
Mennyire online az ügyvéd?  

Az ügyvédi honlapok jellemző elemei, avagy mit szabad egy ügyvédnek?  

A Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységről történő tájékoztatással kapcsolatban – az 

online „ügyvédi reklámot” is ideértve – szigorú szabályrendszert alakított ki; ennek értelmében 

egy jogi képviselő honlapján nem tartható fenn vendégkönyv, az oldal nem tartalmazhat 

hirdetéseket és hatáskeltő szlogeneket, valamint konkrét referenciák és korábbi jogesetek sem 

szerepelhetnek az online felületen. A szabályokat betartva mitől válhat mégis vonzóvá egy 

ügyvédi honlap? Milyen funkciókkal segítheti a jogi képviselőt keresőt az eligazodásban? Mitől 

válhat „egyedivé”? Az Ügyvédbróker.hu felmérésében ezekre a kérdésekre kereste a választ 

budapesti és vidéki ügyvédi irodák, s a különféle tevékenységi formákban praktizálók honlapjait 

vizsgálva. 

A legtöbb ügyvédi honlap saját domain-en keresztül jelenik meg - derült ki a felmérésből. Az alapvető 

tájékoztatás legfontosabb eszközeiként a szakterület ismertetésén kívül a vizsgált esetek több mint 

80%-ában a bemutatkozás is szerepel a honlapokon; e tartalmi elemek megjelenésének gyakorisága 

alapján a kutatás nem mutatott ki különbséget a budapesti és vidéki ügyvédek honlapjai valamint az 

egyes tevékenységi formákban praktizálók között sem. 

„Az esetek 60-65%-ában az ügyvédek önéletrajzukat is megosztják, betekintést engedve szakmai 

tevékenységükbe. Ugyancsak jelentős részük él az online bizalomépítés egyik legfontosabb eszközével, 

a fénykép megosztásával is. Ezen túlmenően gyakori tartalmi elem a térkép feltöltése budapesti és 

vidéken praktizálók körében egyaránt, ugyanakkor önéletrajzukat a budapesti és társas ügyvédi irodák 

tagjai osztják meg gyakrabban” – tette hozzá a felmérés kapcsán Gera János, az Ügyvédbróker.hu, 

hazánk első független ügyvédkereső és ajánlat közvetítő internetes portáljának munkatársa. 

A vizsgált honlapok 30-40%-ára a saját logó feltüntetése, a kapcsolatfelvételre lehetőséget biztosító 

űrlap elérhetősége, szakmai publikációk felsorolása és a többnyelvű elérhetőség is jellemző. E 

szempontok szerint azonban már többféle eltérést is regisztráltak a felmérés során: a budapesti 

ügyvédek gyakrabban rendelkeznek saját logóval, többnyelvű honlappal és esetükben szakmai 

publikációk is gyakrabban elérhetőek. 

 

„E tényezőket alapul véve a tevékenységi forma alapján is regisztráltunk eltéréseket. Saját logóval inkább 

az egyszemélyes és társas ügyvédi irodák rendelkeznek, valamint a szakmai publikációk megjelenése is 

gyakoribb esetükben, míg többnyelvű honlapot jellemzően a társas irodák tartanak fenn. A 

kapcsolatfelvételre lehetőséget biztosító űrlapot inkább az egyéni ügyvédek preferálják” – nyilatkozta 

Gera János. 

A ritkábban (10-20%) előforduló tartalmi elemek között szerepelnek az online ajánlatkérési 

lehetőségek, referenciák, karrier oldalak álláskeresők számára, hivatkozások hírportálon megjelent 

cikkekre, fényképek az ügyvédi irodáról vagy az ügyfélfogadási rend. Referenciákat vagy hírportálon 

megjelenő cikkeket, álláskeresőket kiszolgáló felületet jellemzően budapesti ügyvédi irodák osztanak 

meg honlapjukon. Ajánlatkérési lehetőségeket valamint az ügyfélfogadásra és megközelíthetőségre 

vonatkozó információkat pedig inkább egyéni ügyvédek biztosítanak. 

A kutatás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy számos egyedi és kreatív megoldással is rendelkeznek 

egyes honlapok, alacsony előfordulási gyakoriságuk miatt azonban nem vonhatóak le általános 

következtetések. A hírlevél szolgáltatás, a közvetett díjszabásra vonatkozó információszolgáltatás, a jogi 

tippek, skype, MSN és chat elérhetőségek lehetőségével vegyesen élnek budapesti és vidéki, különböző 

tevékenységi formában működő ügyvédek is. 

 
További információ:  

Gera János, az Ügyvédbróker.hu oldalt üzemeltető Ügyvédbróker Kft. ügyvezetője  
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telefon: 06-30-755-2357  

honlap: https://www.ugyvedbroker.hu  
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