
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nevében és 
helyett eljáró Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint szolgáltatást 
igénybe vevő, másrészről az 1. pontban megjelölt jogi segítő, mint szolgáltatást 
teljesítő között, a mai napon, a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján az alábbiak szerint: 
 
1. ……………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................... 
(jogi segítő neve, elnevezése a Jst. 66. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint), mint jogi segítő kötelezettséget vállal arra, hogy a Jst. alapján – 
jelen szerződés feltételei szerint – a hozzá forduló felek részére ingyenesen 
jogi szolgáltatást nyújt, amelyet csak a Jst.-ben foglalt okokból jogosult 
megtagadni. 

 
2. A Hivatal jelen szerződés alapján a jogi segítőt az általa vezetett 

névjegyzékbe felveszi, az alábbi adatokkal: 
 

a) név (szervezet esetében képviselőjének neve is) 
……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
b) irodájának címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe 
……………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
 
alirodájának címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
alirodájának címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
alirodájának címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 



c) ügyvédi, közjegyzői kamarájának megnevezése, nyilvántartási száma, 
illetve álláshelye 
……………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………… 
 
d) közreműködési kötelezettségének terjedelme 
 

1. szakterülete(i) (a Jst. 69.§ (2) bek-ben foglaltak szerint) 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
2. az általa havonta ellátni vállalt ügyek száma 
…………………………………………………………………………… 

 
e) az a nyelv, amelyen a jogi szolgáltatás nyújtását vállalja 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
3. A jogi segítő a – 2. pont d) és e) alpontjaiban foglalt kötelezettségvállalás 

keretei között – a Hivatal területi szervei által hozott határozatban 
megállapított időtartamban (óraszámban) végzi a jogi segítségnyújtást, 
kivéve, ha a jogi segítő a Jst. 43. §-a szerint jár el (támogatás utólagos 
engedélyezése). 

 
4. A jogi segítő a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért díjazásban 

részesül. A díj a Magyar Köztársaság költségvetési törvénye, valamint 
peren kívüli jogi szolgáltatás esetén a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. 
(III. 30.) IM rendelet alapján, peres jogi szolgáltatás esetén a 7/2002. (III. 
30.) IM rendelet alapján kerül megállapításra, és átutalásra a jogi segítő 
által megjelölt bankszámlára.  

 
5. A jogi segítő tudomásul veszi, hogy tevékenysége – a 6. és 7. pontban 

foglalt eltérésekkel – kiterjed az általa vállalt szakterület peres ügyeire is. 
 
6. A jogi segítő, valamint a jogi segítő szervezet megbízásából tevékenykedő 

ügyvéd olyan jogi szolgáltatások nyújtását végezheti, amely a 
tevékenységére vonatkozó jogszabályok alapján tevékenységi körébe 
tartozik, és e jogszabályok irányadóak a jogi szolgáltatás nyújtásáért 
fennálló szakmai, etikai, fegyelmi és anyagi felelősségére is. 

 
7. Amennyiben az egyetem a jogi segítői tevékenység folytatására nem 

rendelkezik ügyvéd megbízottal, jogi segítői tevékenységére a Jst. 68. § (3) 
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. 



8. A felek a jelen szerződést az aláírástól számított 3 éves időtartamra kötik. 
Módosítására csak akkor van lehetőség, ha a jogi segítő adataiban változás 
következik be, ha szakterületét kívánja módosítani, vagy ha a havonta 
ellátni vállalt ügyek számát emeli.  

 
9. A jogi segítő a szerződés módosítása nélkül is vállalhat a Jst. hatálya alá 

tartozó ügyeket a 2.) pont d) 2. alpontjában megjelölt keretszámon túl, 
melyek ellátásáért jelen szerződés szerinti díjazásban részesül. A jogi 
segítő kérelmére a Hivatal a tárgyhavi keretszám megemelését szerződés 
módosítása nélkül, az adott hónapra történő utalással közzéteszi a jogi 
segítői névjegyzékben. 

 
 A jogi segítőnek a peres ügyekben való kirendelése a 2.) pont d) 2. alpont 

szerinti keretszámot nem érinti. 
 
10. A jogi segítő az e szerződés szerinti ügy intézésének elvállalását a jogi 

segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. 
(XII. 22.) IRM rendelet 34. §-a alapján köteles bejelenteni a Központi 
Igazságügyi Hivatalnak, vagy rövid úton a megyei (fővárosi) hivatalnak, 
mely azt továbbítja a Központi Igazságügyi Hivatalhoz. 

 
11. A jogi segítő külön díj felszámítása nélkül köteles segítséget nyújtani a 

hozzá forduló ügyfeleknek és megadni részükre azt a tájékoztatást, amely a 
jogi segítségnyújtás körébe tartozó támogatások igénybevételéhez 
szükséges. Így különösen biztosítja a szükséges nyomtatványokat, 
segítséget ad a jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmek 
elkészítéséhez, az erre szolgáló nyomtatványok kitöltéséhez (Jst. 47. §). 

 
12. A jogi segítő a közreműködés megtagadásáról – a megtagadás okának 

megjelölésével – haladéktalanul tájékoztatja a megyei (fővárosi) hivatalt, és 
ezen okirat másolatát a fél kérelmére részére is átadja [Jst. 70. § (3) bek.]. 

 
13. A jogi segítőnek a vele szemben a jogi segítői tevékenységével 

kapcsolatban hozott, elmarasztaló fegyelmi határozatban foglaltakat, annak 
jogerőre emelkedését követően három napon belül a Hivatalnak be kell 
jelentenie.  

 
A jogi segítő tudomásul veszi, hogy az elmarasztaló fegyelmi határozat 
alapján a Hivatal a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
14. A szerződés egyéb okból történő megszűnésének eseteit, valamint a 

névjegyzékből való törlést a Jst. 71. §-a tartalmazza. 
 



15. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. 
(XII. 19.) IM rend. 7.§-a alapján a jogi segítő a névjegyzékben 
nyilvántartott, és a szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban 
bekövetkezett változást 8 napon belül írásban köteles bejelenteni a 
Hivatalnak. 

 
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Jst. és a 

végrehajtására kiadott rendeletek az irányadóak. 
 
17. A felek jogvita esetén egyező akarattal kikötik a PKKB kizárólagos 

illetékességét. 
 
 
Budapest, …………………….. 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Igazságügyi Hivatal 

……………………………. 
jogi segítő 

 


