
Típus Jogszabály Leírás Megjegyzés Összeg
Tagfelvétel

Ügyvédi felvételi kérelem Igszolg. 3. § (1) az ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az európai közösségi 

jogász és a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai 

nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 

180 000 Ft

Alkalmazott ügyvédi felvételi kérelem Igszolg. 3. § (2) az alkalmazott ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel 

iránti, valamint az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi 

kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja

144 000 Ft

Kamarai Jogtanácsosi felvételi kérelem (2018. július 1-től) Igszolg. 3. § (2) az alkalmazott ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel 

iránti, valamint az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi 

kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja

144 000 Ft

Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel

Ügyvédjelölt ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele Igszolg. 3. § (3) az ügyvédjelölt és a jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba 

vétele iránti eljárás díja

90 000 Ft

Jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele  (2018. július 1-

től)

Igszolg. 3. § (3) az ügyvédjelölt és a jogi előadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba 

vétele iránti eljárás díja

90 000 Ft

Európai közösségi jogász ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele Igszolg. 3. § (1) az ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az európai közösségi 

jogász és a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai 

nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 

180 000 Ft

Alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi kamarai 

nyilvántartásba vétele

Igszolg. 3. § (2) az alkalmazott ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi tagfelvétel 

iránti, valamint az alkalmazott európai közösségi jogász ügyvédi 

kamarai nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja

144 000 Ft

Külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele Igszolg. 3. § (1) az ügyvédi tagfelvétel iránti, valamint az európai közösségi 

jogász és a külföldi jogi tanácsadó ügyvédi kamarai 

nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja 

180 000 Ft

Ügyvédasszisztens ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétele (2018. 

július 1-től)

Igszolg. 3. § (4) 9 000 Ft

Kamarai formaváltás

Nem ügyvédi kamarai tag kamarai formaváltása kamarai tagságot 

eredményezően

Igszolg. 4. § a) ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén a 

kamarai tagságot, valamint az európai közösségi jogászi, 

alkalmazott európai közösségi jogászi és külföldi jogi tanácsadói 

nyilvántartásba vételt eredményező kamarai formaváltási 

eljárás díja

Ügyvédjelöltből, jogi előadóból, külföldi jogi tanácsadóból, 

európai közösségi jogászból, alkalmazott európai közösségi 

jogászból ügyvéddé, alkalmazott ügyvéddé, kamarai 

jogtanácsossá

135 000 Ft

Nem ügyvédi kamarai tag kamarai formaváltása az európai 

közösségi jogászi, alkalmazott európai közösségi jogászi és külföldi 

jogi tanácsadói nyilvántartásba vételt eredményezően

Igszolg. 4. § a) ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén a 

kamarai tagságot, valamint az európai közösségi jogászi, 

alkalmazott európai közösségi jogászi és külföldi jogi tanácsadói 

nyilvántartásba vételt eredményező kamarai formaváltási 

eljárás díja

Ügyvédjelöltből, jogi előadóból, külföldi jogi tanácsadóból, 

európai közösségi jogászból, alkalmazott európai közösségi 

jogászból európai közösségi jogásszá, alkalmazott európai 

közösségi jogássza, külföldi jogi tanácsadóvá

135 000 Ft

Nem ügyvédi kamarai tag kamarai formaváltása ügyvédjelölti, jogi 

előadói vagy ügyvédasszisztensi nyilvántartásba vételt 

eredményezően

Igszolg. 4. § b) ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén a 

kamarai tagságot nem eredményező kamarai formaváltási 

eljárás díja

Ügyvédjelöltből, jogi előadóból, külföldi jogi tanácsadóból, 

európai közösségi jogászból, alkalmazott európai közösségi 

jogászból ügyvédjelöltté, jogi előadóvá, ügyvédasszisztenssé

9 000 Ft

Ügyvédi kamarai tag kamarai formaváltása kamarai tagságot 

eredményezően

Üttv. 181. § ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett kérelmező esetén kamarai 

tagságot eredményező a kamarai formaváltási eljárás díja

Ügyvédől, alkalmazott ügyvédből, kamarai jogtanácsosból 

ügyvéddé, alkalmazott ügyvéddé, kamarai jogtanácsossá - 

Irodaalapítás esetén ennek további díja van.

0 Ft

Átjegyzés

Átjegyzés másik területi ügyvédi kamarából Igszolg. 7. § (1) az ügyvéd, az európai közösségi jogász, a külföldi jogi tanácsadó 

és az ügyvédi iroda átjegyzése iránti eljárás díja

27 000 Ft

Átjegyzés másik területi ügyvédi kamarából Igszolg. 7. § (2) a kamarai jogtanácsos, az alkalmazott ügyvéd, az alkalmazott 

európai közösségi jogász, az ügyvédjelölt és a jogi előadó 

átjegyzése iránti eljárás díja

13 500 Ft

Kamarai tagság megszüntetése a tagságról való lemondás miatt Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Kérelemre történő törlés az ügyvédi kamarai nyilvántartásból Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Változásbejegyzés

Ügyyvédi kamarai nyilvántartási adat (a közhitelesen 

nyilvántartott, azaz az Üttv. 1. mellékletében K-val jelzett adatok) 

változásának bejegyzése

Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

A közhiteles adat bejegyzése a nyilvántartásba kamarai 

hatósági ügy, azt csak a felületen keresztül lehet bejelenteni. 

2 700 Ft

Az ügyvédi tevékenységet gyakorló természetes személy nevében 

bekövetkezett változás

Üttv. 174. § (2) a) Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni a névváltozás 

átvezetéséért.

0 Ft

A jogszabályváltozás folytán bekövetkező változás vagy az új 

adatkörbe tartozó nyilvántartandó adat nyilvántartásba vételéért

Üttv. 174. § (2) a) és 

Üttv. 208/A. § (1)

Ebbe tartozik az egyéni ügyvédek és európai közösségi jogászok 

esetében az Üttv. 1. melléklet 20. sorában meghatározott 

közhitelesen nyilvántartandó elektronikus ügyintézési 

elérhetőség és a 46. sor szerinti elektronikus levelezési cím 

kötelező megadása. Az e-mail címet 2019. március 1-ig 

mindenkinek be kell jelentenie, ha azt még nem tartalmazza a 

nyilvántartás.

Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni ha a cégkapus 

elérhetőség vagy e-mail cím bejelentése esetén.

0 Ft

Az ügyvédi irodák nyilvántartásának a vezetése

Ügyvédi és európai közösségi jogászi iroda nyilvántartásba vétele Igszolg. 6. § (1) az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda (a 

továbbiakban együtt: ügyvédi iroda) nyilvántartásba vétele 

iránti eljárás díja

27 000 Ft

Ügyvédi és európai közösségi jogászi iroda nyilvántartásba vétele Igszolg. 6. § (2) az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi iroda (a 

továbbiakban együtt: ügyvédi iroda) nyilvántartásba vétele 

iránti eljárás díja, ha a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján 

közzétett szerződésminta alkalmazásával készült alapító okirat 

benyújtásával történik 

13 500 Ft

Ügyvédi és európai közösségi jogászi iroda törlése iránti kérelem Igszolg. 6. § (3) az ügyvédi iroda nyilvántartásból való törlése iránti eljárás díja 27 000 Ft

Jogutód nélküli megszűnés Igszolg. 6. § (3) az ügyvédi iroda nyilvántartásból való törlése iránti eljárás díja 27 000 Ft

Átalakulás (egyesülés, szétválás) Igszolg. 6. § (4) az ügyvédi iroda átalakulása, egyesülése, szétválása 

nyilvántartásba vétele iránti eljárás díja, amely magában foglalja 

az egyidejűleg bejelentett más változások nyilvántartásba 

vételéért fizetendő díjat is

27 000 Ft

Ügyvédi és európai közösségi jogászi iroda kérelemre induló 

változásbejegyzési eljárása

Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj 

2 700 Ft

Az ügyvédi iroda székhelyváltoztatása, valamint az aliroda vagy 

fiókiroda nyilvántartásba vétel

Igszolg. 6. § (5) 13 500 Ft

Székhelyváltozási kérelem egyéni ügyvéd esetén Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj 

2 700 Ft

Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésével kapcsolatos eljárások

Az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezése Igszolg 5. § az ügyvéd, az európai közösségi jogász és a külföldi jogi 

tanácsadó ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és ügyvédi 

tevékenység szüneteltetést követő folytatásának engedélyezése 

iránti eljárás díja

13 500 Ft

Az ügyvédi tevékenység szüneteltetése meghosszabbításának az 

engedélyezése

Igszolg 5. § az ügyvéd, az európai közösségi jogász és a külföldi jogi 

tanácsadó ügyvédi tevékenység szüneteltetésének és ügyvédi 

tevékenység szüneteltetést követő folytatásának engedélyezése 

iránti eljárás díja

13 500 Ft

Az ügyvédi tevékenység folytatásának bejelentése Üttv. 56. § (5) az ügyvédi tevékenység szüneteltetést követő folytatásának 

engedélyezése

 A tevékenység folytatásának a tényét a területi kamara a 

nyilvántartásba hivatalból jegyzi be.

0 Ft

További kérelmek

Az ügyvédjelölt foglalkoztatására való jogosultság nyilvántartásba 

vétele

Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Ügyvédjelölt munkáltatóváltásának a bejelentése Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Az irodagondnoki tevékenység folytatására való jogosultság 

nyilvántartásba vétele

Üttv. 174. § (2) b)  Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni 0 Ft

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem Üttv. 174. § (2) c) Ideértve minden az ügyvédi kamarai nyilvántartásból az érintett 

részére történő egyedi adatszolgáltatást.

 Nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni 0 Ft

Idegen nyelvű igazolás Igszolg. 11.§. (3) a) 1 000 Ft

Arcképes igazolvány kiadása és cseréje Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Ügyvédi tevékenység kérelemre történő ellenőrzése Igszolg. 10. § a kérelemre lefolytatott kamarai hatósági ellenőrzés 90 000 Ft

Helyettes ügyvéd bejelentése Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Egyéb ügy Igszolg. 2. § eltérő rendelkezés hiányában az első fokú kamarai hatósági 

eljárás díj

2 700 Ft

Hiánypótlás korábban beadott kérelemhez 0 Ft

Korábban beadott kérelem visszavonása 0 Ft

1. számú melléklet


