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FÓKUSZBAN AZ ÜGYVÉDSÉG  
 

 

Sulyok Tamás1 – Orbán Endre: 

Az ügyvédség szerepe az alkotmányos rendszerben 
 

 

Két ügyvéd az erdőben túrázik, amikor meglátnak egy támadni készülő medvét. Az egyik 

ügyvéd azonnal előveszi a futócipőjét, és elkezdi felhúzni. 

- Megőrültél? - kérdi a másik. - Esélyed sincs, hogy elfuss egy medve elől, sokkal 

gyorsabb nálad! 

- Nem is akarok nála gyorsabb lenni. Nekem elég, ha nálad gyorsabb leszek! 

 

* 

 

Az ügyvédség a jogállami igazságszolgáltatás rendes működésének biztosítéka és az 

alapjogok tényleges érvényesülésének nélkülözhetetlen intézménye.
2
 Az ügyvéd főként 

megbízás alapján jár el, de eljárhat a bíróság, illetve a hatóság kirendelése vagy a jogi 

segítségnyújtó szolgálattal kötött szolgáltatási szerződés alapján is. Minthogy azonban a 

jogi eljárásokban általában két fél áll egymással szemben – legyen az két magánfél vagy 

egy magánfél és az állam – az ügyvédi hivatás szükségképpen kompetitív. 

 

Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi értelemben vett alapvető garanciális jellegű 

sajátossága a függetlenség, amelynek legfőbb biztosítéka szintén a hivatás kompetitív 

jellegét erősíti. Ennek értelmében mind az ügyvédség, mint intézmény, mind pedig az 

egyes ügyvéd egzisztenciális fenntartása a piacon kerül megmérettetésre és 

finanszírozásra. Mindennek előfeltétele, hogy az állam biztosítsa az ügyvédség 

intézményének a működéshez, és ezen keresztül az ügyvédi tevékenységhez szükséges 

közbizalom fennmaradását.  
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 Dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke.  
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Az ügyvédi hivatás alapjogvédelmi funkciójának biztosítása – az Alaptörvény I. cikk (1) 

bekezdése alapján – az állam objektív intézményvédelmi kötelezettségéből fakad annak 

érdekében, hogy a jogállami igazságszolgáltatás rendes működésének alkotmányos 

alapértéke gyakorlati érvényesülést nyerhessen. Ezért került elfogadásra már az 1998. évi 

XI. törvény is, amit az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény váltott 

fel. E törvény szabályozza az ügyvédi együttműködés kereteit, lehetővé teszi az ügyvédi 

társulást, valamint létrehozza a bejegyzett irodaközösséget, és meghatározza működésük 

alapvető szabályait is. A törvény alapján csökkent az állami kontroll mértéke az ügyvédi 

kamarák működése felett, amelyek országos szinten és területi szinten működnek. E 

tekintetben a szabályozás fókuszában egyfelől az ügyvédi kamarák autonómiája áll, 

másik oldalon pedig – az igazságügyi miniszter törvényességi felügyeleti jogkörén 

keresztül – a szabályszerű működés biztosításának igénye, ami végső soron a 

jogbiztonságot hivatott garantálni. 

 

Az Alaptörvény – hasonlóan a korábbi Alkotmányhoz, illetve más európai 

alkotmányokhoz – nem tartalmazza az „ügyvéd” kifejezést, azonban a rendszerváltást 

követően az ügyvédi hivatás az Alkotmánybíróság esetjogán keresztül mindig is 

alkotmányjogi relevanciával bírt. Az ügyvédi hivatásnak ugyanis a jogállamban 

megkerülhetetlen – a tisztességes eljáráshoz való jogból levezetett – alkotmányjogilag 

releváns szerepe van, amit az Alkotmánybíróság az ügyvédi hivatás alapjogvédelmi 

funkciójában foglalt össze. Egyrészt a tisztességes eljáráshoz való jog égisze alatt az 

ügyvéd a fegyverek egyenlősége és a védelemhez való jog részjogosítványain keresztül 

áll közvetett alkotmányos védelem alatt, hiszen ezen alapjogok eljárásbeli védelmét az 

ügyvédség hivatott előmozdítani. Másrészt az ügyvédi hivatás valamennyi további 

alkotmányos joggal is szoros kapcsolatban áll, hiszen azok érvényesítésének garanciális 

jellegű eszköze, és ebben a vonatkozásban eltér minden egyéb hivatástól. Az ügyvédi 

munkának tehát sajátos közjogi természetű vonása van, amit az Alkotmánybíróság 

számos határozatában vizsgált már, kifejtve az ügyvédi hivatás sajátosságait, az 

ügyvédség alkotmányjogi helyzetét. Ezek közül a teljesség igénye nélkül az alábbiakat 

emeljük ki: 
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Közjogi természetű, de magántevékenység 

„Az ügyvédi hivatás megkülönböztető jegye, hogy szellemi szabadfoglalkozásként olyan 

magántevékenység, amely a közhatalmi szervek működési körében garanciális okokból 

hangsúlyozottan magántevékenységként különül el a közhatalomtól.”
3
  

 

Fegyverek egyenlőségét biztosító funkció 

„Az Alkotmánybíróság a fegyverek egyenlőségének elvét ugyan alapvetően a 

büntetőeljárás kapcsán értelmezte, azonban a tisztességes eljáráshoz való jog alapján 

alkalmazhatónak találta azt minden bírósági eljárás tekintetében, így polgári perek 

esetében is.”
4
  

 

Szakszerűség biztosítása 

„Szakszerű jogi képviselet nélkül nem lehet a siker reményével eljárásba bocsátkozni, 

illetőleg abban részt venni, ezért az ügyvédi képviselet lehetőségétől való megfosztás a 

bírósághoz fordulásnak az Alkotmány 57. § (1) bekezdése által biztosított jognak 

akadályát is képezheti.”
5
  

 

Függetlenség 

„Az ügyvédi hivatás […] valamennyi egyéb hivatástól eltérő jellegű, mert […] 

lényegesen nagyobb mértékű, szélesebb körű, […] kivételes függetlenséggel párosul.”
6
  

 

Közbizalom 

„Alapvető jellemzője továbbá, hogy az ügyvéd tevékenysége az ügyfelek bizalmára épül 

és az ügyvédi kar bármelyik tagjának a közbizalmat sértő magatartása – egyebek közt 

éppen az ügyvédi kar önállósága, függetlensége folytán – szélesebb körben, az egész 

hivatást, az ügyvédi hivatás tekintélyét, másrészt az állami szervektől különálló 

köztestület, a szakmai kamara többi tagját is közvetlenebb módon érinti.”
7
 

 

                                                 
3
 22/1994. (IV. 16.) AB határozat. 

4
 15/2002. (III. 29.) AB határozat. 

5
 8/2004. (III. 25.) AB határozat. 

6
 428/B/1998. AB határozat. 

7
 Uo. 
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Titoktartási kötelezettség 

„Az Alkotmánybíróság szerint az ügyvédet, a közjegyzőt, az egyházi személyt 

foglalkozásuk szabályainál fogva titoktartási kötelezettség terheli. Ez a titoktartási 

kötelezettség működésük megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a 

megbízó, a fél, az egyházi személlyel kapcsolatban álló polgár adataira, az említett 

hivatás gyakorlása során megismert tényekre vonatkozik. Megállapítható az is, hogy a 

titoktartási kötelezettség mellett e személyek másokkal össze nem hasonlítható 

közbizalmi tisztséget is betöltenek.”
8
 

 

Összeférhetetlenség 

„Más oldalról tekintve az összeférhetetlenségi szabályoknak az a céljuk, hogy kizárják az 

elvtelen, a megbízó érdekeivel ellentétes, vagy egyébként jogszerűtlen képviselet 

lehetőségét. Az ügyvédi megbízás ugyanakkor természeténél fogva magas szintű etikai 

követelményekkel járó bizalmi jellegű jogviszony, így indokolt, hogy a szabályozás az 

elvtelen képviseletnek még a látszatát is törekedjék elkerülni.”
9
 

 

Mint látható, az ügyvédeknek megannyi szempontnak megfelelően kell működniük, 

miközben piaci viszonyok között kell versenyképesnek maradniuk. E tekintetben rögtön 

az első nehézség a piacra jutás kérdése lehet, majd ezt követi a megfelelő erőforrások, 

illetve a megbízások elnyerése és fenntartása, amit a kitartó és professzionális munka, 

valamint az innovációra való képesség biztosíthat. Bízunk benne, hogy az ebben a 

lapszámban bemutatkozó fiatal ügyvédek minden pályakezdő jogász számára bíztató 

példát jelentenek. 
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 31/2003. (VI. 4.) AB határozat. 

9
 365/B/2000. (IX. 23.) AB határozat. 


