap egy üres levelezőboríték, a lefűzött lap azonos 

a lefűzött szakvélemény fedőlapjával, illetve utolsó (védő)lapjával, a szakvélemény, a 

fényképmelléklet, illetve a helyszínvázrajz fedele csupán a „Szakvélemény”, 

                                                 
18 A 13. szám alatti lábjegyzetben írt vizsgálati anyag 2.4. pontja.  
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„Fényképmelléklet”, illetve „Helyszínvázrajz” megjelöléseket tartalmazza, a nyomozó 

hatóság adatközlése a nyilvántartást kezelő szerv részére). 

 

A mérlegelés során jelentőséggel bír az életszerűség, az ésszerűség, a tapasztalat is. Így 

például különösebb bizonygatásra nem szorul az, hogy 220 oldalt 15 perc alatt legfeljebb 

átlapozni, de tanulmányozni semmiképpen sem lehet (lásd: 4. szám alatti lábjegyzetben írt 

elsőfokú végzés), 2-3 óra alatt több ezer oldal áttanulmányozása nem valószínű (lásd: 13. 

szám alatti lábjegyzetben írt vizsgálati anyag), 7 óra alatt fizikailag nem lehetséges 3.000 

oldalnyi iratot áttanulmányozni (lásd: 6. szám alatti lábjegyzetben írt ítélőtáblai határozat), 

1 óra alatt 1.448 oldal áttanulmányozása nem reális (lásd: 5. szám alatti lábjegyzetben írt 

törvényszéki határozat), ugyanígy például az sem vitatható, hogy egy „üres” oldalt 

tanulmányozni nem kell. Jelentőség tulajdonítandó továbbá a logika szabályainak is, 

például: a díj akkor jár az irattanulmányozásért, ha az irat tanulmányozása megtörtént, ha 

nem történt meg, akkor a díj nem jár, ha az irat tanulmányozása csupán részben történt meg, 

akkor a díj is csupán részben jár. 

 

Ha az előbbiekben írtak szerint az értelmezés/mérlegelés eredményeként megállapítható a 

díjigény alapossága (mint jogalap), akkor annak összege IM rendelet által felállított 

képlettel történő kiszámításának akadálya nem lehet. A levezetett gondolatmenetből 

következik az is, hogy az ügyirat tanulmányozása nem azonosítható az ügyirat Be. 193. §-a 

szerinti megismerésével (iratismertetés), ezért azután az oldalszámokat alapul vevő 

irattanulmányozási díj nem állapítható meg, hanem az iratismertetésen eltöltött órák száma 

szerinti kirendelt védői díj elszámolásának van helye. 

 

Ezen érveléseket követően csatlakozom az 5. és a 6. szám alatti lábjegyzetekben felhívott 

határozatokban kifejtett indokokhoz, az utóbbihoz kapcsolódóan azzal, hogy 

végeredményében egy óra alatt legfeljebb 100 oldal áttanulmányozását tartom reálisnak és 

ezáltal elfogadhatónak, csatlakozom továbbá a rendőrkapitány és a védő 8. szám alatti 

lábjegyzetben hivatkozott álláspontjához, ugyanakkor egyértelműen elvetendőnek tartom a 

12. szám alatti lábjegyzetben írt ügyészi állásfoglalást. 

 

 

V. Javaslat jogszabály módosítására 

 

Az értelmezés/mérlegelés problematikájának megoldása céljából, a jogalkalmazás 

egyértelművé tétele érdekében álláspontom szerint indokolt az IM rendelt módosítása egy, 

a szakértők díjazásáról szóló IM rendelet 1. § (9) bekezdéséhez hasonló előírás 

megalkotásával, amely a 6/A. § beiktatásával lenne megoldható, a következő szöveggel: „A 

kirendelt védő munkadíjra és költségtérítésére vonatkozó igényét az azt megállapító 

hatóság ellenőrzi”. Indokolatlannak tartom - kiemelten - az irattanulmányozási díjra 

vonatkozó igény ellenőrzésének előírását, szükségtelen ugyanis annak egyéb munkadíjtól 

való megkülönböztetése, a munkadíjra vonatkozó igény átfogó kategória, amely 

értelemszerűen magába foglalja az irattanulmányozásért járó díjat is. 

 

A jogszabály ilyen jellegű módosítása magában rejti a díjigény vizsgálatának 

szükségességét, értve ez alatt a hatóság határozatának indokolásában bemutatott mérlegelés 

eredményeként megalapozatlannak talált igény (részbeni) elutasításának lehetőségét is. Az 

ilyen vizsgálat nem igényelne aránytalan munkavégzést, mert az esetek döntő többségében 

a díjigényhez kapcsolódóan ésszerű kétely nem merül fel, ahogy a szakértői díjigényt 

(részben) elutasító határozat is rendkívül ritkának tekinthető. 
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Indokolatlan továbbá a jogszabályok által a szakértői és a védői tevékenység olyan jellegű 

megkülönböztetése, hogy az előbbihez kapcsolódó díjigény vizsgálatát kötelezővé teszi, 

míg az utóbbi esetében a vizsgálatot nem irányozza elő, sőt, megfogalmazásával a 

jogalkalmazási gyakorlat bizonytalanságát idézi elő, annál is inkább, mert álláspontom 

szerint maga a védő is egyfajta szakértő, mégpedig a terhelt védelmét ellátó szakértő, 

akinek egyik feladata az iratanyag áttanulmányozása, ily módon annak „megszakértése”. 

 

Az egyértelmű jogszabályi rendelkezések megfogalmazás alkotmányos követelmény is, 

mert „A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam - s 

elsősorban a jogalkotó - kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes 

részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve 

kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a 

jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes 

jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság 

szempontjából az eljárási garanciák.”19 

 

 

VI. Az irattanulmányozási díj helytelen megállapításának következménye 

 

A védő díja – és ezzel az irattanulmányozásért megállapított díj is – a Be. 74. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti bűnügyi költség, amelynek viseléséhez kapcsolódóan a Be. 338. 

§ (1) bekezdése egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy „A bíróság a vádlottat a bűnügyi 

költség viselésére kötelezi, ha őt bűnösnek mondja ki, vagy szabálysértés elkövetéséért a 

felelősségét megállapítja. (…)”. E szabály alól enged kivételt a 338. § (2) bekezdés 

második mondata annak előírásával, hogy „(…) Nem lehet kötelezni annak a bűnügyi 

költségnek a viselésére, amely – nem az ő mulasztása folytán – szükségtelenül merült fel”. 

 

Álláspontom szerint nem a vádlott mulasztása folytán, illetve szükségtelenül felmerült 

bűnügyi költség az az irattanulmányozási védői díj, amelyet a hatóság az IM rendelt 

előírásainak megszegésével, a mérlegelés elmulasztásával állapított meg. Az így felmerült 

bűnügyi költséget a Be. 339. § (1) bekezdése alapján az államnak kell viselnie. 

 

 

VII. Kitekintés a német jogrendszerre 

 

Indokoltnak mutatkozik a kitekintés egy másik ország jogrendszerére annak bemutatása 

céljából, hogy a tanulmány tárgyát képező problematika abban miként jelentkezik. A 

választás Németország jogrendszerére esik. 

 

„A büntetővédő rászorul arra, hogy a tevékenységéért járó törvényes díjakat pontosan 

ismerje. Ez irányadó akkor is, hogy túlnyomó részben honorárium-megállapodásokat 

kötnek a megbízóval. A törvényes díjak ismerete ugyanis elengedhetetlen mind a 

honorárium-megállapodás kialakításához, mind a megbízó megtérítési igényének 

érvényesítéséhez.”20 

 

                                                 
19 9/1992. (I. 30.) AB határozat. 
20 Karsten Seeber ügyvéd (Hamburg) által adott tájékoztatás, http://www.ja-

aktuell.de/cms/website.php?id=/de/studium_referendariat/klausuren-lernbeitraege/die-gesetzlichen-geb , 

letöltés: 2014. december 23. 

http://www.ja-aktuell.de/cms/website.php?id=/de/studium_referendariat/klausuren-lernbeitraege/die-gesetzlichen-geb
http://www.ja-aktuell.de/cms/website.php?id=/de/studium_referendariat/klausuren-lernbeitraege/die-gesetzlichen-geb
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A német jogban az ügyvédek ügyvédi tevékenységének díjazása - valamennyi jogterületen: 

bíróságon kívüli eljárás, közigazgatási eljárás, polgári eljárás, büntetőeljárás, szabálysértési 

eljárás, büntetés-végrehajtási eljárás, nemzetközi jogsegély, fegyelmi eljárás - a „Törvény 

az ügyvédek díjazásáról (Ügyvédi díjazási törvény)” elnevezésű jogszabályban 21  nyer 

szabályozást. 

A törvény megkülönbözteti a választott védőt és a bíróság által kirendelt védőt megillető 

díjakat. Mindkét esetben adott az úgynevezett „Alapdíj” („Grundgebühr”), amely a törvény 

1. számú melléklete szerint az eljárási díj mellett a jogeset elsőkénti feldolgozásáért jár, 

attól függetlenül, hogy melyik eljárási szakaszról van szó. A rendelkezés alapján kialakult 

gyakorlat szerint ezzel honorálandó: a szükséges adatok első beszerzése, első megbeszélés 

a megbízóval, az ügyirat áttanulmányozása stb. A választott védő esetében az alapdíj 

legkisebb összege 40 Euró, legmagasabb összege 360 Euró, tehát úgynevezett „keretdíjról” 

van szó, amelyen belül a díjat esetenként határozzák meg valamennyi körülmény 

figyelembe vételével (az ügyvédi tevékenység kerete és nehézsége, az ügy jelentősége, a 

megbízó jövedelmi és vagyoni viszonyai), azzal, hogy a megállapítás méltányos mérlegelés 

eredménye. Mivel a méltányos díj megállapítása sokszor nehézségbe ütközik, a gyakorlat 

irányértékként az úgynevezett „középmértéket” veszi figyelembe, amely a törvény szerint 

meghatározott díj legkisebb és legnagyobb összegének középmértéke, amelyhez képest a 

növelő és csökkentő tényezőket figyelembe véve határozzák meg a konkrét díjat. Ettől 

eltérően a kirendelt védőt alapdíjként egységesen 160 Euró illeti meg. 

 

Az egyik ügyben eljárt fellebbviteli bíróság a határozatában 22  kifejtette: Az ügyvédi 

díjszabási törvény rendelkezései szerint a díjak felmerülnek anélkül is, hogy a védő a 

védelmet vagy a képviseletet egyébként ténylegesen ellátta-e. A kötelezően kirendelt védő 

tevékenysége a büntetőparancs eljárásban23 tartalmilag nem korlátozott, a funkciója nem 

szűkül arra, hogy a büntetőparancsot átvegye és azzal szemben jogorvoslatot jelentsen be. 

A tevékenységi körébe tartozik annál inkább az, hogy a vádlottat szakszerű tanáccsal 

ellássa és eljárási jogait a büntetőparancs eljárásban érvényesítse. E funkció ellátása 

céljából a kötelező védő köteles a nyomozati iratanyagot áttanulmányozni és szakmai 

tanácsadóként a vádlottal megbeszélni, hogy indokolt-e a büntetőparanccsal szemben 

jogorvoslatot bejelenteni. Mindezek miatt az elsőfokú bíróság helyesen állapított meg a 

védő részére alapdíjat és azon túlmenően eljárási díjat, annak ellenére, hogy a kirendelt 

védő a védencével a kapcsolatot felvenni nem tudta, a büntetőparanccsal szemben nem 

jelentettek be jogorvoslatot és jogerőre emelkedett. 

 

 

VIII. Összegzés 

 

Akár elfogadjuk az IM rendelet jelenleg hatályos szövege mellett az értelmezés/mérlegelés 

lehetőségét, akár sor kerülne annak módosítására a javasolt kiegészítéssel: mindez továbbra 

sem akadályozná a megalapozott díjigények teljesítését, meggátolná azonban az olyan 

visszaélésszerű joggyakorlást sejtető helyzetek kialakulását, hogy a hatóság 15 perc 

irattanulmányozás esetén 3 óra időt venne az irattanulmányozási díjigény alapjául, vagy 

egy 45 perc tartamú iratismertetésen való részvételért 30.000 forint díjat állapítana meg, de 

ezáltal eldöntené azt a dilemmát is, miszerint a lap „üres hátoldala”, vagy a számozási hiba 

                                                 
21 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz-

RVG), http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/BJNR078800004.html, letöltés: 2014. december 23. 
22  Oberlandesgericht Düsseldorf 3 Ws 160/08, http://www.burhoff.de/insert/?/burhoff/rvginhalte/513.htm, 

letöltés: 2014. december 23. 
23 A büntetőparancs eljárás a magyar jog szerinti tárgyalás mellőzésével folytatott eljárásnak felel meg. 

http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/BJNR078800004.html
http://www.burhoff.de/insert/?/burhoff/rvginhalte/513.htm
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miatt nem létező lap nem képezheti a tanulmányozott iratok körét. Mindezzel pedig eleget 

teszünk az Alaptörvény „AZ ÁLLAM”-hoz kapcsolódó 28. cikke előírásának is, amely 

szerint „Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a 

józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak”. 

 

Ez a probléma ebben a formában a német jogban fel sem merül, ugyanis a választott védő 

esetén maga a jogszabály kifejezetten előirányozza a méltányos mérlegelés lehetőségét, 

míg a kirendelt védő vonatkozásában konkrét összeg meghatározásával ezt a lehetőséget 

kizárja. A német jog általi ezen megoldás irányadó lehet a magyar jogalkotó számára az 

előkészítésben lévő új büntetőeljárási törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb 

jogszabályok meghozatala során. 


