Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A
minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is
jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a
Kormány álláspontjának.
A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat
átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet
valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat!
A tervezet előterjesztője

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Előterjesztés, tervezet címe:

az ügyvédi kamarai hatósági
igazgatási szolgáltatási díjról

I. Költségvetési hatások:

A Tervezetnek költségvetési kihatása nincs.

II. Adminisztratív terhek:

Az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokra vonatkozóan nem
volt igazgatási szolgáltatási díjakat megállapító jogszabály,
a területi ügyvédi kamarák ilyen díjakat nem
alkalmazhattak. Az eljárások fedezetét többek között az
ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény keretei között
megállapított úgynevezett regisztrációs tagdíjak adták,
melyek az egyes területi kamarák állapíthattak meg a
Tervezetnél szereplő díjtételeknél nagyságrendekkel
magasabb összegben. Az e rendszer helyébe lépő
költségalapú és országosan egységes igazgatási szolgáltatási
díjak átlagosan 25-30 %-kal alacsonyabbak, szélsőséges
esetben pedig felét sem teszik ki a regisztrációs tagdíjak
mértékének. Az Üttv. alapján a tagdíj megállapítására a
Magyar Ügyvédi Kamara kap szabályzatalkotási
felhatalmazást, a törvény ezen felül meghatározza a tagdíjak
területi kamarák és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti
megosztásának kereteit is. Az országosan szintén egységes
tagdíjak mellett az igazgatási szolgáltatási díjaknak kell
fedezetet biztosítaniuk a területi kamarák hatósági feladatai
ellátásához. A Tervezetben megállapított díjak a Magyar
Ügyvédi Kamara részletes költségkalkulációján alapulnak,
amelyek az ügyvédi tevékenység ellátásának működési
formájához, valamint az eljáró kamara feladataihoz
igazodóan,
differenciált
mértékben
kerültek
meghatározásra, és amelyekből indokolt esetben a Tervezet
kedvezményeket és mentességeket is alkalmaz. Az
igazgatási
szolgáltatási
díjak
alapjául
szolgáló
költségszámítást az ügyvédi kamara mellett a minisztérium
honlapján is közzé kell tenni.

III. Egyéb hatások:

A Tervezetnek egészségi, környezeti, társadalmi hatásai
nincsenek.

Budapest, 2017. november 21.
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eljárásokért

fizetendő

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az igazságügyi miniszter
…/2017. (…) IM rendelete
az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 81. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 91. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A területi ügyvédi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban együtt: ügyvédi
kamara) kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárásának (a továbbiakban: kamarai
hatósági eljárás) elbírálásáért az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a
továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a díj – az eljárás résztvevőjének jogellenes
magatartásával okozott költségek, valamint a szakhatósági eljárásért fizetendő díj kivételével
– magában foglal minden eljárási költséget.
2. A díj mértéke
2. §
Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik az első fokú kamarai hatósági eljárás díja 3000 Ft.
3. §
(1) Az ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az európai közösségi jogász és a külföldi jogi
tanácsadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelem díjának összege 200 000 Ft.
(2) Az alkalmazott ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel iránti, valamint az
alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelem
díjának összege az (1) bekezdésben meghatározott díj 80 %-a.
(3) Az ügyvédjelölt és a jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelem
kedvezményes díjának összege az (1) bekezdésben meghatározott díj 50 %-a.
(4) Az ügyvédasszisztens ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránti kérelem díjának
összege 10 000 Ft.
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4. §
(1) Az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező
a) kamarai tagságot eredményező kamarai formaváltási kérelme esetén a díj összege az
3. § (1) bekezdésben meghatározott díj 75 %-a,
b) kamarai tagságot nem eredményező kamarai formaváltási kérelme esetén a díj
összege 10 000 Ft.
(2) A díj kedvezményes összege a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díj
a) 75 %-a, ha a kérelmező a kérelem előterjesztését megelőző egy éven belül,
b) 80 %-a, ha a kérelmező a kérelem előterjesztését megelőző öt éven belül
ügyvédi kamarai nyilvántartásban szerepelt.
(3) Nem lehet alkalmazni a (2) bekezdést, ha a kérelmezőt az ügyvédi kamarai
nyilvántartásból nem a kérelmére törölték.
5. §
Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi tevékenység
szüneteltetésének és ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának engedélyezése
iránti kérelme díjának összege 15 000 Ft.
6. §
(1) Az ügyvédi iroda és európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvédi
iroda) nyilvántartásba vétele iránti kérelem díjának összege 30 000 Ft.
(2) A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján közzétett szerződésminta alkalmazásával készült
alapító okirat benyújtása esetén az (1) bekezdés szerinti eljárás díjának kedvezményes összege
15 000 Ft.
(3) Az ügyvédi iroda nyilvántartásból való törlése iránti kérelem díja 30 000 Ft.
(4) Az ügyvédi iroda átalakulása, egyesülése, szétválása nyilvántartásba vétele iránti kérelem
díja 30 000 Ft, amely magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő
díjat is.
(5) Az ügyvédi iroda székhelyváltoztatási, valamint aliroda vagy fiókiroda nyilvántartásba
vétele iránti kérelemének díja 15 000 Ft.
7. §
(1) Az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó és az ügyvédi iroda
átjegyzési kérelme díjának összege 30 000 Ft.
(2) A kamarai jogtanácsos, az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott európai közösségi jogász,
az ügyvédjelölt és a jogi előadó átjegyzési kérelme díjának összege 15 000 Ft.
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8. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja a tagfelvételi vagy
nyilvántartásba-vételi kérelemmel továbbá a nem kamarai tag kamarai formaváltási
kérelemével együttesen ügyvédi iroda által előterjesztett kérelem elbírálásának díját is.
(2) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott díj magában foglalja az ügyvédi iroda
nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel együttesen előterjesztett aliroda vagy iratár
nyilvántartásba vétele iránti kérelem elbírálásának díját is.
9. §
A fiókiroda törvényben, illetve kamarai szabályzatban meghatározott feltételeknek való
megfelelése szakkérdésében lefolytatandó szakhatósági eljárás díja 15 000 Ft.
10. §
A kérelemre lefolytatott kamarai hatósági ellenőrzés díja 100 000 Ft.
3. Egyéb díjkedvezmények és mentességek
11. §
(1) Ha az eljárásban az elektronikus kapcsolattartás nem kizárt és az ügyfél a kérelmét
elektronikus úton terjeszti elő a díj kedvezményes összege az e rendeletben meghatározott díj
90 %-a. Ha az ügyfél az eljárás során nem elektronikus kapcsolattartási módra tér át, a díjat az
e bekezdés szerinti kedvezmény nélküli összegre egészíti ki.
(2) Díjmentes
a) az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében vagy más személyi
adatában bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele,
b) az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság nyilvántartásba vétele,
c) a kamarai tagsággal vagy nyilvántartásba-vétellel kapcsolatos magyar nyelvű
igazolás kiadása elektronikus úton.
4. A díj megfizetése, visszatérítése és nyilvántartása
12. §
(1) A díjat a kérelem nem elektronikus előterjesztését, valamint a nem elektronikus
kapcsolattartási módra való áttérést megelőzően
a) átutalással, vagy
b) ha az eljáró ügyvédi kamara ezt lehetővé teszi, házipénztárba készpénzzel vagy
bankkártyával
kell megfizetni.
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(2) A területi kamara a kérelem elektronikus előterjesztését követően haladéktalanul értesíti a
kérelmezőt az ügy azonosító számáról (a továbbiakban: ügyazonosító szám). A kérelem
elektronikus előterjesztése esetén a díjat legkésőbb az ügyazonosító számról való értesítés
kézbesítését követő munkanapon átutalással kell megfizetni.
(3) A területi kamara több kérelem együttes előterjesztéséhez, előzetesen elektronikus úton
előterjesztett kérelemre összevont ügyazonosító számot ad ki. A díjat az összevont
ügyazonosító számmal érintett kérelmek után az összevont ügyazonosító számról való
értesítés kézbesítését követő három munkanapon belül, de legkésőbb a kérelmek
előterjesztését megelőzően átutalással kell megfizetni.
(4) A díjat átutalás esetén az ügyvédi kamara honlapján közétett számlaszámára kell
megfizetni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén az ügyfél kamarai azonosító számát, ennek
hiányában nevét és születési idejét,
b) a (2) és (3) bekezdés esetén az ügyazonosító számot vagy az összevont ügyazonosító
számot.
(5) A díj megfizetését a kérelmező munkáltatója átvállalhatja. A díjfizetés átvállalása a
díjfizetésre kötelezett és a díjfizetést átvállaló közötti jogviszony, amely nem érinti a
díjfizetésre kötelezettnek a díj megfizetéséért fennálló kötelezettségét.
13. §
(1) A díj az ügyben eljáró ügyvédi kamara saját bevételét képezi.
(2) A díjak kezelésére, elszámolására a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az
ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.
14. §
Az e rendeletben meghatározott díjak esetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdését,
b) a fellebbezési eljárás díjára az Itv. 29. § (2) és (4) bekezdését,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-át,
d) a jogorvoslati eljárási díj visszafizetésére az Itv. 32. § (1) bekezdését,
e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 80. § (1) bekezdés f), g) és k) pontját
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.
4. Záró rendelkezések
15. §
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép
hatályba.
(2) A 17. § a) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
16. §
(1) 2018. július 1-jét megelőzően előterjesztett kérelem esetén a kamarai jogtanácsosi
tagfelvétel és jogi előadói nyilvántartásba-vétel díjának összegére a kamarai jogtanácsos és a
jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról szóló 12/2017. (IX. 29.) IM rendelet szabályait
– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 181. §-ában meghatározott
eltéréssel – kell alkalmazni.
(2) Az ügyvédasszisztens ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele iránt 2019. január 1-jét
megelőzően előterjesztett kérelem elbírálása díjmentes.
17. §
Hatályát veszti
a) a 16. §,
b) a kamarai jogtanácsos és a jogi előadó által fizetendő regisztrációs díjról szóló
12/2017. (IX. 29.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése és 3. alcíme.
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