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Mir�l szól a Büntet�jogi Segítségnyújtási Program? 
 

A Büntet�jogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar Helsinki Bizottság 120 
esetben kívánja kipróbálni és bemutatni, milyen szervezeti keretek között, mennyi 
pénzb�l m�ködhetne egy rendszer, amely hatékony jogvédelmet biztosítana a rászoruló 
terhelteknek. A Programban olyan ügyvédek vesznek részt, akik büntet�jogi 
tapasztalattal rendelkeznek, és szerepelnek a Budapesti Ügyvédi Kamara kirendelhet� 
ügyvédeinek névjegyzékében. A véd� megbízási díját és költségeit a Magyar Helsinki 
Bizottság téríti meg a Program keretében. Az ügyvéd az els�fokú eljárás befejezéséig 
látja el a védelmet. 

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Program által biztosított véd� ingyenes jogi 
segítségét, nyilatkoznia kell jövedelmi, vagyoni viszonyairól illetve arról, hogy hozzájárul, 
hogy az ügyvéd a büntet�eljárás során tudomására jutott, írásban dokumentált 
tényekr�l, adatokról tájékoztassa a Program Kuratóriumát. A Kuratórium tagjai és 
munkatársai az ilyen módon tudomásukra jutott adatokkal kapcsolatban írásban 
titoktartási kötelezettséget vállalnak. Ha a rászorultsági nyilatkozatban Ön jövedelmi és 
vagyoni viszonyaival kapcsolatban valótlan adatokat közöl, az eljárás során felmerült 
ügyvédi költségeket a Magyar Helsinki Bizottság polgári peres úton érvényesíti Önnel 
szemben. 
 
Ki jogosult igénybe venni a Program által nyújtott ingyenes jogi segítséget? 
 
A fentebb leírtak alapján tehát Ön a következ� feltételek mellett jogosult igénybe venni a 
Büntet�jogi Segítségnyújtási Program által biztosított ingyenes jogi képviseletet. 
 
1. Ha kötelez� a védelem az Ön ellen indított büntet�eljárásban, azaz: 

•••• ha fogva tartják; 
•••• ha süket, néma, vak vagy kóros elmeállapotú; 
•••• ha a magyar nyelvet nem ismeri; 
•••• ha fiatalkorú, 

és 

rászorultnak tekinthet�. (lásd lejjebb) 
 
2. Ha a fenti okok nem állnak fenn ugyan, de a jövedelmi viszonyai miatt nem tud a 

védelmér�l gondoskodni, ezért kéri véd� kirendelését, és a hatóság megállapítja a 
személyes költségmentességét. 

 
 
Melyek a rászorultság megállapításának feltételei? 
 
Ön akkor tekinthet� rászorultnak a Program szempontjából, ha a következ� két 
feltételnek megfelel: 
1. Rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a Központi Statisztikai Hivatal 

legutóbbi nyilvánosságra hozott adatai alapján számított egy f�re es� létminimum 
összegét. A létminimum számításnál figyelembe kell venni az Önnel egy 
háztartásban él� személyek, vagy tartásra kötelezhet� hozzátartozói jövedelmét 
(kivéve, ha ez a személy ellenérdek� fél az Ön ellen indított büntet�eljárásban), 
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valamint az Ön által eltartott személyek számát. Az egy f�re es� létminimum 2003-
ban 47.332 forint volt. 

2. Nem rendelkezik számottev� vagyonnal, készpénzzel vagy olyan értékesíthet� 
vagyontárggyal (pl. gépkocsi, ingatlan, kötvény, betétkönyv, értékpapír, m�tárgy, 
stb.), melynek eladása révén biztosíthatná az ügyvédi költséget. Az a lakás, 
amelyben Ön és családja lakik, nem tekinthet� értékesíthet� vagyonnak. 

3. Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül rászorultnak min�sül, ha rendszeres 
szociális segélyben vagy közgyógyellátásban részesül, ha egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg (ezt hatósági bizonyítvánnyal 
tudja igazolni), ha átmeneti szállást igénybe vev� hajléktalan személy, ha menekült, 
menedékes, vagy ilyenkénti elismerését kér� személy és ellátásra, támogatásra 
jogosult, valamint a befogadott. 

 
Jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan ki kell töltenie a Rászorultsági 
Nyilatkozatot. Amennyiben utóbb kiderül, hogy valótlan nyilatkozatot tett a jövedelmi és 
vagyoni viszonyait illet�en, az eljárás során felmerült ügyvédi díjat és költségeket a 
Magyar Helsinki Bizottság polgári peres úton érvényesíti Önnel szemben. 
 
Hogyan történik a jogi segítségnyújtás a Program keretében? 
 
Ha úgy ítéli meg, hogy megfelel a fentebb leírt feltételeknek, kérheti az eljáró 
hatóságtól, hogy a Büntet�jogi Segítségnyújtási Program keretében biztosítson Önnek 
véd�ügyvédet. 

Amennyiben fogva tartják, a nyomozó hatóság legkés�bb 24 órán belül köteles 
kihallgatni, és ha nem tud, vagy nem kíván véd�t meghatalmazni, akkor a hatóság 
rendel ki véd�t még az els� kihallgatás el�tt. Ha a Büntet�jogi Segítségnyújtási Program 
keretében kíván ügyvédet meghatalmazni, a kihallgatást megel�z�en a rend�ri szerv 
biztosítja, hogy ügyvédünk szóban is tájékoztathassa a Programról. Amennyiben az 
ügyvéd úgy ítéli meg, hogy Ön megfelel a feltételeknek, és részt vehet a Programban, a 
következ� dokumentumokat kell aláírnia: 

1. A Magyar Helsinki Bizottsághoz címzett Kérelmet, amelyben kéri, hogy a 
Büntet�jogi Segítségnyújtási Program keretében biztosítsanak Önnek ingyenes jogi 
segítséget. 

2. Rászorultsági Nyilatkozatot, melyben jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozik. 
3. Az Ügyvéd nevére szóló Meghatalmazást, melyet az ügyvédnek az ügyben eljáró 

hatóságokhoz kell benyújtani. 
4. A Megbízási Szerz�dést, melyben megbízza az ügyvédet, hogy az els� fokú eljárás 

befejezéséig a védelmét ellássa, és felmenti �t a titoktartási kötelezettsége alól a 
Kuratórium irányában. A titoktartási kötelezettség alóli felmentésre azért van 
szükség, hogy a Program felügyeletét ellátó Kuratórium ellen�rizhesse, hogy az 
ügyvéd megfelel�en ellátja-e az Ön védelmét. Ez olyan módon történik, hogy az 
ügyvéd a büntet�eljárás során az üggyel kapcsolatban tudomására jutott, írásban 
dokumentált tényekr�l, adatokról tájékoztatja a Kuratóriumot, melynek tagjai az így 
tudomásukra jutott tények és adatok vonatkozásában írásban titoktartási 
kötelezettséget vállalnak. 

 
Ha az els� beszélgetés alapján az ügyvéd úgy ítéli meg, hogy Ön nem felel meg a 
Program feltételeinek, vagy Ön nem menti fel az ügyvédet a titoktartási kötelezettsége 
alól a Kuratórium irányában, akkor az ügyvéd nem láthatja el a védelmét a Program 
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keretében. Amennyiben az id� rövidsége miatt nincs arra lehet�ség, hogy a nyomozó 
hatóság az általános szabályok szerint rendeljen ki véd�t, az ügyvéd a Program keretein 
kívül, kirendelt véd�ként fog eljárni az ügyben. 

Minden egyéb esetben, ha az ügyvéd is úgy ítéli meg, hogy Ön megfelel a feltételeknek, 
és Ön aláírja a szükséges dokumentumokat, a büntet�eljárás során (az els�fokú eljárás 
befejezéséig) az ügyvéd úgy jár el az ügyében, mintha Ön hatalmazta volna meg, azaz 
ésszer� id�n belül, de legkés�bb az els� gyanúsítotti kihallgatásig felveszi Önnel a 
kapcsolatot, szükség esetén meglátogatja fogvatartása helyén, elkészíti a szükséges 
dokumentumokat, beadványokat, részt vesz a kihallgatásokon és bírósági 
tárgyalásokon. Az ügyvéd megbízási díját és minden egyéb költségét a Magyar Helsinki 
Bizottság fizeti, illetve téríti meg a Program keretében. 

Az ügyvéd az Ön hozzájárulásával jogosult a megbízást tartós távolléte, betegsége, 
vagy más fontos akadályoztatása esetén másik ügyvéd, vagy ügyvédjelölt 
közrem�ködésével ellátni. 
 
A Program keretében nyújtott jogi segítség megsz�nésének esetei 
 
1. Ha az els� gyanúsítotti kihallgatást követ�en a nyomozó hatóság mégsem 

kezdeményezi az el�zetes letartóztatását, illetve ha azt a bíróság nem rendeli el, és 
más körülmény sem áll fenn, amely a véd� részvételét az eljárásban kötelez�vé 
tenné (azaz nem nyilatkozik úgy, hogy jövedelmi viszonyai miatt nem tud a 
védelmér�l gondoskodni), akkor az ügyvéd az aláírt megbízási szerz�dést felmondja, 
és a Program keretein kívül, kirendelt véd�ként látja el a védelmét. 

2. Az ügyvédi megbízás közös megegyezéssel bármikor megszüntethet�, de err�l 
azonnal értesíteni kell a Program Kuratóriumát. 

3. Ha felmondja az ügyvéddel kötött Megbízási Szerz�dést. Ha a szerz�dést alapos 
okból mondta fel, kérésére a Kuratórium javaslata alapján új ügyvédet biztosítunk az 
Ön számára. Azonban ha a Kuratórium úgy látja, hogy indokolatlan volt a szerz�dés 
felmondása, új ügyvédet nem biztosítunk a Program keretében. 

4. Ha az Ügyvéd felmondja Megbízási Szerz�dést, az értesítést�l számított 15 napig 
köteles az Ön érdekében eljárni. Amennyiben a Kuratórium megállapítja, hogy az 
ügyvéd alaptalanul mondta fel a megbízást, a Program keretében új ügyvédet 
biztosítunk az Ön számára. 

5. Az els�fokú eljárás befejezésével az ügyvédi megbízás megsz�nik, tehát az 
esetleges másodfokú eljárásban az ügyvéd a Program keretében már nem jár el. 

 
Mit tehet, ha nincs megelégedve az ügyvéd munkájával? 
 
Amennyiben az ügyvéd nem látja el megfelel�en és szakszer�en a munkáját (pl. nem 
veszi fel Önnel a kapcsolatot, soha nem látogatja meg a fogdán, nem készíti el a 
szükséges dokumentumokat és beadványokat, nem jelenik meg a nyomozati 
cselekményeken és bírósági tárgyalásokon), Ön írásban panaszt tehet a Program 
Kuratóriumánál a következ� címen: 
 

Magyar Helsinki Bizottság 
Büntet�jogi Segítségnyújtási Program 

Budapest 
Kertész u. 42-44. II/9. 

1073 
 



 5

A Kuratórium az ügyvéd által havonta benyújtott dokumentum-másolatok, illetve 
beszámolók alapján elbírálja a panaszt, és ha úgy ítéli meg, hogy a panasza 
megalapozott, a program keretében új ügyvédet biztosít. Ha a panasza 
megalapozatlannak t�nik, a Kuratórium nem biztosít Önnek új ügyvédet. Ebben az 
esetben is lehet�sége van arra, hogy az ügyvéddel kötött megbízási szerz�dést 
felmondja, de a Program keretében nem igényelhet másik ügyvédet. 
 


