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" az ingatlan-adásvétellel,
" jelzálogbejegyzéssel kapcsola-

tos földhivatali eljárások,
" az egyéb cégjogi ügyek,
" illetve az olyan peres eljárások, 

ahol a jogi képviselet kötelező.

Óradíj vagy átalány?
Természetesen ilyenkor is felme-
rül a kérdés, hogy alkalmi ügyvédi 
megbízásra vagy állandó, készen-
léti jellegű jogi képviseletre van-e 
szükség. A döntést persze nagyban 
befolyásolja az ügyvédi munkadíj, 
ami a törvény erejénél fogva szabad 
megállapodás tárgya. Létezik per-
sze olyan szabályozás is, amely alap-
ján a bíróság – a felek megállapodá-
sa hiányában – peres eljárás során a 
perköltségről rendelkező határoza-
tában maga állapítja meg a pernyer-
tes fél javára eljáró ügyvéd munka-
díját is, de ez nem szabott árat – je-
lenleg 5 ezer Ft + áfát – jelent. (Az 
egyéb díjakról lásd Az idő pénz című 
táblázatunkat. – A szerk.).

Az ügyvéd által adott megbízási 
díj ajánlat értékelésénél fontos tud-
ni, hogy az ügyvéd – mint maga 
is vállalkozó a piacon – szaktudá-

sa mellett leginkább idejét bocsát-
ja áruba, és ajánlja fel az ügyfél ré-
szére. Ezért nem meglepő, ha a meg-
bízási díjat az ügyvéd óradíjalapon 
kívánja megállapítani. Ettől persze 
a gyanútlan ügyfél elrettenhet, hi-
szen bizonytalanná válhat a szám-
la végösszege. Ebben az esetben a 
felek maximumot is ki szoktak köt-
ni a megbízási szerződésben.

A jogi munkák óradíjas elszámo-
lása természetesen nem stopperórá-
val mért időráfordításokat jelent. 
Bár ez alól kivételt jelent az üzle-
ti tárgyalásokon való jogi képvise-
lői részvétel, hiszen ott csakugyan 
percre mérhető az ügyvédi jelenlét. 
Amikor viszont az ügyfél nem látja 
az ügyvédet munka közben, akkor 
kénytelen elfogadni az ügyvéd által 
készített teljesítésigazolást.

Mi mennyi?
Átlagos szerződés elkészítése ese-
tén átlagos mértékű óraráfordí tást 
fogunk találni az ügyvéd tel je sí-

téskimutatásában, még akkor is, ha 
az ügyvéd az adott területen jelentős 
tapasztalattal és kiterjedt mintatár-
ral dolgozik, és a stopper esetleg az 
adott munka során valójában a ti-
zenötödik percnél állna meg.

Másrészt az is igaz, hogy abban 

az esetben, amikor az ügyvédnek 
idegen területen kell jogszabályt 
kutatni vagy szerződést vélemé-
nyezni, a ráfordított idő valójában 
ténylegesen sokkal több is lehet, 
mint amit az elszámolás tartalmaz. 
Hiszen nem etikus az ügyféllel meg-
fizettetni az ügyvéd tanulóidejét!

A tapasztalat azt mutatja, hogy 
az üzleti tranzakciók (adásvételek, 
együttműködési megállapodások) 
ki tár  gyalása és megszövegezése, va-
lamint a peres eljárásokban való kép-
viselet során a felek óradíjas elszá-
molásokat alkalmaznak mindaddig, 
amíg egy-egy ügyvéd teljes munka-
idejének 30-40%-át nem éri el az egy 
ügyféllel való hosszú távú kapcsolat-
tartás. Ha ugyanis az ügyfél ezt meg-
haladó mértékben tart igényt a jogi 
szolgáltatásokra, akkor már felme-
rül az átalánydíjas megbízás, vagy 
adott esetben a belső jogász alkal-
mazásának a lehetősége is.

Nem nagy titok, hogy ha az ügy-
félnek nem óradíjas alapú is az elszá-

molása, hanem átalánydíjas rendel-
kezésre állásban állapodtak meg, az 
ügyvéd – fejben – akkor is óradíj-
ban fog számolni. (Másrészt igaz, 
hogy az átalánydíj biztos bevétel, és 
az elvégzett munka idejére való te-
kintet nélkül fizeti az ügyfél.)

AZ ÜZLETTÁRS62

menedzsment

Minden induló vállalkozás talál-
kozik az ügyvéddel, hiszen a cég-
bejegyzési eljárás során a jogi kép-
viselet kötelező. Tudtommal nincs 
olyan jogrendszer, ahol a vállalkoz-
ni szándékozó minden jogászi se-
gítség nélkül, csupán saját interne-
tes regisztrációval adószámot és re-
gisztrált jogi személyiséget kapna. 
A jogalkotó így gondoskodik arról, 
hogy a vállalkozás bölcsőjénél min-
denképp jelen legyen ügyvéd, aki 
aztán az esetleges későbbi, lényegi 

működést érintő kérdé-
sekben szakszerű segít-
séget tud nyújtani.

Jogos kérdések
Ugyancsak minden kezdő vállal-
kozás életében elérkezik az a pont, 
amikor el kell döntenie, hogy a fel-
merülő jogi problémák súlya, szá-
ma vagy jellege milyen intenzitá-
sú ügyvédi segítséget kíván. Sokáig 
elműködhet egy cég jogi végzettsé-
gű vagy csak jogi vénájú cégvezető 
irányításával is, de bizonyos kérdé-
sek esetében nem lehet spórolni az 
ügyvédi költségeken. Ilyen ügyek

Miért fizetünk?
Az ügyvédi megbízási díjak – és ami mögöttük van

Az ügyvédi pálya nemcsak szép hivatás, hanem profitszerző 
gazdasági tevékenység is. Egyfajta szolgáltatás, amelynek 
árát megbízási, óra- vagy sikerdíj formájában fizetjük meg. 

Cikkünkből kiderül, mennyi is az annyi.

Dr. Spielmann Éva

sokáig elműködhet  
egy cég jogi vég-
zettségű vagy csak 
jogi vénájú cégve-
zető irányításával 
is, de bizo nyos 
esetekben nem 
érdemes spórolni  
az ügyvédi 
költségeken.

Céggyárak

Figyelem: ha cégünket „cég
gyár”, azaz olyan üzleti szol
gáltatásokat nyújtó vállalkozás 
hozza létre, aki „mellékesen” 
ügyvédet is ad a cégalapítás
hoz, ez a személyes, miden 
ügyfélügyvéd kapcsolat bi
zalmi erejét megteremtő elem 
elveszhet. Ezeknek a „cégköz
pontoknak” a működése ér
de kes színfolt a jogi szolgál
tatások terén. Az ügyvédi 
rek lám – jelenleg még élet
ben lévő – tilalmának egyedi 
értelmezése ad lehetőséget a 
működésükre: cégalapítás és 
módosítás esetén nyilvános 
és fix tarifával, ügyvédi hát
térrel dolgoznak.

– Galla Ádám
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Ügyérték
A megbízási díj kiszámításánál jelen-
tős tényező lehet még bizonyos ese-
tekben az ügyérték. Ez az ingatlan- 
vagy üzletrész-adásvételek esetére 
igaz különösen. Látszólag ugyanany-
nyi időt és munkát vesz igénybe egy 
panellakás adásvételi szerződésé-
nek elkészítése és letárgyalása, mint 
egy értékes kereskedelmi ingatlan 
szerződése, mégis jelentős különb-
ség mutatkozhat – és mutatkozik is 
– az eljáró ügyvéd munkadíjában. 
Az el lenjegyzéshez a szárazpecsétet 
ugyanazzal az erővel kell megnyom-
ni, mondhatja az ügyfél.

Ez a megállapítás mindaddig 
igaz, ameddig a felek az ügyvéd ál-
tal készített szerződést teljesítik, a 

hatóság azt bejegyzi, és az ügy min-
denki megelégedésére teljesül. Ha 
azonban a teljesítés során bármi-

lyen oknál fogva nehézségek me-
rülnek fel, vagy az ügyvéd nem járt 
el körültekintően, és ennek követ-
keztében válik problémássá a hely-
zet, akkor már érthető, hogy a fele-
lősség mértékét nem lehet elvonat-
koztatni a kérdéses ügyleti értéktől.

Sikerdíj, fix díj
Peres eljárásoknál, követelésbehajtás 
esetében megállapodhatnak a felek az 
ügyvéd részére kikötött si kerdíjban 
is. Ilyenkor az ügyfél csak akkor fizet, 
ha a pert az ügyvéd megnyerte, vagy 
a tartozást az adóstól behajtotta.

Természetesen gyakori a többfé-
le díjrendszer kombinációja is: az el-
járás lefolytatásáért a megbízó egy 
alacsonyabb óradíjat vagy egysze-
ri díjat fizet, mely esetben egy ala-
csonyabb sikerdíj jár az ügyvédnek. 
Európában nem szokásos a kizáró-
lagos sikerdíjas megállapodás, míg 
az angolszász jogokban, különösen 
az USA-ban arra is van példa, hogy 
az ügyvéd a magas sikerdíj remé-
nyében még az eljárás egyéb költsé-
geit (illetékek, tanúk felkutatásának 
díja) is viseli az ügyfele helyett.

Egyedi, jól meghatározható, leg-
inkább jogi adminisztrációs ügyek 
esetében a felek fix árat alkalmaz-
hatnak. A cégbejegyzés, a válto-
zás-bejegyzési eljárás, alapítvány 
vagy egyesület létrehozása az ügy-
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Mikor kötelező?

2009. január 1jével változnak a 
pol gári perrendtartás szabályai. 
Az új rendelkezések szerint köte
lező lesz a jogi képviselet
– a megyei bíróság elsőfokú ha

táskörébe tartozó,
– a jogi személy cégek egymás 

közötti pereiben a jogi személy 
cég számára

– a per minden szakaszában (a 
perorvoslati eljárás során is).

Betéti vagy közkereseti társaságra 
tehát ez a szabály nem vonatkozik. 

Ugyancsak kötelező a jogi képvise
let az ítélőtábla és a Legfelsőbb 
Bíróság előtti eljárásokban.

Megjegyzendő, hogy a jogi vég
zettségű cégvezető kizárólag ak 
kor mellőzheti ügyvéd vagy ügy
védi iroda perbeli eljárását, ha a 
képviselő a jogi diplomáján túl
menően maga is rendelkezik jogi 
szakvizsgával.

Ügyvédjelölt ezekben az eljárá
sokban nem helyettesítheti a tár
gyaláson az ügyvédet!           – G. Á.
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véd által előre látható és kalkulál-
ható munkamennyiséget jelent, így 
nem vállal nagy kockázatot azzal, 
ha ügyfelének konkrét megbízási 
díjra tesz ajánlatot.

Foglaljuk írásba!
Ha sikerült az ügyvéddel a meg-
bízási díjban megállapodni, akkor 
ezt mindenképp foglaljuk írásba! 
Fontos ugyanis, hogy a megbízási 
díj milyen költségeket foglal ma-
gában. Szokásos, hogy a helyi tele-
fon és posta, illetőleg helybeli uta-
zás költségeit az ügyvéd beépíti a 
megbízási díjába, de ha erre nem 
tér ki a szerződés, akkor ügyfélként 
számolhatunk azzal, hogy mind-
ezeket a költségeket még külön fe-
deznünk kell. 

Az egyes eljárásokhoz kapcso-
lódó hatósági, bírósági költsége-
ket és illetékeket az ügyfél viseli, de 
jó ügyvéd-ügyfél kapcsolat esetén 

az ügyvéd irodája ezeket általában 
megelőlegezi, és utólag számláz-
za ki az ügyfél részére. Ez azonban 

nem kötelező, és nem várható el 
az ügyvédtől. Az ügyvédnek adott 
megbízás bármikor visszavonha-
tó, de az ügy véd is bármikor, indo-
kolás nélkül visszaadhatja a megbí-
zást. Folyamatos megbízási viszony 
esetében azonban a felek ettől elté-
rően is rendelkezhetnek, és kiköt-
hetnek felmondási időt – az ügy-
véd azonban a felmondási idő alatt 
is köteles a rábízott ügyet ellátni.

Bármilyen formában is alkalmaz-
zák az ügyvédet, nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy az ügyvéddel 
kötött szerződés megbízás – azaz bi-
zalmi szerződés, bár természetesen 
mindkét fél részéről üzleti kapcsolat 
is. Mindaddig jól és sikeresen műkö-
dik, ameddig a felek bíznak egymás-
ban és az ügyvéd szaktudásában.

A szerző a Dr. Spielmann 
Éva Ügyvédi Iroda vezetője. 
spielmann@spielmann.hu

11 innovatív ajándékutalvány, már 4950 Ft-tól.
Szabadidos programok, wellness, gasztronómia és üdülés csomagok.
Összesen több mint 300 program, Magyarországon és külföldön.
Aki kapja, az választ az élmények között.
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Ön azt tudja,
hogy emlékezetes
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Az idő pénz

Az Üzlettárs – nem reprezentatív – 
kutatása szerint az ügyvédi munka 
díját a következőképpen csopor
tosíthatjuk. (Az összegek forintban 
értendők, és az áfát nem tartalmaz
zák.) Az értékek az ügyvédi iroda 
presztízsétől függően, illetve fő-
város-vidék viszonylatban a meg
adottaktól eltérhetnek, ha nem is 
kirívó mértékben. Kft.alapításnál 
például akkor kell magasabb díjjal 
számolni, ha nem szerződésmin
tás cégalapításról van szó, hanem 

komolyabb, több tagot számláló, 
a tagok belső jogviszonyát alapo
sabban tisztázó szerződést kell írni. 
Sikerdíj esetén kisebb óradíjhoz na
gyobb összeg társul, illetve fordítva: 
ha magasabb az óradíj, akkor a vé
gén kisebb lehet a sikerdíj mértéke.

Óradíj:  .....................  10 ezer–50 ezer Ft
Kft.alapítás: ...  10 ezer–200 ezer Ft
Szerződés 
módosítás:  .......  30 ezer–100 ezer Ft
Sikerdíj:  .................  A perérték 10–50%a

– Önnél tényleg ötvenezer három kérdés, ügyvéd úr? Nem sok ez? 
– Igen, ötvenezer. Nem sok. És mi a harmadik kérdése?


