
2015. évi …. törvény 

a Kincstári Jogügyi Igazgatóságról  

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E törvény célja az állam, valamint az államhoz kapcsolódó egyes szervek és személyek 

részére a magas szakmai színvonalon nyújtott, eredményes, egységes és költséghatékony jogi 

képviselet és jogi tanácsadás (e törvény alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogi 

szolgáltatás) biztosítása. 

 

(2) E célok elérése érdekében az e törvényben meghatározott szervek és személyek részére a 

jogi szolgáltatást közfeladatként – az e törvényben meghatározott esetekben és módon – a 

Kincstári Jogügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KJI) látja el.  

 

 

II. Fejezet 

A KJI ügyfelei 

 

2. § 

 

A KJI jogi szolgáltatást: 

a) az állam, 

b) a Kormány tagja, valamint a minisztérium (a továbbiakban együtt: egyéb ügyfél) 

(az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél) részére nyújthat az általuk e 

minőségükben ellátott feladatokkal összefüggésben. 

 

 

III. Fejezet 

A KJI jogi szolgáltatása 

 

3. § 

 

A KJI a jogi szolgáltatási tevékenységet e törvény szerint kötelezően, vagy megállapodás 

alapján látja el.  

 

1. Jogi képviselet  

 

4. § 

 

(1) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az ügyfél jogi képviseletét – ha e törvény 

eltérően nem rendelkezik – kizárólagosan a KJI látja el. Az állam képviseletében eljáró 

személy, valamint az egyéb ügyfél ezen ügyekben köteles a KJI jogi szolgáltatását igénybe 

venni (a KJI által kötelezően ellátandó jogi képviselet e törvény alkalmazásában a 

továbbiakban: kötelező jogi képviselet).  

 



(2) A kötelező jogi képviselet magyar és külföldi bíróságok, választottbíróságok, hatóságok és 

más szervek előtt, az alábbi ügyekben folyó peres, nemperes, hatósági és egyéb eljárásokban 

áll fenn (ideértve az azokkal összefüggő végrehajtási eljárásokat is):  

a) polgári jogi ügyek, ideértve a kártérítési (ideértve a közigazgatási jogkörben okozott 

kárért járó kártérítési), kártalanítási, valamint a büntetőeljárásról szóló törvényben 

szereplő kártérítési, kártalanítási ügyeket;  

b) az egyéb ügyfél alkalmazottaival összefüggő, munkaviszonyból és munkaviszony 

jellegű jogviszonyból származó ügyek; 

c) az egyéb ügyfél által kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése; 

d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az egyéb ügyféllel szemben indított 

titokfelügyeleti hatósági eljárás, 

e) az állam által vagy az állam ellen indított, befektetővédelmi, beruházásvédelmi, 

kereskedelmi tárgyú nemzetközi szerződésekből eredő magánjogi ügyek. 

 

(3) A kötelező jogi képviselet nem terjed ki a (2) bekezdésben foglalt ügyek közül: 

a) a (2) bekezdés a), c) és d) pontja tekintetében  

aa) az állami vagyon keletkezésével, megszűnésével, kezelésével,  

ab) az örökléssel, 

 ac) a támogatási szerződésekkel, 

ad) a közszolgáltatási, közüzemi szerződésekkel, 

b) a (2) bekezdés b) pontja tekintetében  

ba) a Kormánytisztviselői Döntőbizottság előtt folyó, 

bb) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonnyal, valamint a 

honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszonnyal összefüggő  

ügyekkel 

kapcsolatos eljárásokra. 

 

5. § 

 

A KJI az állam képviseletében eljáró személlyel, illetve az egyéb ügyféllel kötött 

megállapodás alapján láthatja el a jogi képviseletet magyar és külföldi bíróságok, 

választottbíróságok, hatóságok és más szervek előtt, az alábbi ügyekben folyó peres, 

nemperes, hatósági és egyéb eljárásokban (ideértve az azokkal összefüggő végrehajtási 

eljárásokat is): 

a) az egyéb ügyfél alkalmazottaival összefüggésben a Kormánytisztviselői 

Döntőbizottság előtt folyó, 

b) az egyéb ügyfél alkalmazottaival összefüggő, a munkaviszonyból és munkaviszony 

jellegű jogviszonyból származó ügyek közül a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos 

szolgálati jogviszonnyal, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti 

szolgálati viszonnyal összefüggő ügyekkel, 

c)  az állami vagyon keletkezésével, megszűnésével, kezelésével kapcsolatos,  

d) támogatási szerződésekkel kapcsolatos, 

e) örökléssel kapcsolatos 

eljárásokban. 

 

 

 



 

6. § 

 

A KJI az ügyfél részére nem lát el jogi képviseletet  

a) - ha e törvény rendelkezéseiből más nem következik – olyan eljárásokban, melyben 

az ügyfél közigazgatási (hatósági) szervi minőségében érintett fél, ideértve különösen  

aa) a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásokat, valamint  

ab) a közigazgatási döntésben foglaltak végrehajtásával összefüggő eljárásokat, 

ideértve a döntésben foglalt kötelezettségeknek felszámolási eljárás, csődeljárás, vagy 

cégek vagyonrendezési eljárása keretében történő érvényesítését is, 

b) az állam sérelmére elkövetett bűncselekményből származó polgári jogi igény 

büntetőeljárás keretében történő érvényesítése során, 

c) az ügyfél által vagy vele szemben indított, személyiségi joggal összefüggő 

eljárásokban, 

d) az Európai Unió Bírósága, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó 

eljárásokban. 

 

 

2. Jogi tanácsadás 

 

7. § 

 

(1) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az 

állam képviseletében eljáró személy, illetve az egyéb ügyfél köteles a KJI jogi tanácsadási 

szolgáltatását igénybe venni (a KJI által kötelezően ellátandó jogi tanácsadás e törvény 

alkalmazásában a továbbiakban: kötelező jogi tanácsadás). 

 

(2) A kötelező jogi tanácsadással érintett ügyek a következők: 

a) polgári jogi szerződésminták véleményezése, 

b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti végleges áthelyezésről szóló 

megállapodások, melyek által az érintett személy az egyéb ügyféllel jogviszonyt 

létesít, vagy az egyéb ügyféllel létesített jogviszony a megállapodás alapján szűnik 

meg, 

c) az egyéb ügyfél alkalmazottjával szemben hozott alábbi döntések és az azt megelőző 

eljárás: 

ca) a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése, 

cb) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítás, 

cc) fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozat, 

cd) a kinevezés egyoldalú, az alkalmazottra nézve hátrányos módosítása, 

ce) sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat, 

d) az egyéb ügyféllel létesített jogviszony munkáltatói jogkör gyakorlója általi 

megszüntetése, 

e) az egyéb ügyfél alkalmazottjával szemben indított méltatlansági eljárás, 

f) az állam által vagy az állam ellen indított, befektetővédelmi, beruházásvédelmi, 

kereskedelmi tárgyú nemzetközi szerződésekből származó, vitarendezési fórum elé 

még nem került magánjogi ügyek. 

 

(3) A kötelező jogi tanácsadás nem terjed ki a (2) bekezdésben foglalt ügyek közül az 

alábbiakkal kapcsolatos ügyekre: 

a) a (2) bekezdés a) pontja tekintetében  



aa) az állami vagyon keletkezésével, megszűnésével, kezelésével kapcsolatos 

szerződésmintákra, 

ab) a támogatási szerződésmintákra, 

b) a (2) bekezdés b)-e) pontja tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos 

szolgálati jogviszonyban, valamint a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti 

szolgálati viszonyban állókra. 

 

(4) A KJI (1) és (2) bekezdés alapján történő kötelező igénybevételén túl az állam 

képviseletében eljáró személy, illetve az egyéb ügyfél a kötelező jogi tanácsadással érintett 

ügyben más személlyel ellenérték fejében nyújtandó jogi tanácsadásra vonatkozó 

megállapodást a Kormány engedélyével köthet.  

 

8. § 

 

(1) A KJI az állam képviseletében eljáró személlyel, illetve az egyéb ügyféllel kötött 

megállapodás alapján az alábbi ügyekben nyújthat jogi tanácsadási szolgáltatást: 

a) polgári jogi szerződéstervezetek és szerződések véleményezése, 

b) olyan ügyek, melyekben egy esetleges jogvita olyan eljárásokhoz is vezethet, melyben  

a KJI – kötelezően vagy megállapodás alapján – jogi képviseleti feladatot elláthat. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben az egyéb ügyfél – függetlenül attól, hogy 

köt-e a KJI-vel megállapodást – más személlyel ellenérték fejében nyújtandó jogi 

tanácsadásra vonatkozó megállapodást a Kormány engedélyével köthet.  

 

 

IV. Fejezet 

A KJI egyéb feladatai 

 

9. § 

 

A feladatkörét érintően a KJI 

a) véleményezi a peres, nemperes és egyéb eljárásokra vonatkozó jogszabályok 

tervezeteit; 

b) az igazságügyért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) jelezheti jogszabály 

megalkotására, módosítására, vagy hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatait; 

c) jogi képzéseket, továbbképzéseket, konferenciákat szervez; 

d) kapcsolatot tart más országok jogi képviseletet, illetve jogi tanácsadást ellátó hasonló 

szervezeteivel; 

e) együttműködik a Magyar Ügyvédi Kamarával, valamint a feladatkörét érintő 

tevékenységet ellátó egyéb szakmai szervezetekkel. 

 

 

V. Fejezet 

A KJI  és az ügyfél eljárása 

 

 

3. Alapvető rendelkezések 

 

10. § 



 

(1) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenységét az állam érdekeinek elsődleges 

figyelembevételével látja el.  

 

(2) A KJI az egyéb ügyfél (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban álló érdekeit is 

figyelembe veszi a jogi szolgáltatás nyújtása során. 

 

11. § 

 

A KJI a jogi szolgáltatását a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a tisztesség, 

ésszerűség, eredményesség és költséghatékonyság elvének szem előtt tartásával teljesíti. 

 

12. § 

 

(1) Az ügy ellátása során a KJI és az ügyfél egymással együttműködnek.  

 

(2) A KJI által nyújtott jogi szolgáltatás megfelelő teljesítésének elősegítése érdekében az 

ügyfél köteles a KJI részére az ügy ellátásához kapcsolódó minden szükséges adatot, tényt, 

információt, dokumentumot késedelem nélkül átadni.  

 

(3) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenység megkezdésekor, valamint az ügy ellátásának 

folyamán szükség szerint, illetve az ügyfél kérésére tájékoztatja az ügyfelet az ügy jogi 

megítéléséről, a jogilag releváns tényekről, körülményekről, a lehetséges intézkedésekről és 

döntésekről, azok jogi következményeiről. 

 

 

4. A jogi képviseletre vonatkozó általános rendelkezések 

 

13. § 

 

(1) A jogi képviselet ellátása során a KJI – a (2)-(4) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével – köteles az ügyfél utasításait követni. 

 

(2) A KJI az ügyfél utasításától akkor térhet el, ha ezt az állam, illetve az ügyfél érdeke 

feltétlenül megköveteli, és az ügyfél előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben az 

ügyfelet késedelem nélkül értesíteni kell. 

 

(3) Ha az ügyfél célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a KJI köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha az ügyfél a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, kötelező jogi 

képviselet esetén a KJI a feladatot az ügyfél utasításai szerint, az ügyfél kockázatára ellátja, 

megállapodáson alapuló jogi képviselet esetén a megállapodást felmondhatja. 

 

(4) A KJI megtagadja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása az állam érdekeinek 

sérelméhez, jogszabály vagy bírósági, hatósági döntés megsértésére vezetne. Ha ezt az 

utasítást az ügyfél fenntartja, a KJI erről tájékoztatja  a minisztert. Ha az indokolt, a miniszter 

az ügyben való megfelelő döntés érdekében haladéktalanul egyeztetést kezdeményez az 

ügyféllel. Ha a vita ilyen módon nem rendezhető, az ügyben  a miniszter a Kormány döntését 

kezdeményezi. 

 

14. § 



 

A KJI köteles az ügyfelet a jogi képviseleti tevékenységéről és az ügy állásáról kérésére, 

szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. 

 

 

5. Kötelező jogi képviselet 

 

15. § 

 

(1) Kötelező jogi képviselettel érintett ügy felmerülése esetén az arról tudomással bíró ügyfél, 

illetve KJI haladéktalanul értesítik a másik felet. 

 

(2) Az ügyfél és a KJI írásban rögzítik az ügy ellátásához szükséges tényeket, információkat, 

körülményeket, valamint az eljárás során elérendő célokat (a továbbiakban: képviseleti 

alapdokumentum). A képviseleti alapdokumentumot az ügyellátás lehető legkorábbi 

szakaszában kell kiállítani. 

 

16. § 

 

(1) Kötelező jogi képviselet esetén a KJI külön meghatalmazás nélkül járhat el. 

 

(2) Kötelező jogi képviselet esetében a KJI általi képviselet vizsgálatára és a KJI általi 

képviselet hiányának jogkövetkezményeire az adott eljárás törvényes képviseletre vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

 

(3) Kötelező jogi képviselet esetében a KJI közreműködése nélkül eljáró ügyfél perbeli 

(eljárásbeli) cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. 

 

17. § 

 

A KJI kötelező jogi képviselete nem áll fenn olyan ügyek, illetve eljárási cselekmények, 

nyilatkozatok tekintetében, amelyre jogszabály az ügyfél személyes eljárását írja elő. 

 

 

18. § 

 

(1) Ha az ügy rendkívüli sürgőssége indokolja, a sürgősségre okot adó körülmény 

fennállásának időtartama alatt az ügyfél a KJI jogi képviselete nélkül is megteheti a feltétlenül 

szükséges intézkedéseket a KJI egyidejű tájékoztatása mellett, majd ezt követően 

haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a KJI felé a jogi képviselet ellátása 

érdekében. A sürgősségre okot adó körülmény fennállását az ügyfél a nyilatkozatával 

igazolja. 

 

(2) Ha az ügy rendkívüli sürgőssége indokolja, a KJI az ügyféllel való egyeztetés nélkül is 

megteheti a feltétlenül szükséges intézkedéseket, de ezt követően haladéktalanul értesíti az 

ügyfelet, és a jogi képviselet ellátása érdekében a továbbiakban az általános szabályok szerint 

jár el. 

 

 

6. Megállapodáson alapuló jogi képviselet 



 

19. § 

 

(1) A megállapodáson alapuló jogi képviselet ellátásához az ügyfél és a KJI között kötött 

írásbeli megállapodás szükséges.  

 

(2) A megállapodásra – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – a megbízás Polgári 

Törvénykönyvben foglalt általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

 

 

7. A jogi tanácsadásra vonatkozó általános rendelkezések 

 

20. § 

 

Ha a KJI jogi véleményében kifejtettek ellenére az ügyfél eljárása az állam érdekeinek 

sérelméhez, jogszabály vagy bírósági, hatósági döntés megsértésére vezetne, a KJI – erről 

való tudomásszerzése esetén – tájékoztatja  a minisztert. Ha az indokolt, a miniszter az 

ügyben való megfelelő döntés érdekében haladéktalanul egyeztetést kezdeményez az 

ügyféllel. Ha a vita ily módon nem rendezhető, az ügyben  a miniszter a Kormány döntését 

kezdeményezi. 

 

 

8. Kötelező jogi tanácsadás 

 

21. § 

 

(1) Kötelező jogi tanácsadással érintett ügy felmerülése esetén az ügyfél haladéktalanul 

értesíti a KJI-t. 

 

(2) Ha az indokolt, az ügyfél és a KJI külön dokumentumban rögzítik az ügy lényegi elemeit, 

a jogi tanácsadás tárgyát, a megkeresés célját. 

 

(3) Kötelező jogi tanácsadással érintett ügyben a 7. § (2) bekezdés  

a) a) és b) pontja esetében szerződés vagy megállapodás nem köthető,  

b) c) pontja esetében az eljárás nem indítható meg, illetve a munkáltatói intézkedés nem 

tehető meg, 

c) d) pontja esetében a jognyilatkozat nem tehető meg, 

d) e) pontja esetében az eljárás nem indítható meg,  

e) f) pontja esetében az első érdemi jognyilatkozat nem tehető meg 

 addig, míg az üggyel kapcsolatban a KJI a jogi véleményét  nem ismertette az ügyféllel. 

 

(4) A KJI jogi tanácsadásának kötelező igénybevétele mindaddig fennáll, míg az ügy be nem 

fejeződik. 

 

(5) Ha az ügy rendkívüli sürgőssége indokolja, az ügyfél a KJI előzetes jogi tanácsának 

bevárása nélkül – a KJI egyidejű értesítése mellett – megteheti a (3) bekezdésben foglalt 

intézkedéseket. Ha a KJI jogi tanácsadásának kötelező igénybevétele ezt követően is fennáll, 

az ügyfél a továbbiakban az általános szabályok szerint jár el.  

 

 



9. Megállapodáson alapuló jogi tanácsadás 

 

22. § 

 

(1) Megállapodáson alapuló jogi tanácsadás nyújtásához az ügyfél és a KJI között kötött 

írásbeli megállapodás szükséges. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség nem vonatkozik az olyan sürgős ügyekre, 

amelyek esetében a megállapodás előzetes írásbeli megkötésére nincs mód. Ebben az esetben 

a KJI gondoskodik az ügy utólagos dokumentálásáról. 

 

(3) A megállapodásra – az e törvényben nem szabályozott kérdésekben – a megbízás Polgári 

Törvénykönyvben foglalt általános szabályait kell megfelelően alkalmazni.  

 

 

 

10. Vegyes rendelkezések 

 

 

23.§ 

 

(1) Ha a KJI kötelező jogi képviseletével érintett ügy mellett egy ügynek a részét képezi olyan 

ügy is, amelyben a KJI megállapodás alapján járhatna el, vagy amely ügyről e törvény nem 

rendelkezik, és a különböző ügyekben a jogi képviselet nem különíthető el, az ügyfél jogi 

képviseletét kötelezően és kizárólagosan az egész ügyben a KJI látja el. 

 

(2) A KJI elnökének az álláspontja irányadó abban a kérdésben,  

a) hogy az (1) bekezdésben foglalt eset fennáll-e,  

b) hogy valamely eljárás, illetve ügy a KJI kötelező jogi szolgáltatási feladatkörébe tartozik-e, 

illetve hogy az a megállapodás alapján teljesíthető jogi szolgáltatások körébe tartozik-e. 

 

(3) A KJI elnökének (2) bekezdés szerinti döntése csak az ügyfél és a KJI közti vitában 

irányadó, és nem köti az adott eljárásra vonatkozó szabályok szerint a képviseleti jogosultság 

tárgyában döntési jogkörrel rendelkező szervet. 

 

24. § 

 

(1) A KJI általi jogi képviselet az ügyvédi jogi képviselettel egyenértékű. A KJI a jogi 

szolgáltatási tevékenységet a jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos útján látja el. Ha e 

törvény rendelkezéseiből más nem következik, a KJI eljárása során ellátott jogi képviselet és 

jogi tanácsadás tekintetében a jogügyi tanácsost és a jogügyi főtanácsost az ügyvéd - 

eljárással összefüggő - jogai illetik meg és kötelezettségei terhelik, eljárásuk az ügyvédi 

eljárással egyenértékű. A jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos az eljárása során a KJI által 

rendszeresített bélyegzőt, elektronikus aláírást, valamint igazolványt használ. 

 

 (2) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyvédekről szóló törvény szerinti 

okirat-ellenjegyzést nem végez. 

 

 

25. § 



 

Megállapodáson alapuló jogi szolgáltatást a KJI akkor vállalhat, ha annak teljesítése a 

kötelező jogi szolgáltatási tevékenység ellátását nem veszélyezteti.  

 

26. § 

 

(1) A KJI a jogi szolgáltatás nyújtásához ügyvédet vagy ügyvédi irodát (e § alkalmazásában a 

továbbiakban együtt: ügyvéd) csak kivételesen indokolt esetben – saját költségvetése terhére – 

vehet igénybe. Ilyen esetnek minősül különösen, ha a KJI az ügy ellátásához szükséges 

különleges jogi szakértelemmel nem rendelkezik. 

 

(2) A KJI által meghatalmazott ügyvéd a KJI helyett és nevében jár el.  

 

(3) Nem bízható meg olyan  

a) ügyvédi iroda, amelynek az elnök vagy az alelnök hozzátartozója a tagja vagy alkalmazott 

ügyvédje, vagy amelynek az elnök, az alelnök, vagy ezek hozzátartozója a megelőző 3 éven 

belül a tagja vagy alkalmazott ügyvédje volt,  

b) ügyvéd, akinek az elnök vagy az alelnök hozzátartozója az alkalmazott ügyvédje, vagy 

akinek az elnök, az alelnök, vagy ezek hozzátartozója a megelőző 3 éven belül alkalmazott 

ügyvédje volt, 

c) ügyvéd, aki az elnök vagy az alelnök hozzátartozója. 

 

(4) Kötelező jogi szolgáltatás esetén ügyvéd igénybevételéhez az ügyfél jóváhagyása nem 

szükséges. Megállapodáson alapuló jogi szolgáltatás esetében a KJI ügyvédet az ügyfél 

jóváhagyásával vehet igénybe. 

 

(5) A KJI belső szabályzatban (a továbbiakban: ügyvéd igénybevételéről szóló szabályzat) 

határozza meg 

a) azokat az esetköröket, amikor ügyvéd igénybe vehető, 

b) azokat a feltételeket, melyeknek – az e törvényben meghatározottakon túl – az 

ügyvédnek meg kell felelnie, 

c) az ügyvédek közül történő kiválasztás módját. 

 

(6) Az (5) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak meghatározásánál elsődlegesen a kimagasló 

szakmai színvonal, az eredményesség és a költséghatékonyság szempontját kell figyelembe 

venni. 

 

27. § 

 

(1) Ha egy ügyben az állam és az egyéb ügyfél ellenérdekelt fél, a KJI a jogi szolgáltatási 

tevékenységet kizárólag az állam részére láthat el.  

 

(2) Ha egy ügyben az egyéb ügyfelek ellenérdekelt felek, és e törvény alapján a KJI mindkét 

fél tekintetében elláthat jogi szolgáltatást, akkor 

a) a KJI azon egyéb ügyfél részére látja el a jogi szolgáltatást, aki részére e törvény alapján az 

kötelező, 

b) a KJI választása szerinti egyéb ügyfél részére látja el a jogi szolgáltatást, ha a jogi 

szolgáltatás nyújtása e törvény alapján mindkét fél részére kötelező vagy mindkét fél részére 

megállapodás alapján látható el. 

 



(3) Azt, hogy az e törvény alapján egyébként kötelező jogi szolgáltatást az ügyfél részére a 

KJI nem látja el a (2) bekezdés b) pont szerinti döntése alapján, az érintett ügyfél a KJI erre 

vonatkozó nyilatkozatával igazolja. 

 

28. § 

 

(1) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenységét az ügyfél részére díjazás nélkül látja el. A KJI 

részéről felmerült költségeket az ügyfél nem köteles megtéríteni; az ügyfél és a KJI ettől 

eltérően is megállapodhat. 

 

(2) A KJI készkiadásai (ideértve a KJI által esetlegesen igénybevett ügyvéd készkiadásait és 

munkadíját is) az ügyfél jogi képviselője (ügyvédje) részéről felmerült költségnek minősülnek 

a peres, nemperes és egyéb eljárásoknak a perköltségre, eljárási költségre vonatkozó szabályai 

alkalmazásában. 

 

 

29. § 

 

Az ügyfél a jogi szolgáltatással összefüggésben a KJI-vel szemben kártérítési vagy egyéb 

igényt nem érvényesíthet. 

 

VI. Fejezet 

Adatkezelés, dokumentáció 

 

11. Adatkezelés 

 

 

30. § 

 

(1) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenysége körében az ügyfél által részére továbbított, 

valamint a jogi szolgáltatási tevékenysége során tudomására jutott vagy e tevékenységével 

összefüggésben keletkezett személyes adatokat a jogi szolgáltatás biztosításának céljából 

kezeli. 

 

(2) Jogi tanácsadás igénybevétele esetén az ügyfél az általa kezelt személyes adatot csak 

abban az esetben továbbítja a KJI részére, ha az a KJI jogi tanácsadásának tárgyát képező ügy 

ellátásához szükséges. A KJI jogi tanácsadásának tárgyát képező ügy ellátásához nem 

szükséges személyes adatokat az ügyfél a KJI részére átadott adathordozókban 

felismerhetetlenné teszi. 

 

(3) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenysége körében ellátott ügy lezárását követően az üggyel 

összefüggésben kezelt személyes adatokat haladéktalanul zárolja. A KJI a zárolt személyes 

adatokat az ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolja, azokkal 

kizárólag az üggyel kapcsolatos eljárása jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint a lezárt 

üggyel kapcsolatos újabb eljárásban a jogi szolgáltatási tevékenység ellátása céljából végezhet 

további adatkezelési műveleteket. 

 

(4) A KJI az általa kezelt személyes adatot kizárólag annak a címzettnek és kizárólag abban a 

körben továbbíthatja, amely címzett a személyes adatok továbbított köre tekintetében azok 

kezelésére jogosult. 



 

(5) A KJI az általa kezelt személyes adatok tekintetében az érintettet az Infotv. szerint 

megillető tájékoztatását mellőzi, ha a tájékoztatás a KJI jogi szolgáltatási tevékenysége 

körében ellátott üggyel összefüggésben veszélyeztetné az Infotv. 19. §-ában meghatározott 

valamely érdeket. 

 

(6) A tájékoztatás (5) bekezdés szerinti mellőzését írásban kell indokolni, annak 

megjelölésével, hogy a tájékoztatás mellőzésére az Infotv. mely rendelkezése alapján került 

sor, valamint tájékoztatni kell az érintettet a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről. 

 

(7) Azon ügyben, amely során a KJI az ügyfél jogi képviseletét látja el, az ezen üggyel 

összefüggésben általa kezelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránti 

igényt az üggyel összefüggésben folyamatban lévő bírósági, közigazgatási hatósági vagy 

közjegyzői eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedéséig el kell utasítani, ha az adat 

megismerése Magyarország pénzügyi érdekeit vagy az üggyel összefüggésben folyamatban 

lévő bírósági, közigazgatási hatósági vagy közjegyzői eljárásban az ügyfél mint az eljárásban 

részt vevő fél egyéb érdekeinek érvényesítését veszélyezteti. Az e bekezdés szerinti igény 

teljesíthetőségéről az elnök a megtagadást megalapozó érdek mérlegelésével dönt. 

 

12. Ügynyilvántartás 

 

31. § 

(1) A KJI a jogi szolgáltatási tevékenysége körében ellátott ügyekről a jogi szolgáltatási 

tevékenység támogatása és ellenőrizhetőségének biztosítása céljából belső ügynyilvántartást 

vezet. 

 

(2) Az ügynyilvántartás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) az ügy tárgya, 

b) az ügy típusa, 

c) az ügy (pertárgy) értéke, 

d) a KJI-n belül az ügyért felelős személy neve, 

e) az ügyben érintett felek, egyéb személyek neve, megnevezése, lakcíme, székhelye, 

f) az ügyben eljáró bíróság, más szerv,  

g) az ügyben megtett fontosabb intézkedések, az ügyben történt fontosabb események, és 

azok időpontja, 

h) a KJI részéről az ügy kapcsán felmerült készkiadások összege, felmerülésének oka, 

időpontja, 

i) az ügyben eljáró bíróság, más szerv döntései. 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a KJI az ügynyilvántartásban az adott ügyre 

vonatkozó, a (2) bekezdés szerinti valamely adat utolsó módosulásától számított 10 évig tartja 

nyilván. 

 

(4) Az ügynyilvántartás részét képezik továbbá az ügynyilvántartás adatait alátámasztó, 

valamint az üggyel összefüggő egyéb – papíralapú vagy elektronikus – iratok is. 

 

(5) Ha azt külön dokumentum nem tartalmazza, a KJI írásban rögzíti a jogi szolgáltatása 

teljesítése során a KJI által megtett nyilatkozatokat, állásfoglalásokat, intézkedéseket. A KJI 

ezen felül a jogi szolgáltatásnyújtás során minden fontosabb adatot, tényt, eseményt, 

körülményt dokumentál és az ügynyilvántartásban rögzíti. 



 

 

 

 

 

 

13. Szabályzatok 

 

32. § 

 

A KJI belső szabályzatot készít különösen az alábbiakról: 

a) ügyvéd igénybevétele, 

b) az ügynyilvántartásban rögzítendő – az e törvényben meghatározottakon felüli – 

adatok, az ügynyilvántartás vezetésének részletes szabályai, 

c) az ügyféllel való kapcsolattartás szabályai. 

 

14. Beszámoló 

 

33. § 

 

A KJI az éves tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig jelentést készít a 

miniszter részére.  

 

 

VII. Fejezet 

A KJI jogállása, szervezete, működése 

 

15. A KJI jogállása, vezetői 

 

34. § 

 

(1) A KJI a miniszter irányítása alatt álló központi költségvetési szerv. A KJI gazdasági 

szervezettel rendelkezik.  

 

(2) A KJI-t elnök vezeti. A KJI elnökét a miniszterelnök véleményének kikérését követően a 

miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök tevékenységét alelnökök segítik. A KJI alelnökeit 

az elnök nevezi ki és menti fel. Az elnök és az alelnökök megbízatása hét évre szól. 

 

(3) Elnökké és alelnökké olyan 

a) büntetlen előéletű, a kinevezés alapján végzett tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem álló, 

b) cselekvőképes, 

c) jogi szakvizsgával rendelkező,  

d) magyar állampolgár  

nevezhető ki, aki ötéves vezetői és ötéves, e törvényben meghatározott szakmai gyakorlattal 

rendelkezik.  

 

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai gyakorlatnak kell tekinteni 

a) a bírói szolgálati jogviszonyban töltött időt, 



b) a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időt, ha a betöltött munkakör perképviseleti 

feladatok ellátására irányult, 

c) a közjegyzői szolgálatban töltött időt,  

d) az ügyészi szolgálati jogviszonyban töltött időt, ha ez alatt peres eljárásokban félként vett 

részt, 

e) az ügyvédként, alkalmazott ügyvédként vagy európai közösségi jogászként töltött időt, ha 

ez alatt perképviseleti feladatokat látott el. 

 

(5) Az elnök és az alelnök  

a) nem lehet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi, nemzetiségi önkormányzati 

képviselő, nemzetiségi szószóló, megyei közgyűlés tagja, állami vezető, 

kormánytisztviselő, köztisztviselő, polgármester, főpolgármester, alpolgármester, 

főpolgármester-helyettes; 

b) nem lehet ügyvédi kamarai tag, alkalmazott ügyvéd vagy európai közösségi jogász;  

c) nem lehet gazdálkodó szervezet tagja vagy vezető tisztségviselője, 

felügyelőbizottságának tagja, elnöke,  

d) nem lehet  olyan magánszemély, vagy ennek jogi képviselője, aki a KJI-vel 

szerződéses viszonyban áll, vagy akivel, mint ellenérdekű féllel szemben a KJI jogi 

szolgáltatást nyújt, 

e) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az 

európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való 

részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat, valamint 

f) nem állhat foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban - tudományos, oktatói, 

művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony közérdekű önkéntes tevékenység kivételével. 

 

(6) Ha az elnökkel vagy alelnökkel kapcsolatban  

a) a kinevezést megelőzően összeférhetetlenségi ok áll fenn, azt a hivatalba lépését követő tíz 

napon belül,  

b) az összeférhetetlenségi ok a kinevezést követően merül fel, azt a felmerülést követő tíz 

napon belül 

 meg kell szüntetnie. 

 

 

(7) Az elnökkel szemben az összeférhetetlenség fennállását a miniszter, az alelnökkel 

szemben az elnök állapítja meg. Az elnök és az alelnök megbízatása megszűnik az 

összeférhetetlenség kimondásával. 

 

(8) Az elnök és az alelnök a megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, azt 

követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő 

harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú 

vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra az országgyűlési 

képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy a vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának tényét a miniszter állapítja 

meg. 

 

(9) Azt a tényt, hogy az elnöknek vagy alelnöknek kinevezni szándékozott  személy megfelel 

a (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek, a jogviszony létrejötte előtt hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja. 

 



(10) Ha a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelést a kinevezni 

szándékozott személy a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal 

nem tudja igazolni, nem nevezhető ki. 

 

(11) A miniszter a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése 

céljából kezeli a kinevezni szándékozott személy azon személyes adatait, amelyeket a 

bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz. 

 

(12) A (3) és (9) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a miniszter a 

kinevezésről hozott döntés időpontjáig vagy - kinevezés esetén - annak megszűnéséig vagy 

megszüntetéséig kezeli. 

 

35. § 

 

A miniszter  

a) gyakorolja az elnök felett a munkáltatói jogokat; 

b) rendeletben meghatározza a jogügyi tanácsosi és jogügyi főtanácsosi szakvizsga 

követelményeit. 

 

36. § 

 

Az elnök 

a) vezeti a KJI-t; 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a KJI jogügyi tanácsosai, jogügyi főtanácsosai és 

egyéb alkalmazottai, valamint a KJI alelnökei felett–; 

c) képviseli a KJI-t harmadik személyekkel szemben; 

d) előkészíti a jogügyi tanácsosi és jogügyi főtanácsosi szakvizsga követelményeit; 

e) meghatározza az éves képzési tervet; 

f) kiadja a KJI működéséhez szükséges szabályzatokat, utasításokat; 

g) felel a jogi szolgáltatás törvényes, szakszerű, eredményes és költséghatékony 

ellátásáért. 

 

 

16. A jogügyi tanácsos, a jogügyi főtanácsos, és a jogügyi tanácsosi gyakornok 

 

37. § 

 

(1) A KJI jogi szolgáltatását a KJI jogügyi tanácsosa és jogügyi főtanácsosa láthatja el. 

 

(2) A jogügyi tanácsossal a KJI-nél töltendő, hároméves gyakorlati időtartam és a jogügyi 

főtanácsosi szakvizsga sikeres letétele után jogügyi főtanácsosi jogviszonyt kell létesíteni, 

munkaszerződését ennek megfelelően kell módosítani.  

 

38. § 

 

(1) A jogügyi tanácsosi és jogügyi főtanácsosi jogviszony munkaszerződéssel jön létre. 

 

(2) Jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos  

a) büntetlen előéletű, 

b) cselekvőképes, 



c) jogi szakvizsgával rendelkező, 

d) – ha e törvény ettől eltérően nem rendelkezik – jogügyi tanácsosi szakvizsgával vagy 

jogügyi főtanácsosi szakvizsgával rendelkező, 

e) magyar állampolgár 

lehet.  

 

(3) Nem lehet jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos, aki a jogviszony alapján végzett 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. 

 

(4) A jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos nem lehet 

a) országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi, nemzetiségi önkormányzati képviselő, 

nemzetiségi szószóló, megyei közgyűlés tagja, állami vezető, kormánytisztviselő, 

köztisztviselő, polgármester, főpolgármester, alpolgármester, főpolgármester-

helyettes; 

b) ügyvédi kamarai tag, alkalmazott ügyvéd vagy európai közösségi jogász; 

c) gazdálkodó szervezet tagja vagy vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, 

elnöke,  

d)  olyan magánszemély, vagy ennek  jogi képviselője, aki a KJI-vel szerződéses 

viszonyban áll, vagy akivel, mint ellenérdekű féllel szemben a KJI jogi szolgáltatást 

nyújt, 

e) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az 

európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való 

részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat, valamint 

f) nem állhat  foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban - tudományos, oktatói, 

művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony közérdekű önkéntes tevékenység kivételével. 

 

(5) A jogügyi főtanácsosnak a (2)-(4) bekezdésben foglaltakon túl jogügyi főtanácsosi 

szakvizsgával kell rendelkeznie, ha e törvény eltérően nem rendelkezik. 

 

(6) A jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha 

vele szemben az e törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel. A munkáltatói 

jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul írásban felszólítani a jogügyi tanácsos és jogügyi 

főtanácsos az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a jogügyi tanácsos és jogügyi 

főtanácsos az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon belül 

nem szünteti meg, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

(7) Azzal a személlyel is létesíthető jogügyi tanácsosi jogviszony, aki nem felel meg a (2) 

bekezdés d) pontjában előírt feltételnek, ha vállalja, hogy egy éven belül leteszi a jogügyi 

tanácsosi szakvizsgát. Ha az előírt határidőn belül nem teljesíti a szükséges feltételt, 

jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

(8) Azzal a személlyel is létesíthető jogügyi főtanácsosi jogviszony, aki nem felel meg az (5) 

bekezdésben előírt feltételnek, ha vállalja, hogy egy éven belül leteszi a jogügyi főtanácsosi 

szakvizsgát. Ha az előírt határidőn belül nem teljesíti a szükséges feltételt, jogviszonya a 

törvény erejénél fogva megszűnik. 

 

(9) Jogügyi tanácsosi gyakornoki jogviszony létesíthető azzal a jogi egyetemi végzettséggel 

rendelkező személlyel, aki megfelel a (2) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a (3) és (4) 

bekezdésben foglalt feltételeknek, ha vállalja, hogy három éven belül leteszi a jogi 



szakvizsgát, valamint hároméves jogügyi tanácsosi gyakornoki jogviszonyt követő egy éven 

belül a jogügyi tanácsosi szakvizsgát. Ha az előírt határidőn belül nem tesz eleget a 

feltételeknek, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A jogügyi tanácsosi 

gyakornok nem láthat el KJI tevékenységét képező jogi szolgáltatást. 

 

39. § 

 

(1) Azt a tényt, hogy a jogügyi tanácsosi gyakornoki, jogügyi tanácsosi vagy jogügyi 

főtanácsosi jogviszonyt létesíteni szándékozó személy megfelel a 38. § (2) bekezdés a) 

pontjának, valamint a 38. § (3) bekezdésének, 

a) a jogviszony létrejötte előtt, vagy 

b) a jogviszony fennállása alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli felhívására, a 

felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a jogügyi tanácsosi 

gyakornokon, jogügyi tanácsoson vagy jogügyi főtanácsoson kívül álló ok miatt nem 

lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul 

hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

 

 

(2) Ha a 38. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 38. § (3) bekezdésében meghatározott 

a) feltételeknek való megfelelést a jogügyi tanácsosi gyakornok, a jogügyi tanácsos vagy 

a jogügyi főtanácsos a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy 

b) kizáró ok egyéb módon a munkáltató tudomására jut, 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 29. §-át kell megfelelően alkalmazni. 

 

(3) A munkáltató a 38. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 38. § (3) bekezdésében 

meghatározott feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli 

a) a jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, 

b) a jogügyi tanácsosi gyakornok, a jogügyi tanácsos vagy jogügyi főtanácsos 

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági 

bizonyítvány tartalmaz. 

 

(4) A 38. § (2) bekezdés a) pontjában, a 38. § (3) bekezdésében, valamint az (1) 

bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a jogviszony 

létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - jogviszony létesítése esetén - annak 

megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli. 

 

40. § 

 

(1) A jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos részére az elnök a jogügyi tanácsosi jogviszony 

és jogügyi főtanácsosi jogviszony igazolása céljából igazolványt állít ki. Az igazolvány a 

jogügyi tanácsos vagy jogügyi főtanácsos nevét, arcképmását és a jogviszony megnevezését 

tartalmazza. 

 

(2) A jogügyi tanácsos és jogügyi főtanácsos a 24. § szerinti képviseleti jogát az (1) bekezdés 

szerinti igazolvánnyal igazolja. 

 

 

17. Az elnököt, alelnököt, a jogügyi főtanácsost, a jogügyi tanácsost, a jogügyi tanácsosi 

gyakornokot és a vezetőket megillető díjazás és juttatások 



 

41. § 

 

(1) Az elnök tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra 

megállapított havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 

tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 

kilencszerese. Egyebekben az elnök az államtitkárt megillető juttatásokra jogosult. 

 

(2) Az alelnök tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra 

megállapított havi keresete a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 

tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hét és 

félszerese. Egyebekben az alelnök a helyettes államtitkárt megillető juttatásokra jogosult. 

 

 

42. § 

 

(1) A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra megállapított 

jogügyi tanácsosi béralap (a továbbiakban: béralap) a Központi Statisztikai Hivatal által 

hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos 

bruttó kereset összege. A béralap változásából eredő bérváltozás nem minősül a 

munkaszerződés módosításának. 

 

(2) Az alapbér összege: 

a) jogügyi tanácsosi gyakornok esetében legalább a béralap 1,5-szerese, de legfeljebb a 

béralap 1,7-szerese, 

b) jogügyi tanácsos esetében legalább a béralap 2,7-szerese, de legfeljebb a béralap 3-

szorosa, 

c) jogügyi főtanácsos esetében legalább a béralap 3,1-szerese, de legfeljebb a béralap 3,5-

szerese, 

d) osztályvezető esetében legalább a béralap 3,6-szerese, de legfeljebb a béralap 4-szerese, 

e) főosztályvezető esetében legalább a béralap 4,1-szerese, de legfeljebb a béralap 4,5-

szerese. 

 

 

18. Az alkalmazottakra vonatkozó közös szabályok 

 

43.  

 

 

(1) A KJI alkalmazottai – az elnök, alelnök, jogügyi főtanácsos, jogügyi tanácsos és jogügyi 

tanácsosi gyakornok kivételével – munkaviszonyban állnak. 

 

(2) Az elnök, az alelnök, a jogügyi főtanácsos, a jogügyi tanácsos, és a jogügyi tanácsosi 

gyakornok vonatkozásában az e törvényben nem szabályozott kérdésekre a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

(3) A jogügyi tanácsosi gyakornoki, a jogügyi tanácsosi, a jogügyi főtanácsosi, az alelnöki és 

az elnöki jogviszonyban töltött időtartam közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban 

töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. Ahol a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény munkaviszonyban töltött időt említ, ott érteni kell a jogügyi 



tanácsosi gyakornoki, a jogügyi tanácsosi, a jogügyi főtanácsosi, az alelnöki és az elnöki 

jogviszonyban töltött időt is. 

 

 

 

19. Titoktartás  

 

44. § 

 

(1) Az elnököt, alelnököt, jogügyi tanácsost és jogügyi főtanácsost – ha törvény másként nem 

rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a 

hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E kötelezettség a jogviszony megszűnése 

után is fennmarad. 

 

(2) A titoktartási kötelezettség kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személyek által 

készített és a birtokában levő egyéb iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot 

tartalmaz. 

 

(3) Az ügyfél a titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat. 

 

(4) A titoktartási kötelezettség a KJI egyéb alkalmazottaira, valamint a titok körébe eső adatot 

is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az 

abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre megfelelően 

irányadó. 

 

 

VIII. Fejezet  

Záró rendelkezések  

 

20. Felhatalmazó rendelkezések 

 

45. § 

 

Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg 

a) a jogügyi tanácsosi és jogügyi főtanácsosi szakvizsgára vonatkozó szabályokat, 

b) a KJI és az ügyfél kapcsolattartására vonatkozó részletes szabályokat.  

 

 

 

 

 

 

 

21.Hatályba léptető rendelkezések 

 

46. § 

 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. július 1-jén lép 

hatályba.  

 



(2) Az I-VI. fejezet 2017. január 1-jén lép hatályba.  

 

22. Átmeneti rendelkezések 

 

 

 

 

47. § 
 

 

(1) E törvény kötelező jogi képviseletre vonatkozó rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt 

eltéréssel – 2017. január 1-jétől a 2017. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

 

(2) Az ügyfél által kötött, az ügyfelen kívüli személyt az (1) bekezdéssel érintett eljárásokban 

jogi képviseletre feljogosító megállapodásokban az ügyfél helyébe 2017. január 1-jével a KJI 

lép. A KJI a megállapodások fenntartásának indokoltságát 2017. június 30-áig felülvizsgálja 

és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztatja a minisztert. 

 

(3) Az (1) bekezdéssel érintett, 2017. január 1-jén folyamatban lévő eljárásokban a jogi 

képviselet 2017. január 1-jén bekövetkező változását 2017. január 1-jéig kell – az adott 

eljárásra vonatkozó szabályok szerint – bejelenteni. 

 

 

 

48. § 

 

(1) E törvény kötelező jogi tanácsadásra vonatkozó rendelkezéseit 2017. január 1-jétől a 2017. 

január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

(2) A 2017. január 1-jét megelőzően rendszeresített, a kötelező jogi tanácsadás körébe tartozó 

szerződésmintákat az ügyfél 2017. január 1-jéig a KJI részére megküldi, és azok 

vonatkozásában 2017. január 1-jétől a 21. §-t alkalmazni kell.  

 

 

49. § 

 

(1) E törvény hatálybalépését követően az elnök megteszi a feladatok KJI általi átvételéhez és 

ellátásához szükséges személyügyi, tárgyi, technikai és szervezeti intézkedéseket. 

 

(2) A feladatátadás végrehajtása érdekében az érintett ügyfelek 2016. július 1-jéig   

a) a kötelező jogi képviselettel, valamint kötelező jogi tanácsadással érintett, 

folyamatban lévő eljárásokról és ügyekről, a 47. § (2) bekezdés szerinti 

megállapodásokról jegyzéket készítenek és azok iratanyagát (eredetiben vagy 

másolatban) a KJI részére átadják,  

b) részletesen tájékoztatják a KJI-t a várhatóan 2016. július 1-jét  követően felmerülő 

eljárásokról, ügyekről,  

c) elvégzik mindazon feladatokat, mely az átadás-átvétel megfelelő lefolytatásához 

szükségesek. 

 



(3) A 2016. július 1-je  és 2016. december 31-e között felmerült eljárások és ügyek esetében a 

(2) bekezdés szerint kell eljárni azzal, hogy az abban foglaltakat 2016. december 31-éig kell 

teljesíteni. 

 

50. § 

 

A KJI a 49. § alapján átadott iratok és adatok alapján folyamatosan feltölti az ügynyilvántartás 

adatait, valamint megkezdi a 47. § (2) bekezdése szerinti megállapodások felülvizsgálatát. A 

megállapodások felülvizsgálata alapján – ha azt indokoltnak tartja - javaslatot tehet az 

ügyfélnek arra, hogy a megállapodás 2017. január 1-jéig megszüntetésre vagy módosításra 

kerüljön. 

 


