
 
 

A BUDAPESTI REND�R-F�KAPITÁNYSÁG ÉS A MAGYAR HELSINKI 
BIZOTTSÁG 

 
 

EGYÜTTM�KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSA 
 

a Büntet�jogi Segítségnyújtási Programban való részvételr�l 
 
 
 
 
A Budapesti Rend�r-f�kapitányság (BRFK) 
képvisel�: Gergényi Péter, r. vezér�rnagy, Budapest Rend�rf�kapitánya  
 (1139 Budapest, Teve u. 4-6.; telefon: 443-5367; fax: 443-5378)  
 
és a  
 
Magyar Helsinki Bizottság (MHB)  
képvisel�: K�szeg Ferenc, elnök 
(1073 Budapest, Kertész u. 42-44.; telefon/fax: 321-4323) 
 
attól a törekvést�l vezérelve, 
- hogy a büntet�eljárás során az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikke 

értelmében fokozottabban érvényesüljön a fegyveregyenl�ség elve; 
- hogy a rászorulók is részesüljenek a minden terheltet megillet� hatékony jogi 

védelemben; 
- hogy kialakuljon a jogi segítségnyújtás programjának a büntet�eljárásban is 

m�köd�képes modellje, 
 
az alábbi Együttm�ködési Megállapodást hozza létre. 

 
I. 

Bevezet� rendelkezések 
 
1. A Magyar Helsinki Bizottság Büntet�jogi Segítségnyújtási Programja (a 

továbbiakban: Program) keretében a programban részt vev� ügyvédek 
vállalják, hogy az els� fokú bírósági eljárás befejezéséig véd�ként a terhelt 
számára ingyenes jogi segítséget nyújtanak azon rászoruló terhelteknek, 
akiknek az esetében a Büntet�eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 46. § a), 
b) és c) pontja, illetve 450. §-a alapján a büntet�eljárásban véd� részvétele 
kötelez�, és a terhelt nem hatalmaz meg véd�t, valamint ha a 48. § (2) 
bekezdése értelmében a rászoruló terhelt véd� kirendelését azért kéri, mert a 
jövedelmi viszonyai miatt nem tud a védelmér�l gondoskodni. 
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2. A Programban részt vev� rend�ri szervek arra törekszenek, hogy minden 
olyan terhelt, akinek esetében a véd� kirendelése kötelez�, hozzájusson a 
Program keretében biztosított védelemhez. 

 
3. A Program-végrehajtás id�szakában három budapesti rend�ri szerv, a VI-VII. 

kerületi Rend�rkapitányság, a VIII. kerületi Rend�rkapitányság, valamint a 
BRFK Vizsgálati F�osztálya (Gyorskocsi u.) az együttm�ködési 
megállapodásban rögzített feltételek esetén a megállapodásban foglalt 
szabályoknak megfelel�en értesítik az MHB ügyeleti szolgálatát, amely a 
Programban részt vev� ügyvédnek az eljárási cselekmény helyszínére 
irányításával biztosítja, hogy a rászoruló terhelt – erre irányuló szándéka 
esetén – véd� meghatalmazásával érvényesíthesse a védelemhez való jogát. 
Ez az eljárás addig alkalmazandó, amíg a Program keretében elvállalt ügyek 
száma el nem éri a 120-at. 

 
A Program sikeres lebonyolítása érdekében a Szerz�d� Felek az alábbi feladatokat 
vállalják: 

 
 

II. 
A BRFK feladatai: 

 
4. Tájékoztatja a Programban részt vev� rend�ri szervek vezet�it az 

Együttm�ködési Megállapodás tartalmáról és az abból ered� 
kötelezettségeikr�l. 

 
5. A Programban részt vev� rend�ri szerv minden olyan esetben, amikor a 

büntet�eljárási törvény 46. § a) pontja alapján kötelez� a véd� részvétele az 
eljárásban, és a terhelt véd�t nem hatalmaz meg: 

 
a) Tájékoztatja a terheltet a Büntet�jogi Segítségnyújtási Programról, átadja az 

err�l készített írásos ismertet�t, és nyilatkoztatja a terheltet arról, hogy a 
Program ügyeleti szolgálatának (továbbiakban: ügyeleti szolgálat) értesítése 
céljából hozzájárul-e személyes adatainak továbbításához.  

 
b) A rend�ri szerv a terhelt igénye esetén a terhelt hozzájáruló nyilatkozatának 

faxon történ� megküldésével haladéktalanul tájékoztatja az ügyeleti szolgálatot 
arról, hogy ki ellen, milyen b�ncselekmény miatt indult az eljárás és hogy a 
véd� a rend�ri szerv állományának mely tagjánál jelentkezzék. A nyilatkozaton 
fel kell tüntetni azt is, ha a terhelt fiatalkorú, vak, süket, néma, kóros 
elmeállapotú vagy a magyar nyelvet nem beszéli, továbbá, hogy milyen 
nyelvismeretre, illetve jeltolmácsra van szükség.  

 
A nyilatkozat tartalmazza a rend�ri szerv által kitöltött adatokat is: az ügyeleti 
szolgálat értesítésének id�pontját, és a gyanúsítotti kihallgatás 
megkezdésének tervezett id�pontját.  
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c) A rend�ri szerv törekszik arra, hogy az ügyeleti szolgálat értesítése az els� 

kihallgatást legalább három órával megel�z�en megtörténjen. A rend�ri szerv 
eltekinthet az ügyeleti szolgálat értesítését�l, amennyiben a büntet�eljárás 
sikere érdekében a terhelt azonnali kihallgatására van szükség. 

 
6. Ha a terhelt nincs fogva tartva, de a rend�rség rendelkezésére álló adatok 

szerint véd� kirendelése egyéb, a törvényben felsorolt okból kötelez� lehet, a 
rend�ri szerv az idézés postázásával egyidej�leg – a terhelt nevének vagy 
bármely személyes adatának közlése nélkül – értesíti az ügyeleti szolgálatot 
az els� kihallgatás tervezett id�pontjáról és arról, hogy a Program által 
biztosított véd� az eljárási cselekmény alkalmával a rend�ri szerv 
állományának mely tagjánál jelentkezzék. Ilyen esetekben, amennyiben az 
értesítés és az eljárási cselekmény közötti id�szakban a rend�ri szerv 
tudomására jut, hogy a terhelt véd�t hatalmazott meg, a rend�ri szerv értesíti 
az ügyeleti szolgálatot, hogy az eljárási cselekményen nem szükséges a 
Program által biztosított véd� megjelenése. 

 
7. Azokban az esetekben, amikor az eljárás során kés�bb, az els� kihallgatást 

követ�en merül fel olyan körülmény, amely a véd� részvételét kötelez�vé 
teszi, illetve akkor, ha az ügyeleti szolgálat értesítése a fogva tartott terhelt 
kihallgatásának sürg�ssége miatt maradt el, a rend�ri szerv az általános 
szabályoknak megfelel�en véd�t rendel ki, de 24 órán belül ebben az esetben 
is tájékoztatja az ügyeleti szolgálatot a megtörtént kihallgatás tényér�l, a 
terheltet pedig arról, hogy rászorultsága esetén kérheti részvételét a 
Programban, és átadja neki a Program tájékoztatóját. 

 
8. Az eljárást folytató rend�ri szerv biztosítja, hogy a véd� a kihallgatást 

megel�z�en legalább 20 perc id�tartamban, szóban is tájékoztathassa a 
terheltet a Programról, és a terhelt beleegyezése esetén sor kerülhessen az 
MHB-hoz címzett kérelem felvételére, a rászorultsági nyilatkozat kitöltésére, a 
megbízási szerz�dés aláírására, valamint a véd� írásbeli meghatalmazására. 
A meghatalmazás aláírásáig a beszélgetés a rend�ri szerv képvisel�jének 
jelenléte mellett történhet meg. A meghatalmazás aláírását követ�en az 
ügyvédre a büntet�eljárási, valamint az ügyvédi törvényben foglalt 
jogosultságok és kötelezettségek az általános szabályok szerint vonatkoznak.  

 
9. Amennyiben a meghatalmazás aláírására nem kerül sor, a rend�ri szerv a 

helyszínen megjelent ügyvédet kirendelheti. 
 
10. A BRFK kapcsolattartót jelöl ki, aki a Program végrehajtása során kapcsolatot 

tart az MHB megbízottjával, és javaslatot tesz az esetleg felmerül� vitás 
kérdések megoldására. 
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III. 
Az MHB feladatai: 

 
11. Elkészíti a Program végrehajtásához szükséges nyomtatványokat, ezek 

szövegét el�zetesen egyezteti a BRFK-val, a F�városi F�ügyészséggel és a 
Budapesti Ügyvédi Kamarával. 

 
12. Tájékoztatót készít a rend�ri szervek számára a Program céljáról, és 

végrehajtásának módjáról. 
 
13. Több nyelven elkészíti a terhelteknek szóló tájékoztatást a Büntet�jogi 

Segítségnyújtási Programról. 
 
14. Kuratóriumot állít fel, amely figyelemmel kíséri a Programban részt vev� 

ügyvédek munkáját. A Kuratórium tagjai és a Program munkatársai az egyedi 
büntet� ügyekkel kapcsolatban tudomásukra jutott információk tekintetében 
írásban titoktartási kötelezettséget vállalnak. 

 
15. Elkészíti a Programban résztvev� ügyvédek névjegyzékét, és azt a BRFK-nak 

tájékoztatásul megküldi. A Programban csak azok az ügyvédek vehetnek rész, 
akiket a Budapesti Ügyvédi Kamara kirendelhet� véd�ként tart nyilván. Nem 
szerepelhetnek a névjegyzékben olyan ügyvédek, akik részt vesznek az MHB 
Fogdamegfigyel� Programjában. 

 
16. A Program végrehajtásának id�szakában 24 órás telefonos ügyeleti 

szolgálatot m�ködtet, amely véd�t, szükség esetén – a terhelt és a véd� 
konzultációjának céljából és idejére – tolmácsot, jeltolmácsot biztosít a terhelt 
számára. Az ügyeleti szolgálat a megkeresést követ� 45 percen belül jelzi, 
melyik ügyvéd, milyen id�pontban jelentkezik a rend�ri szervnél.  A véd�nek 
az adott rend�ri szervnél legkés�bb másfél órán belül meg kell jelennie. 

 
17. A Programban részt vev� ügyvédekkel kötött szerz�désben rögzíti, hogy 

amennyiben a megbízás nem jön létre, az ügyvéd a jelen együttm�ködési 
szerz�dés 9. pontjában foglalt esetekben az esetleges kirendelést elfogadja. 

 
18. Amennyiben a nyomozó hatóság a gyanúsítotti kihallgatást követ�en nem 

kezdeményezi a terhelt el�zetes letartóztatását, illet�leg azt a bíróság nem 
rendeli el, és a kötelez� kirendelésnek egyéb törvényi feltételei sem állnak 
fenn, az ügyvéd a Program keretében vállalt megbízását azonnali hatállyal 
felmondja. 

 
19. Tájékoztatja a Programban résztvev� ügyvédeket, hogy a büntet�eljárási és az 

ügyvédi törvényben foglalt el�írások az általános szabályok szerint 
vonatkoznak rájuk.  
Ennek megfelel�en abban az esetben, ha a Program keretében vállalt 
megbízásuk bármilyen okból megsz�nik, ezt a tényt azonnal be kell jelenteniük 
annak a hatóságnak, amely el�tt az eljárás folyamatban van. 
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20. Az MHB kijelöl egy személyt, aki a Program végrehajtása során kapcsolatot 

tart a BRFK megbízottjával, és javaslatot tesz az esetleg felmerül� vitás 
kérdések megoldására. A kapcsolattartó tájékoztatja a Programban részt vev� 
rend�ri szervek vezet�it a Program ügyvállalási szakaszának várható 
befejezésér�l, illetve a befejezés pontos id�pontjáról. 

 
 
 

IV. 
Záró rendelkezések 

 
21. Az együttm�köd� Felek vezet�i saját hatáskörben gondoskodnak arról, hogy a 

megállapodásban foglaltakat az érintett személyi kör megismerje és azt  
megfelel�en alkalmazza. 

 
22. A Felek jogosultak az együttm�ködési megállapodást 30 napos határid�vel 

írásban felmondani abban az esetben, ha a másik fél a megállapodásban 
foglaltakat súlyosan megsérti. 

 
23. Amennyiben az együttm�ködési megállapodás tartalmát érdemben érint� 

jogszabályi-, vagy egyéb változások indokolják, a Felek kezdeményezik a 
megállapodás kiegészítését, aktualizálását. 

 
24. Az együttm�köd� Felek jelen megállapodást határozatlan id�tartamra kötik. A 

Program- és az együttm�ködési megállapodás végrehajtása 2004. szeptember 
01-jén kezd�dik. 

 
 
 
Budapest, 2004. július 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 K�szeg Ferenc              Gergényi Péter r. vezér�rnagy 
a Magyar Helsinki Bizottság Elnöke              Budapest Rend�rf�kapitánya 
 
 
 
 


