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Az ügyvédség helye és szerepe 

Magyarországon a rendszerváltás után alakulhatott ki a jogállami kívá-

nalmaknak megfelelően működő ügyvédi hivatásrend. Az 1990-es 

évek jogalkotása és különösen az alkotmánybírósági döntések megerő-

sítették a hivatásrend alkotmányos védelmét és segítettek kialakítani az 

ügyvédi piac működési feltételeit. Az ügyvédség, mint a jogállami igaz-

ságszolgáltatás nélkülözhetetlen eleme, az alapvető jogokat védő és ga-

rantáló jogintézmény lett, melyen keresztül érvényesülhettek bizonyos 

alkotmányos alapelvek a jogkeresők számára, úgymint: 

 a tisztességes eljáráshoz való jog;  

 a védelemhez való jog; 

 a fegyverek egyenlőségének elve; 

 a bírósághoz fordulás joga.  

Mindezek alapja az ügyvédi függetlenség, amely a jogállam központi 

és mellőzhetetlen eleme. Az ügyvédi függetlenségnek három irányban 

kell megvalósulnia: 

 az állami szervekkel (nyomozóhatóság, ügyészség, bíróság); 

 az ügyvédi kamarákkal;  

 a védencekkel szemben (Bérces 2012).  

Az ügyvédség közjogi helyzetével, függetlenségének körülményeivel az 

Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozik (lásd 22/1994. 

(IV. 16.); 52/1996. (XI. 14.); 907/B/2004. AB határozatok). 

Az ügyvédi tevékenység 

Az 1998. évi XI. törvény az ügyvédekről 5.§-a szerint az ügyvédi hivatás 

gyakorlás körébe tartozó tevékenységek elsősorban a jogi tanácsadás, 

okiratok szerkesztése, bíróság előtti jogi képviselet, büntetőjogi vé-

delem, valamint az ügyvédi tevékenységekhez kapcsolódó pénzleté-

tek kezelése. Az ügyvédi tevékenység fogalmi ismérveinek alapelmei: 

 elkülönül a közhatalomtól, melynek garanciája; 

 magántevékenység-jellegű; 

 szabad foglalkozás, amelyre szigorú közjogi szabályok vonatkoznak. 

Bánáti János (2013) szerint az ügyvédség híd a magánszféra és a köz-

szféra között

A Kormány T/15371. számon nyújtotta be az ügyvédi tevékenység-

ről szóló törvényjavaslatát. Ehhez kapcsolódóan az Infojegyzet  

átfogó képet kíván adni az ügyvédi tevékenység szabályozásáról és 

az ügyvédek helyzetéről.  

 A képviselet római jogi 
hagyománya: már az 
ókorban megjelent a  
hivatásszerűen perbeli 
képviselettel foglalkozó 
szakjogász személy,  
az advocatus. 

 Az első jelentős magyar 
ügyvédi törvény az 
1874. évi XXXIV.  
törvénycikk "az ügyvédi 
rendtartás tárgyában" 
volt. 

 Fegyverek egyenlőségé-
nek elve: az igazságszol-
gáltatás előtti tényleges 
egyenlőség biztosítása. 

 „Az ügyvédi hivatás 
megkülönböztető jegye, 
hogy szellemi szabad-
foglalkozásként olyan  
magántevékenység, 
amely a közhatalmi 
szervek működési  
körében garanciális 
okokból  
hangsúlyozottan  
magántevékenységként 
különül el a  
közhatalomtól” 
(22/1994.(IV.16.)  
AB határozat) 

 Az ügyvédi hivatás 
"szellemi szabadfoglal-
kozású magántevékeny-
ség, amely a közhatalmi 
szférában működik." 
(Bánáti János 2013) 

 "(…) az ügyvédi hivatás 
a jelenség szintjén  
tételes jogilag  
szabályozott, de  
lényegét a szabályozat-
lanság köde takarja." 
(Sulyok Tamás 2016) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34117.329417
http://www.parlament.hu/irom40/15371/15371.pdf
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A kodifikáció során szükséges lenne az ügy-

védi hivatást befolyásoló tényezők jogi defini-

álása, rögzíteni kellene az ügyvéd jogállásá-

nak absztrakt definícióját, helyét és szerepét 

az igazságszolgáltatási rendszerben, tételes jo-

gilag meghatározni az alkotmányos rend-

ben. Szükséges a jogok és kötelezettségek egy-

séges rendben való szabályozása az új törvény-

ben. Az ügyvédség az államtól független intéz-

mény, amelyet az ügyvédek gazdasági tevé-

kenységük során tartanak fenn (szervezeti füg-

getlenség), továbbá függetlennek és mentes-

nek kell lenniük minden, a 

megbízóik érdekével el-

lentétes befolyástól (funk-

cionális függetlenség). 

Mindezek miatt is szüksé-

ges lenne az ügyvédi 

munkadíj újraszabályo-

zása, amely nem kap 

hangsúlyt a jelenlegi sza-

bályozásban, holott az 

ügyvédi függetlenség kér-

déséhez a munkadíj-megállapodás és a siker-

díj keretei is hozzátartoznak (Sulyok 2016). 

Az alkotmányban a bíróságok tevékenysége 

mellett meg kellene jeleníteni az eljárás egyéb 

hivatalos szereplőit is. A szabályozásnak fel 

kell oldania a védőügyvédi pálya üzletszerű-

ségének és a hivatás közérdekűségének el-

lentétét ("közfunkció contra vállalkozói tevé-

kenység").  Meggondolandó a létszámstop te-

rületi szinteken történő bevezetése, illetve a 

jogágak szerinti specializáció előírása is 

(Bérces 2012.8). 

Az ügyvédségnek, mint alkotmányos ténye-

zőnek az Alaptörvényben meg kellene jelen-

nie oly formában, mint az igazságszolgáltatás 

hivatásos résztvevője, itt rögzítve az államtól 

való függetlenségét is (Bánáti 2013). Számí-

tani kell a technikai fejlődés által hozott vál-

tozásokra. Az automatizált, fejlettebb ügyvi-

teli formák és eszközök használata új munka-

megosztást hoz magával az irodákban, vala-

mint az ügyfelekkel való kapcsolattartásban 

(Bánáti 2016). 

 

Magyarországon 1875-ben alakult meg az első 

ügyvédi kamara. Az 1991. évi XXIII. törvény 

megszüntette az ügyvédi munkaközösségeket, 

ettől kezdve csak kamarai tagként lehetett 

ilyen tevékenységet folytatni; a tag csak egy 

kamara tagja lehetett és csak annak területén 

működtethetett irodát. A hatályos törvény sze-

rint az ügyvédi kamara az ügyvédek önkor-

mányzati elven alapuló, szakmai és érdekkép-

viseleti feladatokat ellátó köztestülete, amely 

területi kamaraként és országos kamaraként 

(Magyar Ügyvédi Kamara MÜK) működik. A 

gyakorló ügyvédek között 

vita folyik arról, hogy mi-

ként történjen a kamarák 

finanszírozása, mennyiben 

tartható fenn a jelenlegi 

struktúra, illetve milyen 

változások szükségesek 

(ld. Ügyvédek Lapja 

2017.1. 38-42.o.). Vita tár-

gya a jogtanácsosok eset-

leges integrálása a MÜK-

be (ld. MÜK állásfoglalás, Bánáti 2016).  

2014-ben új kamarai szabályzat született a  

letét- és pénzkezelésről (1/2014. (XI.03) MÜK 

Szabályzat).  

 

Az EU-ban az ügyvédi hivatással összefüggő 

jogalkotás alapvetően tagállami hatáskör. Az 

Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irány-

elve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak 

a képesítés megszerzése országától eltérő tag-

államokban történő folyamatos gyakorlásának 

elősegítéséről rögzíti azokat a feltételeket, 

amelyek mellett az egyik tagállamban képesí-

tést szerzett ügyvéd tartós jelleggel egy másik 

tagállamban gyakorolhatja hivatását. Az ügy-

védek képviseletét az Európai Ügyvédi Kama-

rák Szövetsége (Council of Bars and Law 

Societies of Europe – CCBE) látja el, amely az 

EU és a nemzeti ügyvédi kamarák közötti ösz-

szekötő szerepet tölti be. 

  

SZAKMAI VÉLEMÉNYEK ÜGYVÉDI KAMARÁK 

EURÓPAI UNIÓ 

„A kodifikációnak követnie kell az 

ügyvédi hivatás globális alapelveit: a 

jog uralmát, az ügyfélérdek elsődle-

gességét, az ügyvédi függetlenséget, 

az ügyvédi titok védelmét, az önkor-

mányzatiság fenntartását, az össze-

férhetetlenségi és etikai szabályok to-

vábbélését.” (Bánáti János 2016.) 

https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=5646
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/1/1
http://ugyvedek-lapja.hu/cikkek/2016/11/muk-allaspont-az-uj-ugyvedi-torveny-im-teziseirol
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/18/73/1
http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/18/73/1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0005
http://www.ccbe.eu/
http://www.ccbe.eu/
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A hazai ügyvédség létszámát a MÜK adatai 

alapján az inaktívakkal együtt kb. 13 000-re 

becsülik. Az Európa Tanács Igazságszolgálta-

tás Hatékonyságával Foglalkozó Európai Bi-

zottságának (CEPEJ) jelentése szerint a tagor-

szágokban az ügyvédek száma átlagosan 

28 492; százezer főre vetítve az átlag 147, míg 

Magyarországon 132. (Az "ügyvéd" fogalma 

eltérő lehet az egyes országokban, a Bizottság 

a Rec(2000)21 számú, 2000. október 25-i aján-

lást vette figyelembe!) 

A Szegedi Tudományegyetem Szociológiai 

Tanszékén 1998-ban és 2015-ben két nagy 

összefoglaló vizsgálat készült az ügyvédek 

életkörülményeiről és szociológiai jellemzői-

ről. A kutatók által levont következtetések sze-

rint emelkedett a hivatásrend nagyvárosi 

koncentrációja és növekedett a középosztá-

lyi származási identitást vallók aránya. Az 

ügyvédek túlnyomó többségükben saját vállal-

kozásukban dolgoznak, az irodák jogi végzett-

ségű alkalmazottainak száma azonban jelen-

tősen emelkedett. A megnövekedett admi-

nisztrációs teherrel párhuzamosan nőtt a mun-

kával töltött idő is. Az ügyvédek jóval na-

gyobb arányban használnak munkájukhoz és 

szakmai tájékozódásukhoz idegen nyelvet, 

mint korábban (Utasi 2016). 

Megfigyelhető, hogy az ügyvédek körében 

magasabb lett a nők aránya. Míg a gyakorló 

ügyvédek körében 44%, addig az ügyvédjelöl-

teknél ez a szám 61%, ami megfelel a jogi ok-

tatásban megfigyelhető trendeknek is. 1998-

ban még csak 39% volt a nők aránya a jelöltek 

között (Fónai 2016). 

A hazai ügyvédség jellemzően egyéni ügy-

védként, legfeljebb egyszemélyes iroda tagja-

ként dolgozik, ugyanakkor tendencia az al-

kalmazott ügyvédek létszámának emelke-

dése is (Sulyok 2016). 

2016-ban az ügyvédi kommunikációval foglal-

kozó Pro/Lawyer Consulting végzett átfogó 

felmérést az ügyvédjelöltek körében. A kuta-

tást az indukálta, hogy a jelzések szerint az 

ügyvédi irodák nem találnak megfelelő jelölte-

teket, illetve hosszú távon nem tudják megtar-

tani őket. A kutatók megállapítása szerint a há-

rom legfontosabb motivációs tényező az 

ügyvédjelölteknél: a valódi mentorálás, a mo-

dern irodai környezetben való munkavégzés és 

a több önálló munkavégzés lehetősége.  

A felmérés szerint a jelöltek 20-25%-a lát el 

kizárólag ügyvédjelölti feladatokat.  

SZOCIOLÓGIAI JELLEMZŐK 

1. ábra: Ügyvédek Magyarországon 

Forrás: Infoszolg/Fónai Mihály 2016, Utasi Ágnes 2016. Piktogram: Noun Project 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d0fc8#search=%22Rec%282000%2921%22
http://prolawyer.hu/ugyvedjelolt-felmeres/
http://prolawyer.hu/ugyvedjelolt-felmeres/
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Az információs jegyzet az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából készült. 
A dokumentum az összeállítás elkészültének időpontjában fennálló aktuális helyzetet mutatja be. 

Az információs jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

 

A kontinentális (pl. német és magyar) jogfel-

fogás szerint az ügyvéd nem csak képviseli az 

ügyfelet, hanem személyével biztosítja a jog 

érvényesülését is. A hivatás szabadfoglalko-

zás-jellege és az igazságszolgáltatás működte-

tése egyaránt elvárt magatartás. Az amerikai 

(common law) felfogás szerint a megbízó ér-

dekképviselete és az ügyvéd igazságszolgálta-

tásban betöltött szerepe között nincs különb-

ség, ezért az ügyvédi hivatás legfontosabb sza-

bályai nem közjogi, hanem magánjogi jelle-

gűek (Sulyok 2016). A jelenlegi magyar szabá-

lyozás és az AB-gyakorlat a kontinentális ha-

gyományt követi, de ez tételes jogilag nincs 

egyértelműen rögzítve. 

Az Európai Unió az ügyvédséget az amerikai 

mintához közelíti, amennyiben a tevékenység 

piaci, szolgáltató jellegét erősíti.  

A főleg Nagy-Britanniában jellemző ún. két-

pályás modell megkülönbözteti a bíróság 

előtti képviseleti és felszólalási joggal rendel-

kező ügyvédet (barrister) az egyéb ügyvédi te-

vékenységet végzőtől (solicitor). Míg a konti-

nentális jogterületen német mintára az egysé-

ges ügyvédi hivatásrend terjedt el. Korábban a 

francia (avoué és avocat), és a német jogrend-

ben (prokurator és advocat) is fennállt e kettő-

ség.  

Az ügyvédi díjak (és sikerdíjak) törvényi 

meghatározásának egyik jellegzetes példája 

Ausztria, ahol a Rechtsanwaltstarifgesetz 

(RATG) taxatívan meghatározza az ügyvédi 

munkadíjat és a költségeket. 
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