
Az új Btk. 277. §-ának és az ügyvédi titoktartásnak az értelmezése a 
Debreceni Ítélőtábla büntető kollégiumának tagjai által

Az értelmezés szükségességét az új különös részi tényállás és két korábban közzétett 
eseti döntés – az FBK 1994/40. számú, valamint az IH2010. 104. szám alatt közzétett 
határozat  –  tartalma  alapozta  meg.  A  konzultációk  eredményeként  a  kialakult 
álláspont a következők szerint összegezhető:

1./
Az  ügyvédet  (alkalmazott  ügyvédet,  ügyvédjelöltet)  abszolút  mentességi  jog  illeti 
meg mindazon ismerettel kapcsolatban, amelyről, mint védő szerzett tudomást. Ez 
alól felmentés nem adható, felmentés adása esetén sem hallgatható ki az ebbe a 
körbe tartozó tudomásáról. Ez a mentességi jog fennáll a terhelt és az ügyvéd közötti 
jogviszony megszűnését  követően is,  és kiterjed a büntető eljáráson kívül  a más 
eljárási szabályok alapján folyó eljárásokra is (169/2010. AB határozat). 
Az ügyvédnek, mint védőnek a büntetőjogi felelősségre vonása fel sem merülhet a 
Btk. 277. §-ával összefüggésben.

2./
Ha az ügyvéd nem védőként jár el, abban az esetben tanúként kihallgatható, ha az 
ügyvédi titoktartás alól a külön jogszabály szerint jogosult felmentette.
Az  ügyvédekről  szóló  1998.  évi  XI.  törvény  8.  §-ának  (3)  bekezdése  szerint  a 
titoktartási  kötelezettség  alól  a  megbízó,  a  jogutódja  és  a  törvényes  képviselője 
adhat felmentést. A felmentés megadását követően a vallomástétel kötelező. Ebben 
az esetben viszont felmerülhet az önvádra kötelezés tilalma folytán a Be. 82. §-a (1) 
bekezdésének  b/  pontjában  írt  relatív  mentességi  okra  való  figyelmeztetés 
szükségessége.

Az ügyvédekről szóló törvény 8. §-ához fűzött indokolásból:
„Az ügyvédi működés garanciális szabálya az ügyvédi titoktartás, amely korlátlan:

- minden olyan tényre és adatra kiterjed, melyről az ügyvéd hivatásának ellátása 
során szerzett tudomást,

-  független  a  megbízási  jogviszony  fennállásától,  és  az  ügyvéd  erre  akkor  is 
köteles, ha a megbízási jogviszony a megbízóval nem jött létre, vagy megszűnt,

- független az ügyvédi működéstől, azaz az ügyvéd e mivoltának megszűnése után 
is fennmarad.”

Ha  a  felmentésre  jogosult  nem  ad  felmentést,  akkor  az  ügyvéd  nem  tehet 
tanúvallomást,  és  semmilyen  jogértelmezéssel  nem kötelezhető  erre,  illetve  nem 
merülhet fel a Btk. 277. §-a szerinti felelősségre vonás kérdése.



3./
Értelmezést igényel az ügyvédekről szóló törvény 3. §-ának (3) bekezdése:

„Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze, így 
különösen  ha  a  közreműködését  olyan  jogügylethez  kérik,  amely  jogszabályba 
ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.”

Az  idézett  szövegrész  nem lehet  összefüggésben az  előző  pontokban írtakkal,  és 
semmiképpen sem ad jogalapot a tanúvallomás megtételére kötelezéshez, illetőleg 
annak  megtagadása  esetén  a  Btk.  277.  §-a  szerinti  büntetőjogi  felelősségre 
vonáshoz.

Amennyiben az ügyvéd a hivatásával össze nem egyeztethető módon közreműködik, 
a fegyelmi felelőssége vetődik fel. Jogszabályba ütköző (jogszabály megkerülésére 
irányuló) jogügyletben való közreműködése a kártérítési felelősségét alapozza meg, 
bűncselekmény  megalapozott  gyanúja  esetén  büntető  eljárás  indítható  ellene.  Ez 
utóbbi esetben értelemszerűen nem tanúként hallgatják ki, hanem az eljárás alá vont 
személyt megillető garanciális jogokkal fog rendelkezni.

A  3.  §  (3)  bekezdésében  írt  tilalmaknak  tehát  megvannak  az  önálló  szankciói, 
amelyek alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a tilalom megszegése kétséget 
kizáróan  bizonyított.  Ennek  alapján  felelősséget  megállapító  jogerős  fegyelmi 
határozat vagy bírósági ítélet születhet. 

A  3.  §  (3)  bekezdésében  írt  tilalmak  megszegését  megállapító  jogerős  (bírósági) 
határozat  hiányában a bíróság a büntető eljárásban nem minősítheti  ilyenként az 
ügyvéd közreműködését, és ennek alapján nem állapíthatja meg, hogy – felmentés 
nélkül  –  köteles  tanúvallomást  tenni.  A  két  hivatkozott  határozat  ezzel  ellentétes 
okfejtéseivel ezen okból nem lehet egyetérteni.
Az  FBK  1994/40.  számú  határozat  indokolása  szerint  „bűncselekménnyel 
összefüggésben  titoktartási  kötelezettség  sem  terheli”.  Bűncselekményről  akkor 
beszélhetünk – nem az absztrakt fogalmat értelmezve –, ha konkrét személy büntető 
törvénybe  ütköző  cselekményét  jogerősen  megállapította  a  büntető  bíróság.  Ezt 
követően merülhetne fel annak a megállapításnak az értelmezése, hogy az ügyvédet 
bűncselekménnyel  összefüggésben  titoktartási  kötelezettség  nem terheli.  Ha  már 
megállapították  az  ügyfele  büntetőjogi  felelősségét,  akkor  az  a  gyakorlati  kérdés 
merül fel, hogy mi szükség lenne a tanúvallomására. 

A  3.  §  (3)  bekezdésében  írt  tilalmak  megszegését  megállapító  jogerős  bírósági 
határozat esetén az ügyvéd köteles vallomást tenni. Ha van ilyen jogerős bírósági 
ítélet, akkor a titoktartási kötelezettség alóli felmentésre nem kell, hogy sor kerüljön. 
Ha nincs ilyen, akkor kell a felmentés, mert az ügyvédet tanúként kihallgatni akaró 
bíróság nem foglalhat állást abban a kérdésben, hogy az ügyvéd "jogszerűtlenül" járt 
el.
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4./
Kivétel a titoktartási kötelezettség, illetőleg a titoktartás alóli felmentés, mint feltétel 
megkövetelése alól.
Azért nincs olyan személy, aki a titoktartás alól felmentést adhatna, mert a megbízó 
a személyazonosságát illetően az ügyvédet megtévesztette. A fiktív személy a titokról 
rendelkezni nem jogosult, ilyen esetben az ügyvéd titoktartási kötelezettsége nem áll 
fenn (valódi megbízó hiányában nem is keletkezett). Ennyiben egyet lehet érteni az 
IH2010. 104-ben írtakkal. A Magyar Ügyvédi Kamara 8/1999. (III. 22.) szabályzata is 
ekként rendelkezik a 4/9/d. pontjában.

Ha azonban a megbízó meghal, a helyébe nem léphet senki, aki (az ő titka alól) 
felmentést  adhatna.  Az  ügyvéd  ez  esetben  tanúvallomás  megtételére  nem 
kötelezhető.

A  megbízó  jogutódja  (az  ügyvédekről  szóló  törvény  8.  §-ának  (3)  bekezdésében 
említett)  és  örököse  között  egyenlőségjelet  nem  lehet  tenni.  A  Büntetőeljárási 
törvény az örökösnek biztosít jogosítványokat a természetes személy halála esetén, 
illetve  a  jogutódnak  nem  természetes  személy,  pl.  jogi  személyek,  gazdasági 
társaságok megszűnése esetén [Be. 53. § (3) bekezdés]. A két fogalmat tehát nem 
azonosítja.

Mindez józan ésszel is könnyen átlátható, például ha az ügyvéd öröklési szerződés 
vagy az egyik örökössel kötött eltartási szerződés megkötésénél közreműködött.

5./
A  Be.  82.  §-a  (1)  bekezdésének  c/  pontjában  foglaltak  szerint  az  itt  írt  relatív 
mentességi  ok  alóli  kivételeket  külön  jogszabály  is  megfogalmazhat.  A  külön 
jogszabály azonban csak törvény lehet, mert az ügyvédekről szóló törvény 8. §-ának 
(1) bekezdése értelmében „Az ügyvédet - ha törvény másként nem rendelkezik - 
titoktartási  kötelezettség  terheli  minden  olyan  adatot,  tényt  illetően,  amelyről  a 
hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást.”. 

Az  ügyvédet  terhelő  titoktartási  kötelezettséggel  kapcsolatosan  egyrészt  másként 
rendelkezik maga az ügyvédekről szóló törvény, mert a 27/D. §. (2) bekezdésében 
írtak értelmében személyi igazolvány jogosulatlan felhasználása esetén az ügyvédet 
az  illetékes  rendőrkapitányságnál  bejelentési  kötelezettség  terheli.  E  bejelentési 
kötelezettséggel kapcsolatosan azonban maga a törvény, nevezetesen a 27/D. §. (4) 
bekezdése mondja ki, hogy az ügyvéd bejelentési kötelezettségének teljesítése nem 
tekinthető a titoktartási kötelezettsége megsértésének. 

Ugyancsak  bejelentési  kötelezettség  terheli  az  ügyvédet  a  pénzmosás  és  a 
terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló  2007.  évi 
CXXXVI. törvény értelmében bizonyos esetekben, azonban a törvény ezen esetben is 
kimondja  a  38.  §-ának  (4)  bekezdésében,  hogy  az  ügyvéd  (és  a  közjegyző) 
bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a külön törvényen alapuló 
titoktartási kötelezettsége megsértésének. 
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A konzultáció lezárva 2013. június 23. napján.

dr. Ficsór Gabriella
büntető kollégiumvezető
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