
Jogi segítségnyújtás 
 
 

Peren kívüli jogi segítségnyújtás 

Jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és 

iratbetekintés) engedélyezése (kivételes esetben akár utólag is). 

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével, valamint a 

szociális rászorultságot igazoló szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy 

tartózkodási helye, ezek hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye 

szerint illetékes területi jogi segítségnyújtó szolgálatnál kell személyesen benyújtania, 

vagy postán megküldenie. 

A tanácsadást, iratszerkesztést és az iratbetekintést a jogi segítői névjegyzékbe felvett 

jogi segítők (ügyvédek, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek) nyújtják. A kérelem 

előterjesztése illeték- és díjmentes. 
 

 

Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése 

Elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése; 

büntető eljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi 

képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és 

ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként – jogi segítők 

által. Az ügyfelek a jogi segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az 

ország egész területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük 

ellátására. 

A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének vizsgálatakor a szociális rászorultságot 

igazolni kell. Pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást 

az általuk választott jogi segítőnek. 

A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes. 
 

 
Ügyfélszolgálati tevékenység 

Ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben jogi 

tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást ad a jogi segítségnyújtó szolgálat 

bárki számára, jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen. 
 

 

Határon átnyúló ügyek 

Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel 

rendelkező fél másik tagállam bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi jogvitában 

kíván jogi segítségnyújtást igénybe venni, az erre irányuló kérelmét 

formanyomtatványon, és a nyomtatvány szerinti mellékletek benyújtásával a jogi 

segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti. Az eljárás illeték- és díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, de a fordítási költségeket a fél köteles visszatéríteni, ha a jogi 

segítségnyújtás iránti kérelmét a másik tagállam hatósága elutasította. A jogi



 

segítségnyújtó szolgálat a - szükség esetén lefordított - kérelmet és mellékleteit a 

továbbításukra szolgáló kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben 

megjelölt másik tagállamnak a kérelmek fogadására megjelölt hatóságához. 
 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról 

421/2017. (XII.19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások 

részletes szabályairól 

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédekről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2005.  évi  CXXXV.  törvény  a  bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  
az 

állami kárenyhítésről 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

2011. évi LXVII. törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi 
hatósági 

feladatok ellátásáról 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet  A jogi segítségnyújtás keretében igénybe 

vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére 

vonatkozó részletes szabályokról 

32/2017. (XII.27.) IM rendelet A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a 

kirendelt védő részére megállapítható díjról 

11/2004. (III.30.) IM rendelet A jogi segítő díjazásáról 

362/2016. (XI.29.) kormányrendelet Az igazságügyi szolgáltatásokkal 
kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről 
 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 
 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

a kérelem adattartalmát a 28/2017.(XII.27.) IM rendelet melléklete tartalmazza 
 


