D r.
r. F ü l ö p B o t o n d
ügyvéd
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1. AZ ÜGYVÉDI MUNKADÍJRA VONATKOZÓ ETIKAI SZABÁLYOK
Magamra nézve kötelezőnek tekintem, és munkám során kiemelt figyelmet fordítok az ügyvédi munkadíjra vonatkozó
alábbi etikai alapelvek érvényesítésére:
Mindenkor szem előtt tartva azt az elvet, hogy az
ügyvédi munkadíj a megbízó és az ügyvéd közötti
szabad megállapodás tárgya, arra törekszem, hogy
munkadíjaim egységesek legyenek, és igazodjanak a
megbízás tárgyi értékéhez, az elvégzendő feladat
bonyolultságához és a szükséges időráfordításhoz. Az
egységes díjak alkalmazásának igénye mellett
ugyanakkor elkötelezett vagyok abban, hogy
visszatérő ügyfeleim bizalmát díjkedvezmények
alkalmazásával háláljam meg.
A megbízás elvállalásakor ügyfelemet minden
esetben tájékoztatom a megbízás ellenértékeként
igényelt ügyvédi díjról, az előre látható és tervezhető
költségekről, a bíróság által megállapítható ügyvédi
díjról és egyéb költségekről, a költségviselés
szabályairól, valamint az esetlegesen igénybe vehető
költségkedvezményekről.

Mindig a megbízás teljesítésének az ügyfélre nézve
leginkább költségkímélő módját részesítem előnyben.
Törekszem
a
peres
eljárások
elkerülésére,
megelőzésére, a jogviták peren kívüli megoldására, az
ellenérdekű felek közötti megegyezés elősegítésére, s
ha ez célszerűnek látszik, ügyfeleim figyelmét
felhívom a közvetítői eljárás igénybe vételének
lehetőségére.
Az átvett pénzről minden esetben bizonylatot adok,
amennyiben pedig szívességi ügyintézést vállalok, ezt
a körülményt a megbízásban rögzítem. A megbízó
részére átvett pénzről vagy egyéb értékről a megbízót
haladéktalanul értesítem.
A megállapodás szerinti megbízási díjon és a
felszámítható költségeken felül anyagi vagy egyéb
szolgáltatás követelése kizárt.

2. DÍJKEDVEZMÉNYEK
Díjpolitikámban az alábbi kedvezményeket érvényesítem:
Törzs-ügyfelek részére mindenfajta megbízás
esetén az ügyvédi munkadíjból 15 % díjkedvezményt
biztosítok. Így például a cége megalapításával engem
megbízó ügyfél a későbbiekben törzs-ügyfélként már
kedvezményesen veheti igénybe szolgáltatásaimat
úgy a változásbejegyzési, vagy átalakulási eljárások
lebonyolítása során, mint a partnereivel felmerülő
esetleges jogviták megoldásában.
Törzs-ügyfélnek számít az, aki már legalább
egy eseti megbízást adott az iroda részére, s
az ezért járó ügyvédi munkadíjat a
megbízási szerződésben rögzített feltételek
szerint, külön felszólítás nélkül megfizette.
Kiemelt törzs-ügyfelek esetén a törzs-ügyfélnek járó
díjkedvezmény mellett, egyedi megállapodás alapján,
lehetőséget biztosítok az ügyvédi díj utólagos, vagy
részletekben történő megfizetésére is.
Kiemelt törzs-ügyfélnek számít az, aki már
legalább három eseti megbízást, vagy
legalább egy tartós, illetve állandó
megbízást adott az iroda részére, s az ezért
járó ügyvédi munkadíjakat a megbízási

szerződésekben rögzített feltételek szerint,
külön felszólítás nélkül megfizette.
Amennyiben a jogi konzultációt megbízás követi, a
konzultáció díja a megbízás ellátásáért fizetendő
díjba beszámít.
Amennyiben cége megalapításával engem bíz meg,
lehetőséget
biztosítok
folyamatos
cégjogi
tanácsadásra
kedvező
havi
átalánydíjas
rendszerben, s az első hónapban ezt ingyenesen
biztosítom.
Állandó, vagy tartós megbízás esetén minden esetben
az eseti megbízások díjainál jóval kedvezőbb, havi
átalánydíjas
díjszabásban
állapodok
meg
ügyfeleimmel. Ebben az esetben a minimális
megbízási időtartam 3 hónap.
Lakás, illetve családi ház adásvételére vonatkozó
szerződésre adott megbízás esetén az ügyvédi
munkadíjat maximalizáltam, így nagy értékű
ingatlanra vonatkozó szerződés elkészítésekor sem
emelkedhet az ügyvédi munkadíj a mindenkori
díjjegyzékben szereplő legmagasabb érték fölé.
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