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 Tájékoztatás 
a jogtanácsosi névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelemhez 

szükséges dokumentumokról

A Fővárosi Törvényszék csak azon bejegyzési kérelmek elbírálására illetékes, melynek előterjesztője
budapesti állandó lakóhellyel rendelkezik.

A jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogtanácsosként való
működés  jogosultságának elbírálásához szükséges adatokat.  A kérelemhez mellékelni  kell  az abban
foglalt adatokat megfelelően igazoló okiratokat vagy azok hitelesített másolatát.

A gyakorlati  tapasztalatok alapján a kérelmek előterjesztésekor az alábbiakra kell  kiemelt figyelmet
fordítani:

1.  A  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratba  foglalt  [Pp.  196.  §]  kérelemnek tartalmaznia  kell  a
kérelmező
- személyazonosító igazolványban feltüntetett nevét,
- születési nevét,
- születési helyét és idejét,
- anyja nevét,
- állandó budapesti lakóhelyének címét,
- esetlegesen tartózkodási helyét, értesítési címét.

2. Csatolni kell a kérelmező 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

3.  A jogtanácsosi  névjegyzékbe  történő  bejegyzés  iránti  kérelemhez nem szükséges  munkáltatói
igazolás csatolása. Ha a kérelem alapos, úgy a bíróság bejegyző végzésében feljogosítja a kérelmezőt,
hogy – a bejegyző végzés és a munkáltatói igazolás bemutatásával – a munkáltatója székhelye szerint
illetékes  törvényszék  elnökétől  kérje  a  jogtanácsosi  igazolvány  kiállítását.  Erre  figyelemmel  a
bejegyzést  követően,  a  jogtanácsosi  igazolvány  kiállításához  szükséges 30  napnál  nem  régebbi
munkáltatói igazolás.

4. Meg kell fizetni 10.500.- forint illetéket.

5. Csatolni kell a kérelmező (nem latin nyelvű)  jogi diplomája és szakvizsga bizonyítványa hiteles
másolatát, amelyek a kérelem elbírálása előtt a kérelmező részére nem kerülnek visszaadásra.

6. Csatolni kell a kérelmező személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája egyszerű másolatát.

7. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell nevében a nagy „Dr.” megjelölésű tudományos fokozat vagy cím
(PhD,  habil.)  használatáról,  és  egyszerű  másolatban  csatolnia kell  azt  az  okiratot,  amelyből
e megjelölés használatának joga megállapítható [2011. évi CCIV. törvény 52. § (7) bekezdés, 53. § (7)
bekezdés, 106. § (2) bekezdés aa) pont, 106. § (5) bekezdés b) pont].

8. A jogtanácsosi igazolvány kiállításához erre irányuló kérelmet kell előterjeszteni [7/1983. (VIII.
25.) IM rendelet 6. § (4) bekezdés]. Ha a bejegyzés iránti kérelem nem tartalmaz egyúttal jogtanácsosi
igazolvány kiállítása iránti határozott kérelmet is, úgy a bíróság az igazolvány kiállításáról abban az
esetben  sem  intézkedhet,  amennyiben  a  foglalkoztató  szervezet  székhelye  alapján  az  igazolvány
kiállítására a Fővárosi Törvényszék illetékes.


